Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
24 mei 2022
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Aantal besmettingen

in de regio NOG
afgelopen week

263
Vorige week: 362

Totaal sinds maart 2020

377.611

A f g e l o p e n we e k

4898
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Rioolwatersurveillance

Zicht op het virus door rioolwatergegevens
De coronapandemie bevindt zich in een
andere fase. Sinds 11 april 2022 is een test bij
de GGD in veel gevallen niet meer nodig. Dit
betekent dat cijfers over het aantal positieve
testen minder geschikt zijn om het virus in de
gaten te houden.
Het virus kan ook gevolgd worden aan de
hand van rioolwatergegevens. Als mensen
corona hebben, is dat namelijk niet alleen
terug te vinden in keel en neus, maar mensen
scheiden het vaak ook uit in hun ontlasting.
De figuren hiernaast geven zicht op het
gemiddeld aantal virusdeeltjes in rioolwater
per week per 100.000 inwoners per
gemeente. De vier figuren geven het verloop
in de tijd weer in de afgelopen vier weken.
Linksboven geeft het beeld weer van vier
weken geleden en rechtsonder het beeld van
de afgelopen week.
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Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe
ziekenhuisopnames
afgelopen week in regio NOG

13
Vorige week: 16
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Toelichting bij de cijfers over de besmettingen, rioolwatersurveillance en
ziekenhuisopnames
Afgelopen week registreerde GGD NOG 263 nieuwe besmettingen, een week eerder waren
dat er nog 362. Het aantal nieuwe besmettingen dat de GGD registreerde, is hiermee met 27%
afgenomen.
Het aantal virusdeeltjes in de rioolwatermetingen is in de afgelopen week ook weer
afgenomen. Dit is in lijn met de daling in het aantal geregistreerde besmettingen.
In de meeste gemeenten is een afname te zien van het aantal besmettingen t.o.v. de
voorgaande week. In vijf gemeenten is het aantal besmettingen toegenomen of gelijk
gebleven.
De meeste besmettingen (top 5) zagen we afgelopen week in de gemeenten Harderwijk,
Zutphen, Aalten, Montferland en Brummen.
In de meeste leeftijdsgroepen is sprake van een afname van het aantal besmettingen. Bij
volwassenen tussen 19 en 39 jaar en bij ouderen vanaf 80 jaar is een stabilisatie te zien ten
opzichte van een week eerder.
Afgelopen week zijn 13 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd. Het aantal
ziekenhuisopnames van inwoners uit de regio NOG ligt al enige weken op een stabiel laag
niveau.
Ten opzichte van andere regio’s in Nederland is het besmettingscijfer in de regio NOG op dit
moment vrij laag. In (grote steden in) het westen van het land is de besmettingsgraad
momenteel het hoogst. Dit blijkt zowel uit de meldingen als uit de rioolwatersurveillance.
Uit het bron- en contactonderzoek komen momenteel als belangrijkste besmettingsbronnen
naar voren: thuissituatie, vakantie/reis, werk, bezoek en feestjes.

Testen

Aantal tests

4

afgenomen door GGD NOG
afgelopen week

440
Vorige week: 507

Totaal sinds 1 juni 2020:

1.270.277

Toelichting bij de cijfers over de testen
Bovengenoemde cijfers gaan over de tests die afgenomen zijn in de teststraten van GGD NOG. Een deel
van deze tests is afgenomen bij inwoners van buiten onze regio.

Afgelopen week hebben 440 mensen zich laten testen in een van de teststraten van GGD NOG.
Dit waren er 13% minder dan een week eerder.
In de teststraten zien we op dit moment vooral volwassenen in de leeftijd tussen 19 en 59 jaar.
Het percentage positieve tests lag afgelopen week op 53,1%. Dit percentage is iets lager dan
dat van een week eerder.
Ongeveer de helft van de bezoekers komt naar de teststraat na een positieve zelftest. Van deze
groep test bijna 90% positief. Van de bezoekers die niet na een positieve zelftest komt, test
16,2% positief. Dit percentage is iets hoger dan dat van een week eerder.
Per 23 mei zijn alle GGD'en gestopt met de prio-teststraten. Door de huidige lage testaantallen
kunnen zorgmedewerkers net zo snel terecht in een reguliere GGD-teststraat. Meer info: zie
website.

Vaccinaties

Aantal vaccinaties
toegediend door
4

GGD NOG

afgelopen week

1.315.825

3.235

Vorige week: 2.519

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week zijn 3.235 vaccinaties toegediend door GGD NOG. Bijna 80% van de
toegediende vaccinaties waren herhaalprikken en bijna 18% betrof boosters.
(NB: Herhaalprikken vallen niet onder de boostervaccinaties, maar worden als 'herhaalprik'
aangeduid.)
Er zijn afgelopen week 46 eerste vaccinaties gezet. Het zijn vooral kinderen en jongeren die nu
nog een eerste vaccinatie komen halen.
De opkomst onder kinderen is nog steeds laag: ca. 6% van de kinderen tussen de 5 en 11 jaar
heeft een eerste vaccinatie gehaald.
Onder tieners (12-17 jaar) is de opkomst voor de eerste vaccinatie met 74% een stuk hoger dan
onder kinderen. We zien echter dat weinig tieners de booster halen: iets meer dan 2% van de
tieners heeft een boostervaccinatie gehaald.
Vanaf maandag 30 mei kunnen mensen vanaf 18 jaar die zich nog niet hebben laten vaccineren,
bij al onze vaste vaccinatielocaties terecht voor het Novavax-vaccin. Met of zonder afspraak.
Meer info: zie website.
De vaccinatielocaties zijn gesloten op Hemelvaartsdag (26 mei) en met Pinksteren (5 en 6 juni).
De vaccinatietour is deze week van maandag t/m woensdag in Berkelland en Hattem en van
vrijdag t/m zaterdag in Aalten en Ermelo. Meer info: zie website.

Tenzij anders vermeld zijn de bronnen van de cijfers uit deze situatieschets: HPZone, CoronIT GGD NOG, CIMS COVID -vaccinatie
Informatie- en Monitoringsysteem.
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Dit betreft alle nieuwe besmettingen bij inwoners van de regio NOG gemeld in de periode van 16 tot en met 22 mei die in
een GGD-teststraat of elders (bijvoorbeeld in een ziekenhuis, een zorginstelling of een commerciële teststraat) zijn getest én
waar van de positieve uitslagen zijn gemeld aan GGD NOG.
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De gemiddelde concentratie SARS-CoV-2 RNA flow (virusdeeltjes) in rioolwater per week per 100.000 inwoners per
gemeente. (Bron: RIVM) (Meer info: website RIVM).
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Betreft het aantal COVID-19-patiënten uit de regio NOG dat in het ziekenhuis is opgenomen (geregistreerd in de periode van
16 tot en met 22 mei) (Bron: Stichting NICE).
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Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 16 tot en met 22 mei.
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Cijfers over de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 16 tot en met 22 mei (CoronIT ).
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Cijfers over vaccinatiegraad: Data GGDGHOR Nederland uit CoronIT (datum extractie: 20-5-2022), aangevuld met gegevens uit
CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem, RIVM).

Deze situatieschet s COVID -19 is een uitgave van GGD Noord- en Oost- Gelderland. Alle informatie in deze situatieschet s is
onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor reacties en vragen: onderzoek@ggdnog.nl

