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Aantal besmettingen

in de regio NOG
afgelopen week

973
Vorige week: 1.259

Totaal sinds maart 2020

388.447

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

4

Rioolwatersurveillance

2

Zicht op het virus door rioolwatergegevens
De coronapandemie bevindt zich in een
andere fase. Sinds 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 wordt ook gevolgd aan de hand van
rioolwatergegevens. Als mensen corona
hebben, is het virus 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.

Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe
ziekenhuisopnames
afgelopen week in regio
NOG

62
Vorige week: 29
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Toelichting bij de cijfers over de besmettingen, rioolwatersurveillance en
ziekenhuisopnames
Afgelopen week registreerde GGD NOG 973 nieuwe besmettingen, een week eerder waren
dat er 1.259. Het aantal besmettingen is hiermee licht gedaald.
De meeste besmettingen (top 5) zagen we afgelopen week in de gemeenten Montferland,
Doetinchem, Apeldoorn, Harderwijk en Oost Gelre.
Het aantal virusdeeltjes in de rioolwatermetingen is in de afgelopen week ook licht gedaald
t.o.v. de voorgaande week.
De regio NOG is wat betreft besmettingscijfer gestegen naar de 8e plek op de ranglijst van
de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Ook de buurregio's Gelderland-Midden en Twente staan
hoog: op respectievelijk plek 2 en 9.
Hoewel het aantal besmettingen afneemt, zagen we afgelopen week nog wel een toename
van het aantal ziekenhuisopnames ten opzichte van een week eerder. In de afgelopen week
waren er 62 opnames; de week ervoor nog 29.
De ketencontinuïteit van de zorg staat op meerdere plekken opnieuw onder druk. Zowel in
de ziekenhuizen als in de VVT-sector loopt de druk op door een combinatie van factoren: het
ziekteverzuim is hoog, er zijn veel coronabesmettingen en er zijn minder medewerkers
aanwezig door de vakantieperiode. In de subregio's Noord-Veluwe, Apeldoorn en AchterhoekOost wordt de situatie als zorgelijk geduid. In Achterhoek-West wordt de situatie als kritiek
geduid.

Testen

Aantal tests

4

afgenomen door GGD NOG
afgelopen week

1.244
Vorige week: 1.494

Totaal sinds 1 juni 2020:

1.276.677

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 1.244 mensen zich laten testen in een van de teststraten van GGD
NOG. Dit waren er ca. 15% minder dan een week eerder.
In de teststraten zien we op dit moment vooral jongvolwassenen (19 jaar-29 jaar) en volwassenen
in de leeftijd tussen 50 en 59 jaar. Er zijn weinig kinderen en jongeren onder de 18 jaar die zich
door de GGD laten testen.
Wanneer iemand klachten heeft die passen bij corona, dan volstaat meestal een zelftest. Voor
bepaalde doelgroepen is zelftesten niet de beste optie. Bijvoorbeeld voor zorgmedewerkers,
voor kwetsbare bewoners van zorginstellingen of voor mensen die een herstelbewijs nodig
hebben. Zij kunnen zich wel bij de GGD laten testen. Zie website Rijksoverheid.
Het percentage positieve tests lag afgelopen week op 71% en is licht gedaald ten opzichte van
enkele weken eerder.

Vaccinaties

Aantal vaccinaties
toegediend door
4

GGD NOG

afgelopen week

1.315.825

2.827

Vorige week: 3.312

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week zijn 2.827 vaccinaties toegediend door GGD NOG, 15% minder dan een week
ervoor. Meer dan 85% van de toegediende vaccinaties waren herhaalprikken en 12% betrof
boosters. (NB: Herhaalprikken vallen niet onder de boostervaccinaties, maar worden als
'herhaalprik' aangeduid.)
Bijna 60% van de vaccinaties is via de vrije inloopmogelijkheid op één van de vaste
vaccinatielocaties gehaald. Ruim 40% van de bezoekers heeft eerst een afspraak gemaakt.
75% van alle inwoners van de regio NOG (0 jaar en ouder) is volledig gevaccineerd en 85% van
de volwassenen (geboren in 2003 of eerder). Ouderen zijn vaker gevaccineerd dan jongeren.
Inmiddels heeft 57% van alle inwoners van de regio (0 jaar of ouder) een boostervaccinatie
gehad en 70% van de volwassenen (geboren in 2003 of eerder).
Van de ouderen uit de regio NOG (geboren in 1960 of eerder) heeft 55% een herhaalprik
ontvangen. De opkomst voor de herhaalprik is met 68% het hoogst onder ouderen geboren
tussen 1941 en 1945. Herhaalprikken vallen niet onder de boostervaccinatie.
De minister van VWS heeft na advies van het OMT-Vaccinaties besloten dat iedereen van 12
jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft gehad, in het najaar een herhaalprik kan
krijgen. Deze vaccinatieronde start in september. Eerst worden mensen met een verhoogd risico
op ziekenhuisopname en overlijden, die vaak ook jaarlijks de griepprik krijgen, én
zorgmedewerkers uitgenodigd. Daarna kunnen anderen, als zij dat willen, een herhaalprik
krijgen. Voor meer info: website GGD NOG.

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 25 tot en met 31 juli 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
25 tot en met 31 juli) (Bron: Stichting NICE).
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Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 25 tot en met 31 juli.
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Cijfers over de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 25 tot en met 31 juli (CoronIT ).
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Cijfers over vaccinatiegraad zijn afkomstig van het RIVM. Het betreft data uit CoronIT aangevuld met gegevens uit CIMS
(COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem, RIVM) (datum extractie: 29-7-2022). Per woensdag 25 mei 2022 wordt
door het RIVM een andere methode gebruikt voor het berekenen van de vaccinatiegraad. Hierdoor kunnen kleine verschillen
waarneembaar zijn met de cijfers van daar voor.

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

