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AANTALLEN VAN DE WEEK                                    cijfers zoals gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid                                                                                                                                              

 Week 28 Week 27 
Aantal afgenomen testen zowel teststraat PG als elders 114 81 
Aantal positieve testen zowel teststraat PG als elders 75 60 
Vindpercentage in de teststraten van PG 70% 75% 
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met of door Covid-19 1 0 
Aantal patiënten in ziekenhuis verblijvend met Covid-19 1 2 
Aantal personen overleden door Covid-19 0 0 
Incidentie per 100.00 inwoners  326 260 

 

BIJZONDERHEDEN VAN DE BESMETTINGEN DEZE WEEK 

Het aantal geteste personen nam in week 28 toe (+40%) evenals het aantal nieuwe positieve 
testuitslagen (+25%) en steeg de incidentie (aantal nieuwe meldingen op 100.000 personen) tot boven 
de 300.  Het aantal positieve testen van week 28 is daarmee het hoogste sinds begin mei (week 18) . 

 

De circulatie van het virus op Bonaire is derhalve nog steeds hoog en de afvlakking van het aantal 
positieven zoals in ENL is te zien, zien we hier nog niet terug. Het aantal ziekenhuisopnames is relatief 
laag op Bonaire (in de eerste 2 weken van juli 1 opname vanwege Covid) 
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Bonaire: positieve testen per week sinds begin mei
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Leeftijdsgroepen 
Afgelopen week nam het aantal positieven in de leeftijdsgroep 20-39 iets af en namen de aantallen in de 
leeftijdsgroepen boven de 40 jaar toe. Het aantal positief geteste kinderen blijft zeer gering.  

  

 VACCINATIE                                                                                                                                              

Wekelijks worden op verschillende locaties op 
Bonaire Coronaprikken voor alle 
leeftijdsgroepen aangeboden. Sinds eind juni is 
de vaccinatielocatie in de sporthal gesloten en 
wordt er gevaccineerd in de wijk; de exacte 
locaties en tijdstippen worden via de 
facebookpagina van OLB bekendgemaakt.   
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Bonaire: totaal aantal testen en positieve testen per week en vindpercentage
(rode lijn) in de teststraten van Publieke Gezondheid in de afgelopen 4 weken

aantal getest pos vindpercentage teststraat PG
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TESTEN VIA PUBLIEKE GEZONDHEID BLIJFT NODIG OM ZICHT TE HOUDEN  OP COVID-19                                                                                                                                                

Willen we tijdig maatregelen kunnen nemen om de kwetsbaren op Bonaire te kunnen blijven 
beschermen en de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, zullen we zicht moeten hebben op de 
verspreiding van Covid-19. De enige manier waarop dat op Bonaire mogelijk is, is het laten testen via 
Publieke Gezondheid (PG), óók als de zelftest positief was. 

Het maken van een afspraak voor de gratis PCR-test bij Publieke Gezondheid kan door te bellen met 
0800-0800. Sinds kort wordt de keel/neus swab niet meer bij de afdeling Publieke Gezondheid 
afgenomen maar bij het Bonlab. Verder is er niet iets veranderd; de uitslagen gaan zoals altijd via PG en 
ook wordt door PG bij iedereen telefonisch bron-en contactonderzoek gedaan waarbij de nadruk ligt op 
het belang van minimaal 5 dagen isolatie, hygiëne-maatregelen en het beperken van verspreiding 
binnen risicogroepen en instellingen. 

VIRUSVARIANTEN                                                                                                                                                  

Uit de laatste analyse van de PCR-testen (cijfers 
update van week 27) blijkt op Bonaire de 
Omikronvariant BA.5 dominant te zijn en 
daarnaast wordt BA.2 en BA.2.12.1 gevonden. 
Inmiddels is in ENL een nieuwe variant van 
Omikron, BA.2.75 aangetroffen. De verwachting 
is dat, zoals met alle varianten is gegaan, ook de 
nieuwste variant Bonaire binnenkort weet te 
bereiken. Welke consequenties dit zal hebben 
op aantal en ernst van de ziekte wordt nog  

 

onderzocht; het lijkt er op dat de nieuwe 
variant de eerder opgebouwde afweer tegen 
het  coronavirus gemakkelijker kan omzeilen.  

 

TOTALE AANTALLEN SINDS DE START VAN DE COVID-19 UITBRAAK OP BONAIRE 
  (VOOR ZOVER GEMELD AAN DE AFDELING PUBLIEKE GEZONDHEID)                                                                                                                                                   

Uitgevoerde testen Positieve testen Ziekenhuisopname 
met/door Covid-19 

Overlijden 
door Covid-19 

 

35.434 9001 129 30  
 

 


