Week 32 update Covid-19 Bonaire 8-14 augustus 2022
AANTALLEN VAN DE WEEK

cijfers zoals gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid
Week 32

Aantal afgenomen testen zowel teststraat PG als elders
Aantal positieve testen zowel teststraat PG als elders
Vindpercentage in de teststraten van PG
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met of door Covid-19
Aantal patiënten in ziekenhuis verblijvend met Covid-19
Aantal personen overleden door Covid-19
Incidentie (aantal nieuwe meldingen) per 100.000 inwoners

128
76
87%
1
0
0
330

Week 31

49
35
70%
1
1
0
152

BIJZONDERHEDEN VAN DE BESMETTINGEN DEZE WEEK
Het aantal testen en ook het aantal positieve testuitslagen lag in week 32 hoger dan in de voorgaande
weken. De stijging wordt deels veroorzaakt door een “uitbraak” van Covid-19 in het verpleeghuis maar
ook zonder dat ligt het aantal positieve testen hoger dan de voorgaande weken. Omdat er ook positieve
zelftesten zijn die niet bevestigd worden via de PG zal het werkelijke aantal besmettingen op Bonaire
groter zijn.
Bonaire: totaal aantal testen en positieve testen per week en vindpercentage
(rode lijn) in de teststraten van Publieke Gezondheid in de afgelopen 4 weken
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Leeftijdsgroepen
Afgelopen week nam, mede als gevolg van de positieve testen in het verpleeghuis, het aantal 60plussers met covid (sterk) toe tot bijna 50% van het totaal aantal nieuwe covid-patiënten. Echter ook in
de groep 12-19 jarigen en de leeftijdsgroepen 20-39 en in mindere mate 40-59 jaar nam het aantal
positieve gevallen toe.

ZIEKENHUISOPNAMES
De afgelopen 5 weken is wekelijks een patiënt opgenomen met Covid-19. Soms is Covid de reden van
opname, soms wordt Covid vastgesteld als een patiënt om een andere reden wordt opgenomen. In
beide gevallen betekent de opname dat het ziekenhuis extra (isolatie) maatregelen moet treffen om de
patiënt te behandelen. Zo zijn er altijd extra maatregelen nodig om te voorkomen dat een patiënt met
Covid-19 andere patiënten – vaak kwetsbaren – besmet, maar ook dat overdracht via zorgmedewerkers
naar andere patiënten plaatsvindt óf dat het zorgmedewerkers elkaar besmetten waardoor uitval in de
zorg kan ontstaan. Elke patiënt met Covid-19, ook al was dat niet de reden van opname, leidt tot extra
druk op de zorg door de uitgebreide isolatie- en andere voorzorgsmaatregelen die tijdens de
behandeling nodig zijn.
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VACCINATIE

Bonaire: vaccinatiegraad corona naar
leeftijdsgroepen
stand week 32, 2022

Vaccinatiegraad
herhaalprik 60+
Vaccinatiegraad booster of
derde prik 18+
Vaccinatiegraad basisserie
18+
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(voldoende) gevaccineerd

onvoldoende gevaccineerd

Veel 18-plussers, namelijk 80% , hebben zich
zich laten vaccineren tegen Covid-19. Echter
blijkt ook dat momenteel de meerderheid van
de volwassenen niet meer optimaal beschermd
is omdat ze geen boostervaccinatie hebben
gehad. Van alle 60-plussers heeft bijna 25% een
booster/herhaalprik gehad.
Juist bij deze oudere groep mensen heeft een
boostervaccinatie een positief effect: het
verkleint de kans op ziekenhuisopname
namelijk aanzienlijk.

VIRUSVARIANTEN
Een deel van de PCR-testen die PG en FM afneemt wordt door het RIVM nader onderzocht op het virustype. De laatste cijfers (week 28) laten zien dat de meeste mensen in de onderzochte periode besmet
zijn door de omikronvariant BA.5. Daarnaast circuleren de varianten BA.4 en, in steeds mindere mate,
BA.2.
TOTALE AANTALLEN SINDS DE START VAN DE COVID-19 UITBRAAK OP BONAIRE IN 2021
(voor zover gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid)
Uitgevoerde testen

Positieve testen

35759

9219

Ziekenhuisopname
met/door Covid-19
totaal en (2022)
134 (64)
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Overlijden door
Covid-19
30
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