Week 39 update Covid-19 Bonaire 26 september – 02 oktober 2022
AANTALLEN VAN DE WEEK

cijfers zoals gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid
Week 39

Aantal afgenomen testen zowel teststraat PG‐GGD als elders*
Aantal positieve testen zowel teststraat PG‐GGD 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

Week 38

28
21
79%
0
0
0
91

53
18
74%
0
0
0
78

*teststraat PG = testen van mensen met klachten via 0800‐0800 + zorgmedewerkers met klachten die zich via PG‐GGD bij FM
laten testen; elders = testen van mensen die ziekenhuis bezoeken/opgenomen worden met niet‐Covid‐klachten en testen door
andere laboratoria bij reizigers en in opdracht van werkgevers
**vindpercentage = aantal positieve testen ten opzichte van totaal aantal testen in teststraten van PG‐GGD; steeds meer
mensen in de PG‐GGD teststraat hadden reeds een positieve zelftest – dit verklaart deels het hoge vindpercentage

BIJZONDERHEDEN VAN DE BESMETTINGEN DEZE WEEK
In week 39 hebben weinig mensen zich laten testen maar bleken de meeste van hen positief te zijn en
voor de 3e week op rij nam het aantal positieve testuitslagen weer iets toe.
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
Het aantal patiënten per leeftijdsgroep varieert wekelijks. In week 39 blijken met name 40‐79 jarigen het
grootste deel van de gemelde besmette personen te vormen.

VACCINATIE
Vaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte. Met een herhaalprik blijft de bescherming beter en neemt
de kans op ziekenhuisopname af. Mensen met verminderde afweer en bepaalde ziektes en ouderen
hebben meer kans om ernstig ziek te worden en om in het ziekenhuis opgenomen te worden.
Binnenkort wordt ook op Bonaire gestart met de najaars‐vaccinatiecampagne met een vernieuwd Covid‐
vaccin. In eerste instantie worden zorgmedewerkers en mensen die een hoger risico hebben om ernstig
ziek te worden uitgenodigd, daarna krijgt iedereen de gelegenheid om de herhaalprik te halen.
Momenteel worden door de huisartsen voorbereidingen getroffen voor de jaarlijkse griepvaccinatie en
(nieuw) pneumokokkenvaccinatie voor specifieke doelgroepen. Het is belangrijk te realiseren dat de
herhaalprik voor corona geen effecten heeft op deze 2 vaccins of andersom. Ze kunnen tegelijk of voor
en na elkaar gegeven worden. Er zijn geen aanwijzingen voor extra bijwerkingen of effecten op de
werkzaamheid van 1 van de vaccins indien ze tegelijkertijd worden toegediend.
Omdat op Bonaire 75% van de mensen ouder dan 60 jaar géén boostervaccinatie hebben gehad, lopen
zij bij besmetting met het coronavirus meer kans om ernstig ziek te worden. Juist voor deze groep is het
erg belangrijk om naast de griepvaccinatie ook de corona‐herhaalprik te nemen.

Bonaire vaccinatiegraad week 35 2022
Vaccinatiegraad herhaalprik 60+
Vaccinatiegraad booster of derde prik totale bevolking
Vaccinatiegraad basisserie totale bevolking
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VIRUSVARIANTEN
Sinds een paar maand is omikronvariant BA.5 , evenals in Europees Nederland, de meest voorkomende
virusvariant op Bonaire. Op dit moment is de in Nederland circulerende BA.2.75 stam nog niet op
Bonaire aangetroffen.

aandeel verschillende covid‐varianten per week Bonaire
vanaf week 12 2022
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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

Ziekenhuisopname
met/door Covid‐19
totaal en (2022)

Overlijden door
Covid‐19

36197

9440

136 (66)

31
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