Week 41 update Covid-19 Bonaire 10-16 oktober 2022
AANTALLEN VAN DE WEEK

cijfers zoals gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid
Week 41

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

47
31
78%
1
0
0
135

Week 40

34
28
89%
0
1
31
122

*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
Afgelopen week nam het aantal testen en in mindere mate het aantal positieve uitslagen iets toe. 1
patiënt werd vanwege de Covid-19 infectie kortdurend opgenomen in het ziekenhuis.
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

VACCINATIE, ZIEKTE EN ZIEKENHUISOPNAME

In 2022 tm week 41, tot op heden het jaar van de omikron-variant, werden in totaal 6029
covidmeldingen geregistreerd op Bonaire. Van de 4851 meldingen waarvan op dit moment de
vaccinatiegegevens bekend zijn, was 31 % nooit gevaccineerd en 45 % had (een deel van) de
basisvaccinatie gehad en 24% een booster. De gemiddelde leeftijd van alle mensen met Covid-19 was 38
jaar.
Een zeer groot deel van de bevolking (meer dan de meldingen) op Bonaire heeft inmiddels contact
gehad met het virus en hierdoor ook een (gedeeltelijke) immuniteit tegen het virus opgebouwd.
In 2022 hebben we 68 meldingen van ziekenhuisopnames ontvangen waarbij Covid-19 een rol speelde.
37 daarvan betroffen in elk geval opnames ten gevolge van ernstige ziekte door Covid-19. Van deze
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groep mensen (waarvan vaccinatiestatus bekend was) bleek een derde geboosterd te zijn en meer dan
de helft, 53%, nooit gevaccineerd te zijn geweest. De gemiddelde leeftijd van de mensen die als gevolg
in van Covid-19 in het ziekenhuis behandeld moest worden was 66 jaar.
Ook de patiënten die werden opgenomen en waarbij Covid-19 niet de reden van opname was, bleken
vaker niet-gevaccineerd te zijn (44%). Hun gemiddelde leeftijd was 51 jaar.
Onderzoek in Europees Nederland liet zien dat booster/herhaalprikken de kans op ziekenhuis opname
fors kleiner maakt.
- de kans op ziekenhuisopname voor personen met een booster was ongeveer 2 keer kleiner dan
voor personen met alleen de basisserie.
- het risico op ziekenhuisopname voor personen in de leeftijdsgroep vanaf 60 jaar die de
herhaalprik eerder dit jaar hebben gekregen was 22% lager dan voor personen die niet de
herhaalprik maar wel de booster hebben gekregen
Op 15 oktober is op Bonaire gestart met het aanbieden van de herhaalprik met het (aan de
omikronvariant) aangepaste corona-vaccin. De verwachting is dat dit vaccin de kans op ernstige ziekte,
met name bij risicogroepen/boven de 60-jarigen, kan verminderen.
VIRUSVARIANTEN
Sinds een paar maand is omikronvariant BA.5 , evenals in Europees Nederland, de meest voorkomende
virusvariant op Bonaire.

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

36278

9499

Ziekenhuisopname met/door
Covid-19 totaal en (2022)
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138 (68)

Overlijden door Covid-19

31
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