Week 42 update Covid-19 Bonaire 17-23 oktober 2022
AANTALLEN VAN DE WEEK

cijfers zoals gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid
Week 42

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

48
17
58%
0
0
0
74

Week 41

47
31
78%
1
0
0
135

*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 42 nam het aantal covidmeldingen af ten opzichte van de voorgaande week. In de teststraten
van Publieke Gezondheid (burgers en zorgmedewerkers die zich melden met klachten) daalde het
percentage positieve uitslagen eveneens, tot 58%. Van de 23 testen die buiten de teststraat om werden
afgenomen (in het ziekenhuis, meestal personen zonder covid-klachten) was er 1 (4%) positief.
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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Er werden deze week patiënten met of ten gevolge van covid in het ziekenhuis opgenomen.
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Leeftijdsgroepen
Het aantal patiënten per leeftijdsgroep varieert wekelijks. In week 42 het aandeel 60-plussers
toegenomen tot bijna de helft van het aantal nieuwe meldingen. Dit is ook de leeftijdsgroep die,
vanwege een afnemende afweer, meer kans heeft om ernstig ziek te worden of te overlijden. Omdat
een booster/herhaalprik de kans op ernstige ziekte verkleint, is het juist voor deze leeftijdsgroep van
belang om een boosterprik te halen.

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.
VIRUSVARIANTEN
Zowel in Europees Nederland als in de VS wordt een toename gezien van variaties op coronavariant
BA.5 (bijvoorbeeld BQ en BF) die door kleine veranderingen op het spike-eiwit de opgebouwde afweer
tegen SARS-CoV-2 gemakkelijker te kunnen omzeilen (RIVM, CDC); op dit moment lijken ze niet te leiden
tot ernstiger ziekte. Op Bonaire worden deze varianten incidenteel gezien.
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

36326

9516

Ziekenhuisopname
met/door Covid-19

138
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Overlijden door
Covid-19

31
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