Week 44 update Covid-19 Bonaire 31 oktober - 6 november 2022
AANTALLEN VAN DE WEEK

cijfers zoals gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid
Week 44

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

49
24
63%
1
1
0
104

Week 43

33
15
71%
0
0
0
64

*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 44 lag het aantal testen én positieve covid-uitslagen iets hoger dan de voorgaande week. Voor
het eerst in 4 weken werd ook weer een aantal kinderen gemeld met Covid-19. Eén patiënt werd in het
ziekenhuis opgenomen waarmee het totaal aantal in 2022 opgenomen Covid-19 patiënten op 69 komt
(300/100.000 personen); dit is, rekening houdend met bevolkingsomvang, 1,5 keer zo veel als in
Nederland (205/100.000).
Inmiddels zijn ook de nieuwe covid-varianten BQ.1.1 en XBB.1, die in Nederland en de VS in opkomst
zijn, op Bonaire aangetoond. Voor beide varianten is het aannemelijk dat ze ook hier reeds wijder
verspreid zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat deze nieuwe varianten leiden tot ernstiger ziekte.
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In Nederland is het aantal meldingen gedaald evenals het aantal virusdeeltjes dat in het riool wordt
aangetroffen. Met een incidentie van 104 per 100.000 inwoners is het aantal positieve testen in week
44 op Bonaire ongeveer 2,5 maal zo hoog als in Nederland (incidentie 41 per 100 000 inwoners).
LEEFTIJDSGROEPEN

VACCINATIE
Vaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte. Met een herhaalprik blijft de bescherming beter en neemt
de kans op ziekenhuisopname af. Locatie en tijden: https://bonairegov.com/inwoners/prikdagen-herhaalprik-tegen-corona
VIRUSVARIANTEN
Aandeel verschillende covid-varianten per week op Bonaire
vanaf week 12 2022 (data wk 39 en 40 ontbreken tgv logistieke problemen)
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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

36407

9554

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

139 (69)
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Overlijden door
Covid-19

31
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