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  AANTALLEN VAN DE WEEK                                   cijfers zoals gemeld aan de afdeling Publieke Gezondheid                                                                                                                                              

 Week 45 Week 44 
gecorrigeerd 

Aantal afgenomen testen zowel teststraat PG-GGD als elders* 33 44 
Aantal positieve testen zowel teststraat PG-GGD als elders 27 20 
Vindpercentage in de teststraten van PG** 84% 63% 
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met of door Covid-19 0 1 
Aantal patiënten in ziekenhuis verblijvend met Covid-19 0 1 
Aantal personen overleden door Covid-19 0 0 
Incidentie (aantal nieuwe meldingen) per 100.000 inwoners  117 86 

 
*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 45 lag het aantal testen lager en het aantal positieve covid-uitslagen hoger dan de voorgaande 
week. Er werden geen nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 

De daling van het aantal covid-19 meldingen zoals in Nederland sinds 5 weken te zien is, vindt op 
Bonaire nog niet plaats. Met het toenemen van het aantal bezoekers op Bonaire is het belangrijk om 
alert te blijven op de verspreiding van corona: testen bij klachten en indien positief minimaal 5 dagen in 
isolatie. Dit is vooral van belang om overdracht van het virus naar ouderen en kwetsbaren te beperken. 

Testen kan 7 dagen per week, op afspraak via PG-GGD, telefoon 0800 0800 (gratis) 
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LEEFTIJDSGROEPEN                                                                                                                                        

   
   
VACCINATIE                                                                                                                                            

Vaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte, met name bij ouderen en kwetsbaren. Met een 
najaars/herhaalprik blijft de bescherming beter en neemt de kans op ziekenhuisopname af.  
Locatie en tijden voor vaccinaties: https://bonairegov.com/inwoners/prikdagen-herhaalprik-tegen-corona 

 

 

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 in 2022) 

Overlijden door 
Covid-19 

 

36436 9578 139 (69) 31  
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Vaccinatiegraad basisserie totale bevolking

Vaccinatiegraad booster of derde prik 12-plussers

Vaccinatiegraad 2e herhaalprik 60-plussers

Vaccinatiegraad najaarsprik: volgt

Bonaire vaccinatiegraad bijgewerkt tot week 44 2022

(voldoende) gevaccineerd onvoldoende gevaccineerd

https://bonairegov.com/inwoners/prikdagen-herhaalprik-tegen-corona

