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

 Week 49 Week 48 
Aantal afgenomen testen zowel teststraat PG-GGD als elders* 97 74 
Aantal positieve testen zowel teststraat PG-GGD als elders 64 39 
Vindpercentage in de teststraten van PG** 80% 68% 
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met of door Covid-19 3 2 
Aantal patiënten in ziekenhuis verblijvend met Covid-19 3 1 
Aantal personen overleden door Covid-19 0 0 
Incidentie (aantal nieuwe meldingen) per 100.000 inwoners  278 161 

 
*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 49 is het aantal Covid-testen toegenomen en het aantal positieve uitslagen weer fors 
toegenomen ten opzichte van de week ervoor. De stijging van het aantal gevallen, in alle 
leeftijdsgroepen. is niet te herleiden tot een aantal clusters. Blijkbaar is het virus nog alom aanwezig op 
Bonaire. Hier zijn 9 keer zoveel nieuwe meldingen per 100.000 dan in Nederland (resp. 278 en 31 per 
100.000 inwoners) en met 5 ziekenhuisopnames in 2 weken tijd is ook de incidentie van het aantal 
opnames hoog in vergelijking met Nederland (22 resp 4 per 100.000 inwoners in de afgelopen 2 weken). 
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Omdat veel Nederlanders én veel Amerikanen Bonaire bezoeken, zeker tijdens de komende weken, is 
het belangrijk te realiseren dat de daling van het aantal patiënten (en ziekenhuis-opnames) in Europees 
Nederland is gestopt (er is sprake van een lichte stijging). Ook in Amerika laten de laatste cijfers een 
stijging zien van het aantal covid-19 meldingen. Dit betekent dat niet alleen de verspreiding binnen 
Bonaire plaatsvindt maar ook het risico reëel is dat de komende periode reizigers met het corona-virus 
naar Bonaire (terug)reizen. 
 
De toename van het aantal covid-19 patiënten vond plaats in vrijwel alle leeftijdsgroepen. 

 
 
ZIEKENHUISOPNAME  

In week 49 werden 3 patiënten met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, waarmee het totaal aantal 
opnames dit jaar op 74 komt. De gemiddelde leeftijd van alle patiënten in dit jaar was 61 jaar. Van de 
opgenomen patiënten was 41% (31) niet gevaccineerd, 28% (21) van de patiënten had een 
boostervaccinatie gekregen. De patiënten die niet gevaccineerd waren werden vaker vanwege covid 
opgenomen (65%) dan de patiënten die een boostervaccinatie hadden gehad (52%); bij deze laatste 
groep was een andere ziekte vaker de reden van opname en werd covid bij screening in het ziekenhuis 
gevonden.   
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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.  

Sinds de start van de najaarsvaccinatie ronde zijn tot 28 november bijna 1700 herhaalprikken tegen 
covid-19 toegediend. Voor de 60-plussers was de vaccinatiegraad van de herhaalprik tm 28 november 
19% (Europees Nederland 57,6%).  

VIRUSVARIANTEN 

Sinds week 43 hebben de nieuwe covid-varianten BQ.1.1 en XBB.1 zich sterk verspreid op Bonaire. Er 
zijn geen aanwijzingen dat deze nieuwe varianten leiden tot een ernstiger ziektebeeld, wel tot mogelijk 
snellere verspreiding vanwege omzeiling van het afweersysteem. Het aandeel van variant BA.5, die 
vanaf de zomermaanden dominant was op Bonaire, neemt de laatste weken (snel) af. 

 

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  (2022) 
Overlijden door Covid-19  

36680 9716 144 (74) 31  
 


