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

 Week 50 Week 49 
Aantal afgenomen testen zowel teststraat PG-GGD als elders* 73 97 
Aantal positieve testen zowel teststraat PG-GGD als elders 51 64 
Vindpercentage in de teststraten van PG** 77% 80% 
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met of door Covid-19 5 3 
Aantal patiënten in ziekenhuis verblijvend met Covid-19 5 3 
Aantal personen overleden door Covid-19 1 0 
Incidentie (aantal nieuwe meldingen) per 100.000 inwoners  222 278 

 
*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 50 is zowel het aantal testen als  het aantal positieve uitslagen iets afgenomen. Het 
vindpercentage in de testraat van Publieke Gezondheid blijft echter hoog (77%) hetgeen erop duidt dat 
er op Bonaire veel meer mensen besmet zullen zijn met Covid-19; niet iedereen met klachten doet een 
zelftest en/of laat zich via PG testen zodat niet alle besmettingen bij PG bekend zijn. Ook de incidentie 
van 222 meldingen per 100.000 inwoners laat zien dat Covid-19 nog wijdverspreid voorkomt op Bonaire. 
Ook waren er in week 50 weer meerdere ziekenhuisopnames en een overlijden gemeld.  
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Bonaire: totaal aantal testen en positieve testen per week en vindpercentage
(rode lijn) in de teststraten van Publieke Gezondheid in de afgelopen 4 weken  

aantal personen getest aantal positieve testuitslagen vindpercentage teststraat PG
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Veel bezoekers van Bonaire komen Nederland, zeker de komende december weken. Daarom is de 
situatie daar van belang voor hier. In Nederland neemt het aantal covid meldingen en 
ziekenhuisopnames de laatste weken toe. Ook is in Nederland sprake van een toename van het aantal 
patiënten met griep (influenza) en andere “wintervirussen” die dezelfde klachten als covid-19 kunnen 
geven. 
 
Leeftijdsgroepen 
Het aantal patiënten per leeftijdsgroep varieert wekelijks. De afgelopen weken neemt het aandeel 60-
plussers met Covid-19 toe. Dit is ook de leeftijdsgroep die, vanwege een afnemende afweer, meer kans 
heeft om ernstig ziek te worden of te overlijden. Omdat een boosterprik de kans op ernstige ziekte 
verkleint, is het juist voor deze leeftijdsgroep van belang om een boosterprik te halen. 

 
 
ZIEKENHUISOPNAME EN STERFTE 

Er werden 5 nieuwe ziekenhuis opnames gemeld van patiënten met Covid-19 waarmee het totaal aantal 
opnames in de afgelopen 3 weken op 10 komt. Dit is bijna evenveel als het aantal opnames in de 22 
voorafgaande weken in totaal. Hoewel niet alle patiënten vanwege de Covid-19 besmetting in het 
ziekenhuis werden opgenomen, geldt wel dat voor alle patiënten met Covid-19 meer maatregelen nodig 
zijn vanwege de isolatie procedures. 1 Patiënt is ten gevolge van Covid-19 overleden. 
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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 ouderen  lopen meer kans om 
ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te worden opgenomen. Zeker voor de 60-plussers is 
vaccinatie daarom zinvol. Op Bonaire heeft 20% van hen een prik tijdens de najaarsronde gehaald (ter 
vergelijking: in Nederland ligt het percentage op 57%). Onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat de 
kans op ziekenhuisopname ruim 2,5 keer kleiner is na een herhaalprik in najaarsronde. 

 

VIRUSVARIANTEN 

De nieuwe coronavarianten BQ.1 (E, in Nederland en de VS de meest voorkomende variant) en XBB.1 (F) 
blijven de laatste weken de overhand houden en de langer bestaande BA.5 variant verder te verdringen.  
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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 Ziekenhuisopname 

met/door Covid-19 
totaal en (2022) 

Overlijden door 
Covid-19 

 

36753 9767 149 (79) 32  
 


