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Meldingen aan de GGD’en, landelijke aantallen 
5 april 2020 – 22 juli 2021, 10:00 uur

2

- 5,4% meldingen
afgelopen 7dg t.o.v. 
7dg daarvoor 

+11,5% testen 
bij GGD testlocaties 
afgelopen 7dg t.o.v. 
7dg daarvoor 

NB: 1,8 % van meldingen aan
RIVM op 22 juli 10:00 uur zijn
voor 20 juli aan GGD gemeld; 
meldingsgegevens laatste dagen
nog niet compleet



Meldingen aan de GGD’en, per veiligheidsregio

NB: 1,8 % van meldingen aan RIVM 
op 22 juli 10:00 uur zijn voor 20 juli
aan GGD gemeld; meldingsgegevens
laatste dagen nog niet compleet

5 April 2020 – 22 juli 2021, 10:00 uur



Aantal meldingen per 100,000 inwoners per regio, op GGD 
meldingsdatum, 15 juli – 22 juli. 
zoals aan RIVM gemeld op 22 juli 10:00 uur
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Aantal meldingen per 100,000 inwoners per regio, op GGD 
meldingsdatum, 8 juli – 15 juli. 
zoals aan RIVM gemeld op 15 juli 10:00 uur



Meldingen aan de GGD’en, 
naar leeftijd

NB: 1,8 % van meldingen aan
RIVM op 22 juli 10:00 uur zijn
voor 20 juli aan GGD gemeld; 
meldingsgegevens laatste dagen
nog niet compleet

5 April 2020 – 22 juli 2021, 10:00 uur

In alle leeftijdsgroepen in afgelopen
dagen een stabilisatie of daling
zichtbaar in aantal meldingen, alleen
onzeker bij oudste leeftijdsgroepen
(waar aantallen het laagst zijn)



Landelijk aantal testen per 100.000 en % positief, 1 juni 2020 – 20 juli 2021 
(bron: CoronIT data)

+11,5% testen afgelopen 7 dg tov 7 dg daarvoor Laatste 7 dg: 13,9% positief
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Infectieradar: Aandeel personen met COVID-19 achtige klachten 
(update: donderdag 22 juli)

Alle
deelnemers

Exclusief
deelnemers
met klachten
toegeschreven
aan hooikoorts



Bron: CoronIT Bron: Osiris

Aandeel personen met klachten is hoog, zowel voor alle bij de GGD 
positief geteste personen (CoronIT) & alle positief geteste personen (Osiris) 
periode januari t/m 22 juli 2021 
(NB. Data over huidige week niet volledig; ma t/m do 10.00 uur)



GGD teststraten:                     
reizigers vs. niet-reizigers, 21 juni-20 juli 2021

% positief reizigers

% positief niet-reizigers

% positief totaal

Week van afspraak



Aantal en aandeel confirmatietesten na positieve
zelftest bij GGD testlocaties (excl. reizigers), 
week 13-week 29 2021

NB: week 13 incompleet voor confirmatietesten;  
week 29 (huidige week) incompleet voor alle testen

Bron: GGD GHOR

Aandeel confirmatietesten snel gestegen van 
2% in week 24-25 naar 7% in week 27-29



Aantal en aandeel positieve testuitslagen nav 
confirmatietest bij GGD testlocaties (excl. reizigers), 
week 13-week 29 2021

NB: week 13 incompleet voor confirmatietesten;  
week 29 (huidige week) incompleet voor alle testen

Bron: GGD GHOR

Aandeel positieve confirmatietesten van 
alle positieve testuitslagen geleidelijk
gestegen naar 41-43% in week 27-29



Aandeel positieve GGD testuitslagen nav positieve
zelftest, 
week 13-week 29 2021

NB: week 13 incompleet voor confirmatietesten;  
week 29 (huidige week) incompleet voor alle testen

Bron: GGD GHOR

Aandeel positieve zelftesten dat bevestigd
wordt met een positieve uitslag bij de 
GGD weer gestegen, naar 87-88% in week 
27-29
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Toegangstesten

Bron: Stichting Open Nederland
Van 1 vd 11 locaties ontbreken noemergegevens

Afgelopen kalenderweek
(12 juli t/m 18 juli 2021):

• Grote daling aantal testen
en verdere stijging in 
percentage positieve
testen in toegangstesten: 
van 2,1% naar 2,9%



Aantal testen bij GGD testlocaties, naar leeftijd
Afgelopen kalenderweek

(12-18 juli):

› 462K testen met uitslag, 
waarvan 44K voor reizigers

› Stijging in testincidentie in alle
leeftijdsgroepen
– Behalve bij 18-24 jaar, 

maar daar nog steeds 
hoogste testincidentie

Bron: GGD GHOR



Testpositiviteit bij GGD testlocaties, naar leeftijd

Alle testen, inclusief reizigers:

› 12-18 juli: 14,1% positief

– Range 5 – 24%

› Hoogste % positief in 
leeftijdsgroepen 18-24, 25-29, en
13-17 jr

› Stijging in % positief in alle
leeftijdsgroepen

– Behalve bij 18-24 jaar, maar 
daar nog steeds hoogste % 
positief

Bron: GGD GHOR



Afgelopen kalenderweek
(12-18 juli):

› Grootste procentuele stijging
in de leeftijdsgroepen 60+ 
jaar tov week ervoor

› Hoogste incidentie in 
leeftijdsgroep 18-24, 25-29, 
en 13-17 jaar

› Range: 29 – 1849 per 
100.000

Meldingen aan de GGD’en, naar leeftijd
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Week van melding

Aantal meldingen per 100.000 inwoners, per leeftijdsgroep, per 
kalenderweek 

7 juni t/m 18 juli 2021

week 23 week 24 week 25 week 26 week 27 week 28

+181%        +118%        +4%          +59%      +113%     +183%   +183%    +246%   +272%    +266%



Inclusief huidige, incomplete 
kalenderweek (19-22 juli) 

Bij voortzettende trend alleen bij
70+ mogelijk geen stabilisatie of 
daling week 29 tov week 28

Meldingen aan de GGD’en, naar leeftijd



Maps in support of the Council Recommendation on a 
coordinated approach to travel measures in the EU

week 26-27 week 27-28

NB: Incidentie betreft data over 
de twee weergegeven weken; 
percentage positief is van laatste
week binnen die twee weken



Setting van besmetting -
individuele meldingen

13

5 april – 22 juli 2021, 10:00 uur

Setting werd afgelopen week bij
meeste GGD’en niet meer standaard
uitgevraagd door afgeschaald BCO. 
Data afgelopen week mogelijk niet
representatief. 



Vaccinatiestatus van gemelde personen, 1-22 juli 2021

› Van in juli gemelde personen voor 20,5% vaccinatiestatus nog niet bekend

Volledig: 1 Janssen vaccindosis of 2 
andere vaccindoses, meer dan 14 
dagen geleden ontvangen

Deels: tenminste 1 niet-Janssen 
vaccindosis, meer dan 14 dagen 
geleden ontvangen

Geen: geen vaccindosis ontvangen, 
of 1 dosis minder dan 14 dagen 
geleden



COVID-19 vaccinatie opkomst, t/m 18 juli 2021
Tenminste 1 dosis Volledige vaccinatie

24



Verpleeghuizen en woonzorgcentra

› Toename in aantal nieuw
gemelde besmette locaties

› Toenemend aantal bewoners met 
COVID-19 diagnose

OMT 2019-nCoV 
25

Aantal besmette locaties



Instellingen gehandicaptenzorg
› Laag aantal gemelde besmette

locaties

› Lichte stijging aantal gemelde
bewoners met COVID-19 
diagnose

OMT 2019-nCoV 
26

Aantal besmette locaties

34



Monitoring sterfte: geen oversterfte half juli

Bron: RIVM obv CBS data (juli 2018 – 14 juli 2021) 



› OSIRIS

› Blauw: meldingen naar meldingsdatum

› Grijs: verwachte meldingen (correctie voor
rapportagevertraging)

› Groen: eerste ziektedag van gemelde patiënten

› Data recenter dan 15 juli zijn onzeker

› Paars: reproductiegetal, aantal secondaire
besmettingen per geval

– reflecteert de toename en afname van de 
groene epicurve

– berekend volgens Wallinga & Lipsitch Proc R 
Soc B 2007

› Schattingen recenter dan 8 juli zijn onzeker

› Schatting 8 juli: 1.17 (1.15 - 1.19)

Reproductiegetal op basis van
meldingen Osiris



Toename varianten in kiemsurveillance



Ziekenhuisopnames                            bron: stichting NICE, 22 juli 2021 22:00 uur
Verpleegafdelingen IC

30



Trend daling in bedbezetting verpleegafdeling
gekeerd, IC ook lichte stijging

Bezetting 22 juli 2021: 329 kliniek en 107 IC

32

Weekend 19 en 20 
juni geen data 



Verwachting ziekenhuis en IC opnames, 
op basis van Osiris meldingen

Aannames
› Meldingen van nu geven informatie over ziekenhuisopnames over 

7 dagen
› Kans op hospitalisatie per melding

– Verschillend per leeftijdsgroep
– Verandert in de tijd (door vaccinatie)
– Gefit met loglineair model (behalve voor 30–) 

› Kans op IC per hospitalisatie
– Gelijk voor alle leeftijdsgroepen
– Constant in de tijd
– 20% (geschat uit NICE data vanaf 1 jan 2021)

› Ligduur op IC: 18 dagen



Kans op hospitalisatie (per melding, vanaf april)
Hospitalisatiekans 70+ jr:

• Vrijwel constant door effect 
vaccinatie al van voor april

Hospitalisatiekans voor 30-69 jr:

• Dalend door effect vaccinatie

Hospitalisatiekans voor 30– jr:

• Stijgend door te weinig data of 7 
dagen shift (?)

• Vanaf 1 juli veel lager, door 
grotere testbereidheid (?) 

• Constant verondersteld op exp(–
7) vanaf 1 juli



Aantal hospitalisaties per leeftijdsgroep

Gemiddelde en 
95% CI van 
gemiddelde



Totaal aantal hospitalisaties en IC bezetting



Conclusies verwachting ziekenhuis en IC opnames

› Meldingen van nu geven een redelijk beeld van ziekenhuisopnames over een week
– Vooral in 30+ jr (hospitalisatiekans uit verleden nu ook bruikbaar)
– Meldingen dalen in alle leeftijdsgroepen (behalve oudste)
– Maximum van rond 100 ziekenhuisopnames per dag zou dan volgende week bereikt worden

› Maar:
– Hospitalisatiekans 30– veranderd in laatste maand (hospitalisatiekans uit verleden geeft

overschatting) en handmatig aangepast
– Geen rekening gehouden met veranderend testgedrag
– Delay tussen melding en ziekenhuisopname (7 dagen) gelijk voor alle leeftijdsgroepen
– Ligduur en kans op IC voor elke gehospitaliseerde gelijk



Samenvatting beeld verloop epidemie
› GGD testvraag en % positieve testen stijgt niet verder
› Aantal nieuwe meldingen stijgt niet verder, daalt laatste dagen licht

– In meeste regio’s en leeftijdsgroepen
– Incidentie afgelopen kalenderweek meest gestegen in oudere leeftijdsgroepen, maar 

absolute incidentie blijft heel laag in vergelijking met andere leeftijdsgroepen

› Reproductiegetal na steile stijging ook snel weer dalende richting 1 
› Instroom en bezetting ziekenhuizen en IC stijgt

– Verwachting dat piek opnames volgende week bereikt wordt – als
meldingen niet opnieuw stijgen

› Besmettingen in langdurige zorg instellingen stijgen
› Half juli geen oversterfte
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