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Kaders coronamaatregelen

CBS: Minder sterfgevallen dan verwacht
Het CBS meldt dat in week 9 (1 tot en met 7 maart 2021) naar schatting 3.100 mensen in Nederland zijn overleden.
Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. Vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar en ouder
nam af. Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest recente data van het RIVM van 25 februari tot en
met 3 maart was de totale sterfte niet verhoogd. De sterfte was nog wel verhoogd in de gecombineerde regio
Groningen/Fryslân/Drenthe
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Vaccinatiecijfers 28 februari tot en met 7 maart 2021
Tot en met zondag 7 maart hebben naar schatting ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland tenminste één
coronavaccinatie ontvangen en ruim 400.000 mensen een tweede vaccinatie.
Het RIVM publiceert wekelijks een update met cijfers uit het vaccinatieprogramma.
09-03-2021 | 14.46 uur
Voor een toelichting op de cijfers, lees het nieuwsbericht: Aantal positieve coronatesten op zelfde niveau als vorige
week

Wekelijkse update COVID-19: 2 maart t/m 9 maart 2021
Afgelopen week1

Voorgaande
week2

Aantal nieuwe meldingen

31.959

31.984

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)3

1.145

1.191

271

223

Overleden4

269

309

GGD testlocaties per kalenderweek5

week 9

week 8

Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is

361.400

317.416

Aantal positieve testen

28.835

28.063

Percentage positieve testen

8,1%*

8,8%*

Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARSCoV-2)

Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3

*Exclusief resultaten van het grootschalig testen in Bunschoten, Dronten en de Rotterdamse wijk Charlois. Door het
grootschalig testen in deze locaties en wijk is het percentage positief in Nederland 8,0%. Exclusief de resultaten van
het grootschalig testen op deze locaties is het percentage positief in Nederland 8,1%.
¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 2 maart 10:01 en 9 maart 10:00, zoals gepubliceerd op 9 maart 2021 in de
wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.
²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 23 februari 10:01 en 2 maart 10:00, zoals gepubliceerd op 2 maart 2021 in de
wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.
3Zoals gepubliceerd op 9 maart 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De

aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.
4

De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden.

5 Zoals gepubliceerd op 9 maart 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De

aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen door Stichting NICE.
Het aantal meldingen dat het RIVM de afgelopen week heeft binnengekregen van de GGD’en is niet hetzelfde als het
aantal positieve tests van die week. Dat kan namelijk nog veranderen door nameldingen. Dit zijn meldingen die
voortkomen uit teststraten, maar ook bijvoorbeeld van ziekenhuizen, enzovoort. Het aantal besmettingen in een
week is naar verwachting hoger dan het aantal positieve tests, omdat het aannemelijk is dat niet iedereen met een
besmetting zich laat testen.
Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt. Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze
moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. Niet iedereen
met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen
slechts milde klachten of zelfs geen klachten.
In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. Dit hebben we inmiddels aangepast in
onze uitingen.
09-03-2021 | 10:22

OMT-adviezen 26 februari en 5 maart 2021
Het Outbreak Management Team (OMT) kwam op 26 februari en 5 maart 2021 bij elkaar om te adviseren over de
situatie rondom de COVID-19-uitbraak. Het OMT sprak over:
Het verloop van de epidemie.
Het reproductiegetal, effecten van maatregelen en prognoses.
De diverse virusvarianten.
Het versoepelen van maatregelen in de langdurige zorg.
Reizen.
Het voorzetten van bepaalde maatregelen.
Toekomstige versoepelingen.
Zwemlessen.
Vliegverboden.
De OMT-adviezen van 26 februari en 5 maart zijn gepubliceerd op de website van rijksoverheid.nl.
Meer informatie over het OMT staat in het dossier ‘Outbreak Management Team’.

Wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland (pdf)



Wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Caribisch deel van het Koninkrijk (pdf)
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Covid-19 meldingen

COVID-19 meldingen
Per gemeente van 24-feb-2021 t/m 09-mrt-2021

Aantal per 100.000 inwoners
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Deze kaart toont over de afgelopen 2 weken, via een drop down menu, het aantal COVID-19 meldingen, het aantal vanwege COVID19 in het ziekenhuis opgenomen patiënten, en het aantal overleden COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners, zoals gemeld door de
GGD’en. Deze gegevens worden elke dinsdag bijgewerkt.
Door de balk onder het kaartje te verschuiven is het verloop in de tijd per twee weken te zien. De onderliggende gegevens zijn
rechtsonder de kaart via het pijltje te downloaden.
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