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Aantal en % positieve testen in de GGD teststraten

Dag Aantal uitslagen 

GGD

Percentage positief

20-nov 39.306 11,5%
21-nov 35.628 12,5%
22-nov 28.114 12,3%
23-nov 28.804 11,4%
24-nov 43.808 10,6%
25-nov 35.257 9,9%
26-nov 39.843 10,6%
27-nov 33.666 10,8%
28-nov 33.818 11,6%
29-nov 27.984 12,2%
30-nov 30.653 12,0%
1-dec 43.622 10,0%
2-dec 45.574 10,0%
3-dec 57.532 10,5%
4-dec 54.739 11,3%
5-dec 47.353 13,2%

Vrijdag 20 november – zaterdag 3 
december. 

Let op: dit zijn de dagen waarover het % 
of getal gaat. 
Wij krijg die die cijfers dus op de dag erna.
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Aantal (positieve) uitslagen en percentages

Positieve uitslagen Aantal uitslagen Percentage positief

Cijfers uit GGD teststraten
Percentage positieven, aantal uitslagen, aantal positieven



Toelichting op stijging van de cijfers   
Er is een flinke stijging ten opzichte van de testcijfers in de afgelopen weken

Verklaring 1 (Verhoging van de cijfers)
• Het testbeleid is per 1 december verruimd. Mensen die uit het BCO en de app komen, mogen sinds 1 

december ook asymptomatisch testen.
• Met name de asymptomaten uit het BCO zijn nu al zichtbaar in de cijfers, aangezien de GGD hen al 

eerder heeft ingepland voor een afspraak op dag 5.
• GGD schatte in dat deze verruiming overall gaat leiden tot circa 18.800 extra testaanvragen per dag, 

waarvan er 800 – 1.500 positief zijn. 
• Deze cijfers komen dus bovenop de “basis” incidentie die we eerder zagen van 4.000 – 5.500.
• RIVM is gevraagd hier een analyse op te maken

Verklaring 2 (Fluctuatie van de cijfers)
• De stevige schommelingen hebben óók te maken met de sterke verruiming van het testbeleid.
• Waar tot een paar weken terug de testvraag groter was dan het testaanbod, is dat nu andersom.
• Dat wil zeggen: tot enkele weken geleden werd het testaanbod volledig benut.
• Nu wordt het aantal afgenomen tests veel meer beïnvloed door de testbereidheid.



Hoe komt het dat de cijfers van het RIVM afwijken ten opzichte van die van de GGD?

• RIVM meldt vanuit CoronIT totaal aantal positieven in Nederland, met 
eigen rapportage systeem.

• GGD meldt iedere ochtend uit het eigen systeem de positieve testuitslagen 
en het totaal aantal uitslagen. 

• De cijfers van de GGD hebben normaliter betrekking op het tijdvak 07.30 
uur van t-1 en 07.30 uur van dag t. 

• Er is een grove verdeling in aantallen tussen GGD en RIVM van 80%-20% . 
• De cijfers zijn nooit helemaal te vergelijken zijn met die van het RIVM 

vanwege na-rapportage en verschil in tijdvak.
• RIVM baseert zich namelijk op meldingen die zijn binnen gekomen tussen 

10.00 uur gisteren tot 10.00 uur vandaag. 
• Dat betreft meldingen (positief & negatief) die vanuit de GGD teststraten 

zijn binnenkomen, plus de positieve meldingen uit ziekenhuizen, huisartsen 
en commerciële teststraten



Weekcijfers aantal positief getesten per 100k



Het G-getal



Inschaling op epi-beeld



Wegverkeer tot en met 2 december

Het niveau van het wegverkeer ligt op werkdagen momenteel ca. 5%-punt hoger dan in de week vóór de 
aanscherping van 3 nov jl(week 44: 75%). 
Afgelopen weekend (Black Friday) lag het niveau ongeveer 4%-punt hoger dan in week 44 (toen: 72% t.o.v. 2019).
In vergelijking met de week voor de aanscherping van 3 nov jl is het verkeer vooral in de ochtendspits licht 
toegenomen.



Het OV-gebruik (aantal check-ins) is in de eerste dagen van week 49 (t/m 2 dec) vrijwel gelijk aan week 48 (circa 
44% t.o.v. 2019)

Openbaar vervoer tot en met week 49



Personenmobiliteit 
naar motief, 
tot en met week 48



Parkeergarages 

De gemiddelde bezettingsgraad van 
parkeergarages1is de afgelopen weken 
gestegen. Het verschil met 2019 is kleiner 
geworden. De toename in winkelen speelt 
hierin waarschijnlijk een rol.


