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Kerncijfers (15 april 2022)
N.B. sinds het weekend van 8 en 9 april worden de cijfers door het RIVM niet meer geüpdatet in het weekend en op feestdagen. Daarnaast levert het LCPS sinds 14 
april alleen nog op werkdagen cijfers aan. De hier getoonde cijfers zijn daarom van vrijdag 15 april.

Aantal positieve uitslagen (RIVM)
4.133 positieve testuitslagen [23,7 per 100k] op vrijdag 15 april ten opzichte van 4.694 een dag eerder.
In de afgelopen zeven dagen (9 april – 15 april) werden gemiddeld 6.251 positieve testen per dag geregistreerd. Dat is 51,9% minder dan de week ervoor.

N.B. Per 11 april is er sprake van een aangepast testbeleid, waardoor er minder testen worden afgenomen. Dit geeft de eerste weken na het aangepaste testbeleid een 

vertekend beeld, maar na enkele weken stabiliseert dit. Daarna geven de positieve testen goede indicatie van trends wat betre ft het epidemiologisch beeld. Dit geldt 

ook voor de R-waarde. 

Cijfers ziekenhuizen en IC’s (LCPS)
ZKH-bezetting (excl. IC): 1.137 (15 april)  t.o.v. 1.440 de week ervoor (8 april).

IC-bezetting: 101 (15 april)  t.o.v. 110 de week ervoor (8 april).

Het 7-daagsgemiddelde nieuwe opnames kliniek (9 april – 15 april) is 127,0 t.o.v. 151,9 de week ervoor (2– 8 april).
Het 7-daagsgemiddelde nieuwe opnames IC (9 – 15 april) is 6,3 t.o.v. 13,0 de week ervoor (2– 8 april).

Cijfers ziekenhuis- en IC-opnames met bron St. NICE (via RIVM)
Het 7-daagsgemiddelde ziekenhuisopnames (4-10 april) is 142,0 t.o.v. 180,1 de week ervoor (28 maart – 3 april)
Het 7-daagsgemiddelde IC-opnames (5-11 april) is 10,1,  t.o.v. 11,1 de week ervoor (29 maart – 4 april)
N.B. Het aantal ziekenhuisopnames is inclusief opnames op de intensive care.

R-waarde (update 15 april)
R-waarde: 0.71 (0.70 – 0.73, met ijkdatum 31 maart). 
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Trend aantal positieve testen in de laatste 30 dagen

Voettekst3

N.B. Voorheen gebruikten we voor de factsheet sommige grafieken met cijfers van de afgelopen vijf weken. Dit is bij 
deze grafieken veranderd naar cijfers van de afgelopen dertig dagen. Dit is gewijzigd op het dashboard, waar gebruikers 
nu de mogelijkheid hebben om cijfers in meerdere tijdsblokken te bekijken (7 dagen, 30 dagen, 3 maanden, half jaar, 
jaar). 



Positieve testen per leeftijdsgroep in de afgelopen 30 dagen
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Percentuele verandering per week van het aantal besmettingen (groeigetal)
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Oversterfte
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N.B.: Uit deze grafiek lijkt er sprake te 
zijn van oversterfte, echter dit komt 
zeer waarschijnlijk door een eenmalige 
verstoring van de datastroom 
(registratie wlz-zorggebruikers en 65-
plussers). 



Rioolwater toelichting (bron: RIVM, 4-10 april)

• In week 14 daalt de landelijk gewogen gemiddelde virusvracht met -9,4% ten opzichte 
van week 12 naar 1318 x 100 miljard virusdeeltjes per 100.000 inwoners. Met name in 
en rondom ’s-Gravenhage is de gemiddelde virusvracht hoog vergeleken met de rest van 
het land.

• In week 14 is er in 13 van de 25 veiligheidsregio’s sprake van een dalende trend. De 
daling ligt in deze regio’s tussen de -14,8% en -40,9%. In 3 veiligheidsregio’s wordt in 
week 14 een stijging van tussen de +10,3% en +25,0% waargenomen ten opzichte 
van week 13: dit betreft Midden- en West-Brabant, Limburg-Noord en Brabant-Zuidoost. 
In 9 regio’s blijft de virusvracht ongeveer gelijk.

• In week 14 is er een daling waargenomen in het landelijk weekgemiddelde van de 
ziekenhuisopnames, net als bij de landelijk gemiddelde rioolcijfers. Deze trends komen 
dus overeen. Als we de rioolcijfers vergelijken met de indicatoren gerelateerd aan de 
testen, zien we dat deze trends ook grotendeels overeenkomstig zijn. 

Figuur: De wekelijks gemiddelde virusvracht 
per RWZI weergegeven in een kaart van 
Nederland in week 14. De lichtblauwe lijnen 
geven de gemeentegrenzen weer, de zwarte 
lijnen tonen de grenzen van de 
veiligheidsregio’s. Als er voor een specifieke 
RWZI data mist, dan kleurt de betreffende 
regio grijs.



Rioolwatermeting - Landelijk



Epidemiologisch beeld – ziekenhuizen 
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Capaciteit en bezetting kliniek: 76 COVID-patiënten minder dan gisteren (=14 april) 

(bron: LCPS)
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Capaciteit en bezetting IC: 7 COVID-patiënten meer dan gisteren (=14 april) 
(bron: LCPS)



Bedbezetting (bron: LCPS)



Percentuele verandering per week van de bedbezetting (groeigetal) (bron: LCPS)
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7-daagsgemiddelde ziekenhuisopnames LCPS versus St. NICE



Epidemiologisch beeld – Internationaal
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Ziekenhuisopnames per week per 1 miljoen inwoners
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Ziekenhuisbezetting per 1 miljoen inwoners
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N.B. Geen informatie beschikbaar op deze site voor Duitsland



IC-bezetting per 1 miljoen inwoners
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Besmettingen per 1 miljoen inwoners (7-daagsgemiddelde) 
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N.b. In verband met verschillen 
in het testbeleid van de landen 
geeft de grafiek een vertekend 
beeld van de daadwerkelijke 
verschillen in het aantal 
besmettingen per land.



Aantal gezette boosterprikken per 100 inwoners



Inschaling ECDC per 13 april (o.b.v. 4 t/m 10 april)
• Inschaling ECDC:

• Sinds 1 februari 2022 gebruikt ECDC 
het aantal positieve testen van de 
afgelopen 14 dagen en de 
vaccinatiegraad om de kleurcodering 
per provincie aan te geven en kijkt 
daarbij niet meer naar het percentage 
positief. 

• Aantal positieve testen per 100.000 
inwoners van de afgelopen 14 dagen 
o.b.v. maandag 28 maart t/m zondag 
13 april: 2291,8.

• Vaccinatiegraad (gehele 
bevolking, 0+) o.b.v. maandag 4 
april t/m zondag 10 april: 71,3%.


