FACTSHEET 2

Populatieverschillen
in geregistreerde
COVID-19 prevalentie
in Zuidwest Nederland

Over dit onderzoek
Wat? 	Een vergelijking tussen inwoners die wel en niet (positief) getest zijn
Waar?
In de GGD-regio’s Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Zeeland
Wanneer?
Van maart 2020 t/m april 2021

Voor wie en waarom deze factsheet?
• Deze factsheet is gemaakt voor beleidsmedewerkers, bestuurders, onderzoekers, epidemiologen, zorgprofessionals
en andere geïnteresseerden.
• Eerdere resultaten van dit onderzoek lieten zien welke groepen inwoners vaker positief getest werden dan andere,
maar niet of deze groepen consistent vaker positief waren over de tijd.
• In deze factsheet tonen we aan dat het aandeel positieven voor elke groep een ander verloop had.
• Resultaten bieden verdiepend inzicht in omstandigheden waaronder of momenten waarop meer besmettingen
geregistreerd werden.

Op welke momenten wordt het verloop van de besmettingsgraad bestudeerd
en bij wie?
• Na (sociaal-culturele) feestdagen bij groepen met verschillende migratieachtergrond*.
• Na meer virusblootstelling via werk en school bij inwoners van huishoudens met kinderen en loon als
inkomstenbron.
• Na maatregelen gericht op kwetsbaren bij inwoners van instellingen en andere woonvormen die alleen of samenwonen
• Na de startdatum van het vaccineren van zorgpersoneel bij werkenden in zorgsector.
Dit is een vervolg op factsheet 1
*Migratieachtergrond is gedefinieerd als volgt: persoon die zelf in het buitenland is geboren of één van de ouders.

Wie mocht zich wanneer laten testen bij de GGD teststraat?
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Alle inwoners
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Besmettingsgraad onder teststraatbezoekers =
Aantal positief getest bij de GGD

*100%

(Aantal positief+negtatief getest bij de GGD)
Disclaimer: Geschikt voor vragen gericht op groepen die goed in beeld waren bij de GGD teststraat.

Zijn verschillen naar migratieachtergrond gelinkt aan
(sociaal-culturele) feestdagen?
Verloop van de besmettingsgraad over de tijd onder GGD teststraatbezoekers
in Zuidwest Nederland, naar migratieachtergrond
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Marokkaanse migratieachtergrond

Turkse migratieachtergrond

Zonder migratieachtergrond

Over de totale studieperiode werden inwoners met Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond vaker
positief getest in de GGD teststraat dan inwoners zonder migratieachtergrond. Overige inwoners met een
migratieachtergrond zaten tussen deze drie bevolkingsgroepen in.
Deze verhoogde besmettingsgraad was niet consistent over de tijd en week af op de volgende momenten:
• In de zomer van 2020 ontstond een relatief sterkere stijging onder inwoners met een Marokkaanse
migratieachtergrond
• In december 2020 ontstond een relatief zwakkere daling onder inwoners zonder migratieachtergrond.
Onze hypothese is dat sociaal-culturele evenementen en feestdagen hierin een rol hebben gespeeld.
Zo zijn er bijvoorbeeld signalen uit de praktijk, van Marokkaanse bruiloften in de zomer van 2020 en
familiebijeenkomsten onder inwoners zonder migratieachtergrond rond Sinterklaas en Kerstmis.

Uit eerdere analyses (factsheet 1) kwam naar voren dat inwoners van particuliere
huishoudens (18-65 jaar)* met kinderen en loon** als inkomstenbron vaker positief
getest werden in de GGD teststraat dan volwassen inwoners van overige particuliere
huishoudens. Overige huishoudens zijn bijvoorbeeld huishoudens met kinderen en
bijstand als inkomstenbron of huishoudens zonder kinderen met loon als inkomstenbron.
Analyses per maand laten zien dat deze groep vooral vanaf januari 2021 vaker positief
getest werd. Onze hypothese is dat deze groep inwoners vaker positief getest werd
doordat zij per huishouden de meeste contacten hadden, namelijk zowel via het werk
van één of beide ouders als via de scholen van de kinderen. Het hebben van meer
contacten betekent meer potentiële blootstelling aan het virus.
* 	Dit gaat om inwoners van huishoudens die niet in instellingen, inrichtingen en andere woonvormen wonen
** 	Loon (incl. loon van directeur-grootaandeelhouder) is de belangrijkste bron van inkomen van het huishouden

Verloop van de besmettingsgraad over de tijd onder GGD teststraatbezoekers
in Zuidwest Nederland, naar type huishoudens.
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Zijn er verschillen in besmettingsgraad
binnen type huishoudens gelinkt aan blootstelling
via werk en school?
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Aandeel positieven in instellingen, andere woonvormen of werkzaam in de zorgsector
(Aantal postief getest bij GGD+aantal positief elders getest)
*100%

Totale groepsgrootte

Disclaimer: In de noemer ‘totale groepsgrootte’ is onbekend welke mensen negatief getest zijn buiten de GGD
en welke niet zijn getest. Deze definitie is de beste benadering bij groepen waarvan een hoog aandeel
van de positieven buiten de GGD teststraat werd vastgesteld (factsheet 1).

Zijn er effecten van maatregelen gericht op kwetsbare ouderen te zien,
bij bewoners van instellingen en andere woonvormen?
Deze analyse betreft bewoners van instellingen zoals verpleeg-, en verzorgingshuizen, inrichtingen en
andere woonvormen. Binnen deze groep wordt verder onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en
meerpersoonshuishoudens. Meerpersoonshuishoudens kunnen samenwonende stellen zijn of woongroepen.

Verloop van aandeel positieven over de tijd onder bewoners van instellingen en andere woonvormen in Zuidwest Nederland.
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Tijdens de sluiting van verpleeghuizen en andere woonvormen was een duidelijke daling te zien in het aandeel
positief geteste bewoners van instellingen. Dit aandeel bleef echter ook laag na de heropening van verpleeghuizen en
andere woonvormen. In deze periode na heropening was in de hele bevolking een daling van het aantal positieven te
zien door de lockdown, hygiëne maatregelen en het zomerseizoen. Onze hypothese is dat bewoners van instellingen
daardoor minder risico op besmetting via familie en personeel hebben gelopen dan voor de sluiting van verpleeghuizen
en andere woonvormen.
Binnen deze groep bewoners van verpleeghuizen of andere woonvorm waren bewoners uit eenpersoonshuishoudens
over de gehele periode vaker positief dan uit meerpersoonshuishoudens. Onze hypothese is dat mensen die alleen
wonen (1) meer (gevarieerde) zorgprofessionals zagen en (2) meer bezoek van familie of vrienden ontvingen dan
mensen die een partner of huisgenoten hadden. Beide situaties kunnen leiden tot meer contactmomenten, en daarmee
een hoger potentieel besmettingsrisico.

apr-21

Uit factsheet 1 kwam naar voren dat inwoners die in de zorgsector werken vaker positief werden getest dan
werkenden in andere sectoren. De vaccinatiecampagne onder zorgmedewerkers ging van start op
6 januari 2021. Het vaccineren verliep in verschillende fases, waarbij zorgmedewerkers in verpleeghuizen of
kleinschalige woonvormen en op de COVID-afdelingen voorrang kregen op de overige zorgmedewerkers.

Verloop van aandeel positieven over de tijd onder zorgmedewerkers in Zuidwest Nederland
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Had het vaccineren van zorgpersoneel effect
op het aantal positief geteste zorgmedewerkers?
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Overige werkende populatie

Na de start van de vaccinatie van zorgmedewerkers verliep het
aandeel positieven niet heel anders onder werkenden in de zorg
sector dan onder andere werkenden. Kort daarna (februari 2021)
steeg het aandeel positieven onder alle werkenden, ook in de
arbeidssector zorg. Pas vanaf maart treedt een zichtbaar verschil op.
Voor het ontbreken van een duidelijk effect direct na de 
vaccinatiestart zijn de volgende hypotheses geformuleerd:
1.	Binnen de arbeidssector ‘zorg’ (gedefinieerd door het CBS) valt
niet alleen personeel met direct patiënt- of cliëntcontact. Ook
werknemers zonder patiënt- of cliëntcontact, zoals personeel in
de schoonmaak, administratie en catering van zorginstellingen
vallen in deze groep. Zij werden later opgeroepen voor hun
vaccinatie.
2.	De vaccinaties werken optimaal na het ontvangen van de
tweede prik, daardoor is het waarschijnlijk dat de verschillen pas
zichtbaar worden als een groot deel van de zorgmedewerkers
een tweede prik heeft ontvangen.
3.	Vaccinatie van zorgpersoneel was vrijwillig. Niet iedereen zal zich
hebben laten vaccineren.
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Conclusies
Wanneer we het verloop van het aandeel positieven over de tijd vergelijken tussen groepen valt het volgende op:
•	Kleine verschillen naar migratieachtergrond lijken gelinkt te zijn aan (sociaal-culturele) feesten, waaronder bruiloften,
Sinterklaas en Kerstmis.
•	Volwassen inwoners van particuliere huishoudens met kinderen én loon als inkomstenbron waren vanaf
januari 2021 consistent vaker besmet dan andere volwassen inwoners uit particuliere huishoudens.
•	De sluiting van verpleeghuizen leidde tot een daling van het aandeel positieven bij haar bewoners.
•	Binnen verpleeghuizen en overige woonvormen waren alleenwonenden iets vaker positief dan mensen die
samenwoonden met anderen.
•	Het vaccineren van zorgpersoneel lijkt een vertraagd en mild effect op het aantal positieven in de zorgsector
te hebben gehad.

Implicaties

Vervolgstappen

Voor de praktijk
Dit onderzoek legt een aantal situaties en omstandigheden bloot
die samen lijken te hangen met meer positieve testuitslagen.
Onze hypothese is dat het op sommige momenten/situaties extra
lastig was om het aantal contacten te beperken of om afstand
te houden tot contacten, namelijk bij het combineren van werk
met een gezin, bij feesten of voor alleenstaanden in instellingen
met een potentieel complexe zorgbehoefte.

Om de vertaalslag te maken van
kwantitatieve resultaten naar beleid voor de
praktijk wordt dit onderzoek voortgezet met
focusgroepen. Deze worden gehouden met
de geïdentificeerde populatiegroepen met
een verhoogd risico, om zo de gevonden
resultaten verder te duiden en input te
vergaren voor mogelijke aanpassingen voor
(toekomstig) beleid en informatievoorziening.

Per situatie zou samen met de betreffende inwoners kunnen
worden vastgesteld wat zij nodig hebben om hun risico op
besmetting op dat moment te minimaliseren.

Meer weten over dit onderzoek?

Voor de toekomst
Hier kan bij een toekomstige pandemie op ingespeeld worden
door deze groepen vanaf het begin te identificeren,
te benaderen en met hen zelf na te gaan wat zij nodig hebben.
Zo kan een meer responsieve werkwijze worden ontwikkeld
om de kans op bescherming voor specifieke groepen
te vergroten.
Voor beleid
Om ‘data-gestuurd’ beleid te kunnen ontwikkelen is het
noodzakelijk om alle negatieve testuitslagen te registreren.
Ook buiten de teststraat van de GGD, zodat iedereen die zich
eens heeft laten testen (ongeacht uitslag) duidelijk in beeld is.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen
de GGD regio’s Rotterdam Rijnmond, ZuidHolland Zuid en Zeeland en de afdeling
Maatschappelijke Gezondheidszorg van het
Erasmus MC.
Het wordt gefinancierd door ZonMw binnen
het COVID-19 programma: www.zonmw.nl
en is een aanvulling op een grootschalig
onderzoek van het CBS: GGD-testdata:
6,7 miljoen mensen deden minstens één
coronatest (cbs.nl)

