COVID-19 in SURINAME

EPIDEMIOLOGISCHE UPDATE d.d. 9 november 2020
Aantal meldingen wereldwijd 50.913.451

Aantal meldingen Suriname 5.241

Aantal doden wereldwijd 1.263.089

Aantal doden Suriname 113

Epidemiologische curve per 9 november 2020
De eerste golf van de COVID-19 epidemie in Suriname is voorbij; het aantal meldingen van gevallen in de
afgelopen week is 31. Tijdens de piek - de week van 10 aug - was het aantal meldingen 625. Officieel is de code
classificatie teruggebracht van rood naar oranje. Dit betekent dat wij in een fase zijn beland van sporadische
gevallen. Het Reproductie getal is sinds begin oktober kleiner dan 1 – nog een duidelijke indicatie dat de
transmissie binnen de samenleving is afgenomen.

Dat deze golf voorbij is, is ook te zien aan de daling in het aantal actieve gevallen, de positivity rate (het aantal
positieve resultaten op het totaal aantal testen), het aantal ziekenhuisopnames en het aantal personen in
isolatie.

Mortaliteit
Per 9 november zijn er 113 personen overleden aan COVID-19. De case fatality ratio is 2.16% - d.w.z. dat
ongeveer 2 op de 100 besmette personen zijn overladen. Het sterftecijfer – aantal doden op de bevolking – is
vrij laag en komt op 19 per 100.000 inwoners.
In eerdere rapporten is aangegeven dat vooral ouderen een grotere kans hebben op een fatale afloop van deze
ziekte. Per 9 november is dat steeds zo. Van de heel groep COVID positieve personen was is maar 12-15% 60
jaar of ouder, terwijl de statistieken laten zien dat zij de grootste kans lopen om opgenomen te worden in het
ziekenhuis.
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Figuur. Distributie leeftijdsgroepen onder de COVID-positieven
Bij de 60+ groep is de kans vele malen groter
om in het ziekenhuis terecht te komen.
Een ziekenhuisopname is geïndiceerd indien
er sprake is van matige tot ernstige klachten,
aanwezigheid van onderliggend lijden en
behorende tot de groep 65+.
De eerste golf van de epidemie hebben wij
doorstaan en momenteel worden
langzaamaan de maatregelen versoepeld.
Wij moeten met z’n allen alert blijven, want
het virus is niet verdwenen. De sporadische
gevallen, kleine uitbraken en het aantal
actieve gevallen laten dat zien.

