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Epidemiologische situatie per 4 augustus 2020 om 20.00u
De pandemie in Suriname schrijdt voort en het aantal besmette gevallen in de samenleving
neemt langzaam maar zeker toe. Om de snelheid waarmee de pandemie zich voortschrijdt
te kunnen meten, gebruikt men het reproductiecijfer (R). Het reproductiecijfer geeft weer
het gemiddeld aantal mensen dat besmet is door 1 persoon. Dit aantal kan groter worden
indien mensen met veel tegelijk in aanraking komen zoals op feesten en andere massa
bijeenkomsten.
Bij de toename van het aantal
gevallen rond de verkiezingen
was het gemiddelde
reproductie getal 3.05. Hierbij
is het belangrijk op te merken
dat in die periode 1 persoon
16 mensen had besmet en
een ander rond de 40.
Door het snel isoleren en in
quarantaine zetten van de
besmette mensen
ondersteund door de strenge
overheidsmaatregelen in juni daalde dit reproductiecijfer snel tot bijna 1.
Echter begon het aantal gevallen weer toe te nemen in de maand juli. Wederom door de
isolatie en quarantaine maatrelen lijkt het cijfer weer omlaag te gaan. De druk op de zorg
wordt echter steeds groter
en het duurt gemiddeld 5
dagen vanaf het moment
dat de patiënt klachten
voelt totdat er vastgesteld is
dat het om COVID-19 gaat.
Deze vijf dagen vormen de
besmettelijkste periode van
de ziekte. De isolatie begint
derhalve dus vaak wat laat.
Momenteel wordt er alles
aan gedaan om dit proces
te versnellen.
Belangrijk in deze is uw medewerking als gemeenschap en vragen wij ook aan u om
u zoveel mogelijk af te zonderen van anderen als u zich ziek voelt.
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De incidentie in Suriname is ook
toegenomen. In de afgelopen 4
weken nam de incidentie landelijk
toe, hetgeen voornamelijk te zien
is in het district Paramaribo. De
incidentie meet het aantal gevallen
per vatbare populatie over een
tijdsperiode. Dit cijfer is een
indicatie van het risico dat iemand
heeft gelopen in de periode.
Per district is het incidentie cijfer over de afgelopen 7 dagen het hoogste in Paramaribo. De
Incidentie cijfers in Suriname zijn heden hoger dan die in Nederland hetgeen aangeeft dat
het risico om nu besmet te raken in Suriname hoger ligt. Dit kan natuurlijk elke week
veranderen en we houden de pandemie daarom nauwkeurig in de gaten.

Per 3 aug zijn er 1893 gevallen van COVID-19 ontdekt, waarvan 1227 genezen zijn
verklaard en 27 zijn overleden. Sinds de laatste rapportage d.d. 28 juli zijn er dus 410
gevallen bijgekomen.
Het aantal overleden COVID-patiënten is 27. De meesten (25) zijn overleden in de
maanden juni en juli. Verder waren 17 (63%) man en 10 (37%) vrouw. In onderstaande
figuur is te zien dat de grootste groep ouder is dan 50 jaar, met de meeste gevallen in de
80-89 leeftijdsgroep.
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Het Outbreak Management Team (OMT)
Het Outbreak Management Team (OMT) wordt ondersteund door verschillende
werkgroepen waarin thans meer dan 50 enthousiaste deskundigen zich geheel vrijwillig
inzetten.
Er worden diverse protocollen opgesteld m.b.t. de normalisatie van de dienstverlening naar
de gemeenschap toe w.o. de apotheken, fysiotherapeuten, dialysecentra en
huisartspraktijken. Ook voor de gemeenschap en het bedrijfsleven zijn enkele protocollen
reeds in afrondende fase waaronder de bussen, boten, casino’s, vermakelijkheden,
winkels, restaurants en kerken. In samenspraak met de belanghebbenden van de diverse
sectoren wordt gewerkt aan een acceptabel en praktisch uitvoerbaar protocol.
Verder wordt gewerkt aan het vergroten van de testcapaciteit van COVID-19 tot maximaal
1000 testen per dag. De voorlichting middels tv, radio en social media is reeds
geïntensiveerd waarbij onderwerpen aan de orde zullen komen zoals gebruik van maskers,
gesprekken met genezen covid-19 patiënten, beschermen van mensen met hoger risico
voor covid-19, vrees voor testen en isolatie.
In samenwerking met de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, DR en RR leden
wordt momenteel gewerkt aan een intensivering van de voorlichting op lokaal niveau.

Gemeenschappen wonend in het binnenland
Personen met COVID-19 gerelateerde klachten wonende in het binnenland melden zich
direct bij een van de poliklinieken van de Medische Zending of via de 178 hotline. Indien er
sprake is van een suspect geval (mogelijke besmetting met het corona virus) wordt er, na
overleg met de infectioloog, geswabt op de polikliniek aldaar. De geteste personen krijgen
dan instructies hoe zich af te zonderen van gezinsleden en de gemeenschap.
Bij een positief resultaat en milde symptomen, vindt thuis-isolatie plaats. De monitoring van
deze cliënten vindt door de polikliniek ter plekke plaats. In het binnenland is er geen
specifieke quarantaine en isolatieruimte beschikbaar voor lange duur. Negatief geteste
personen worden voorgelicht over de COVID-19 maatregelen.
Bij COVID-19 positieve cliënten met ernstige klachten en/of waarbij er verslechtering van
de gezondheidstoestand optreedt, worden gelijk vervoerd naar het Wanica Ziekenhuis.

COVID-19 veel voorkomende klachten
De afdeling Epidemiologie van het BOG heeft gekeken naar de klachten van COVID-19
patiënten getest in de periode 24 juli t/m 1 augustus. De meest voorkomende klachten zijn
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hoesten, koorts, verlies van reuk of smaak en lichaamspijnen. Andere klachten komen in
mindere mate voor.
Op basis hiervan wordt geadviseerd dat mensen met vooral klachten van hoesten, koorts,
verlies van reuk of smaak en lichaamspijnen al dan niet samen voorkomend met
diarree, keelpijn, koude rillingen, kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of
vermoeidheid direct contact moeten maken met 178, hun huisarts of gaan naar een swablocatie.
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