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Prof. Dr. Steven Van Gucht: “Zowel COVID-19 als de griep zijn momenteel op de terugweg. De 

besmettingen met het coronavirus vertonen deze week een opvallende daling. Deze trend werd deels 

versterkt door het effect van het verlengd Paasweekend. Op Paasmaandag werden immers minder 

testen uitgevoerd dan op een klassieke maandag. Desalniettemin zien we ook een reële daling van de 

besmettingen bij alle leeftijden en in alle provincies. Sinds deze week is er ook een duidelijke afname van 

de ziekenhuisopnames. De belasting van de ziekenhuizen neemt daarmee licht af, maar blijft weliswaar 

nog hoog.” 

1.Aantal COVID-19-gevallen bij de algemene bevolking, ziekenhuisopnames en overlijdens (gegevens 

van de week van 11/4/22) 

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt 887/100 000 inwoners.  

De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 13,3/100 000 inwoners. 

Het aantal nieuwe gevallen daalde (- 30 %) verder ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. 

Het Rt, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is nog licht gedaald en blijft 

kleiner dan 1 (0,756 vergeleken met 0,926 in de week voordien). 

In de periode van 15 tot 21 april nam het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (-16 %) en het aantal 

bezette bedden op intensieve zorgen ç-16 %) af ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. 

De COVID-19 mortaliteit is stabiel gebleven. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in 

het ziekenhuis plaats. In week 13 (28/3-4/4) waren er 3 dagen met een statistisch significante 

oversterfte, vooral bij vrouwen van 15-64 jaar en 65-85 jaar. 

Surveillance door huisartsen : Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor 

vermoeden van COVID-19 is verder afgenomen (42 contacten per 100 0000 inwoners per dag, in 

vergelijking met 55 contacten in de week daarvoor). De raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige 

klachten zijn eveneens verder gedaald tot 338 consulten per 100.000 inwoners per week, in vergelijking 

met 553 in de week daarvoor).  

De Omikron variant BA.2 was nog steeds dominant in de 2 weken van 4 tot 17 april 2022. Hij 

vertegenwoordigt bijna 91% van de onderzochte stalen. De Omikron- variant BA.1/BA1.1 



 

 

vertegenwoordigt 8,6 %.  

(bron: Sciensano) 

2. Gegevens van de Passenger Locator Form (PLF) van de week van 11 april 2022 

Het aantal reizigers dat aankwam in België en een PLF invulde is gestegen ten opzichte de week 

voordien, met een totaal van 132.321 reizigers. Dit kwam door de Paasvakantie. 78% van hen keerde 

terug uit een rode zone. De positiviteitsratio voor reizigers die bij aankomst getest werden bedroeg 

4,9%.  

(bron: Sciensano) 

3.Testen en positiviteitsratio (week van 11/4/22) 

Het aantal uitgevoerde testen is verder gedaald, met een gemiddelde van ongeveer 21 000 testen per 

dag. De positiviteitsratio is verder gestegen (33 %). 

(bron: Sciensano) 

4.Vaccinatie tegen COVID-19 

Op 18 april 2022 hadden 9.234.619 personen van ouder dan 5 jaar een eerste vaccindosis gekregen, 

9.135.358 personen kregen een volledig basisschema en 7.119.128 personen van ouder dan 11 jaar 

kregen minstens één boosterdosis. 

Momenteel worden er in België voornamelijk 3 vaccins gebruikt om een basisvaccinatie op te starten of 

voort te zetten. Twee mRNA-vaccins (Comirnaty van Pfizer/BioNtech en Spikevax van Moderna) voor 

vaccinatie vanaf 6 jaar, en een recombinant eiwitvaccin (Nuvaxovid van de firma Novavax) voor 

vaccinatie vanaf 18 jaar. 

Voor België werd een beperkt aantal Nuvaxovid-vaccins besteld. Daarom kregen mensen die allergisch 

waren voor een specifiek bestanddeel van de andere vaccins of die een bijwerking hadden na een 

eerdere vaccinatie prioriteit. Nu kan het Nuvaxovid-vaccin worden aangeboden aan mensen die nog niet 

werden gevaccineerd, maar die wel willen worden beschermd door vaccinatie. 

In de huidige pandemie veroorzaakt door Omicron, bieden vaccins weinig bescherming tegen infectie, 

maar ze blijven wel zeer effectief tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Er is een rechtstreeks 

verband tussen de huidige lage bezetting van ziekenhuisbedden door Covid en de hoge vaccinatiegraad 

van de bevolking. 

(bron: Sciensano) 

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd 

COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be) en het Dashboard: 

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie


 

 

https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-

0369173148ab/page/ZwmOB 

 

5.Coronageneesmiddelen 

Op woensdag 20 april vond een webinar plaats over de verschillende behandelingsopties die momenteel 

in België beschikbaar zijn voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten. Het was bedoeld voor 

artsen die deze twee geneesmiddelen kunnen voorschrijven. In het webinar werd meer informatie 

verschaft over de plaats van Evusheld en Paxlovid in de behandeling, en over de praktische modaliteiten 

voor het voorschrijven en verdelen van deze medicatie. De opname van het webinar is beschikbaar op 

de website van de Task Force, en zeer binnenkort zal er ook een FAQ worden gepubliceerd. Paxlovid is 

sinds vorige week verkrijgbaar, en Evusheld zal eind mei beschikbaar zijn. 

(bron: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE) 

Meer details vindt u op de website van de Task Force Therapeutics: https://kce.fgov.be/nl/task-force-

covid-therapeutics 
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