5 AUGUSTUS 2022

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers
en actualiteit ivm volksgezondheid
A. INFORMATIE OVER COVID-19

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 26 juli tot 1 augustus)
De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu
464/100.000 inwoners.
De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt
8/100.000 inwoners.
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• Het aantal nieuwe gevallen is verder gedaald, maar minder sterk (12%) ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. Voor
dezelfde periode is het reproductiegetal Rt, dat berekend wordt op basis
van het aantal gediagnosticeerde gevallen nu licht gestegen maar het
blijft onder 1 (0,883).
• Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is verder gedaald (-21%) in de
week van 29 juli tot 4 augustus, tegenover de voorgaande periode van 7
dagen. Het aantal bezette bedden op intensieve zorgen is gestegen (+
19%).
• De COVID-19 mortaliteit is licht gedaald. De gerapporteerde
sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 28
(11 -17 juli) was er geen statistisch significante oversterfte.
• Surveillance door huisartsen: Het gemiddelde aantal dagelijkse
contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is verder
gedaald (24 contacten deze week per 100 0000 inwoners per dag,
vergeleken met 29 contacten in de week daarvoor). De incidentie van
raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten is toegenomen,
tot 110 consulten per 100 000 inwoners per week..
• Surveillance in woonzorgcentra: de epidemiologische situatie blijft een
licht dalende trend vertonen, van het aantal nieuwe gevallen onder WZCbewoners en onder personeelsleden, van het aantal nieuwe
ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners en van een daling van het
aantal clusters.

•

In de afgelopen 2 weken (van 18 tot 31 juli 2022) vertegenwoordigen Omikron-varianten
BA.2 0,58%, BA.2.12.1 0,49%, BA.4 4,29%, en BA.5 94,64%. Omikron variant BA.1/BA.1.1
werd niet meer gedetecteerd in de geanalyseerde stalen.

Bron: Sciensano

2. Testen en positiviteitsratio (week van 26 juli tot 1 augustus)

30%
Positiviteitsratio

Het aantal uitgevoerde testen is zeer licht gedaald, met een
gemiddelde van ruim 13 000 testen per dag. De positiviteitsratio
bleef ook lichtjes dalen (30 %)

Bron: Sciensano

3. Vaccinatie tegen COVID-19
Op 2 augustus bedroeg de vaccinatiegraad voor een tweede
booster bij personen ouder dan 85 jaar 45%. In totaal ontvingen
ruim 562.000 inwoners van ons land (4,85 %) een 2e booster.
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) roept alle
personen die nog geen tweede booster hebben gehaald op om dit
alsnog te doen, in het belang van hun eigen gezondheid en om
ons gezondheidszorgsysteem niet te belasten.
Gezien de relatief hoge besmettingsrisico’s, de kwetsbaarheid van
de patiëntenpopulatie, enz kan het ziekenhuispersoneel, de
zorgverleners van de eerste lijn en het personeel in de
woonzorgcentra in juli en augustus al een extra booster krijgen.

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://datastudio.google.com/embed/r
eporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c0369173148ab/page/ZwmOB
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Op 1 augustus 2022 waren er in ons land 482 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Het gaat om 261 gevallen
in Vlaanderen (54%), 172 gevallen in Brussel (36%) en 49 gevallen in Wallonië (10%). Alle gevallen waarvan het
geslacht gekend is zijn mannen, tussen 16 en 71 jaar oud.
Zo goed als alle patiënten vertoonden huidletsels, vooral in de anogenitale zone. Ongeveer driekwart had ook
algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn, opgezwollen lymfeklieren, ….
Achtentwintig personen werden gehospitaliseerd, 21 om te worden behandeld (waarvan 1 persoon met een
onderliggende immuunstoornis), twee personen omdat thuisisolatie niet mogelijk is, en vijf waarvoor de reden niet
gekend was. Geen enkele hospitalisatie leidde tot een opname op intensieve zorgen. Er zijn geen sterfgevallen.
Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie blijkt dat het virus voornamelijk wordt
overgedragen via seksueel contact tussen mannen.
Een regelmatige update vindt u op de website van Sciensano.
Zorgverleners en personen die een onbeschermd hoog risico contact hadden met een besmette persoon kunnen
zich laten vaccineren tegen apenpokken, in één van de 9 referentiecentra. Deze vaccinatie gebeurt best binnen de
4 dagen na het contact. De mensen die niet tegen de klassieke pokken zijn ingeënt, moeten twee doses krijgen, met
minstens 28 dagen tussentijd. Wie denkt voor vaccinatie in aanmerking te komen, kan best contact opnemen met
zijn (huis)arts die met het referentiecentrum kan overleggen of men in aanmerking komt. Door het beperkte aantal
vaccins en de huidige onzekerheid over extra leveringen gebeurt deze vaccinatie onder strikte voorwaarden.
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C. BESLISSINGEN VAN DE
INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE (IMC)
VOLKSGEZONDHEID

Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc

Voor meer informatie of interviews, contacteer:
Gudrun Briat
Verantwoordelijke communicatie COVID-19
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0475/274115
Gudrun.briat@health.fgov.be

