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Prof. Dr. Steven Van Gucht: “Zowel COVID-19 als de griep blijven een dalende trend vertonen. Het aantal
ziekenhuisopnames en overlijdens omwille van COVID-19 blijft dalen met een geleidelijke ontlasting van
het zorgsysteem tot gevolg. Uit testen op het rioolwater blijkt evenwel dat er nog steeds zeer veel
besmettingen met het coronavirus rondgaan. Enige voorzichtigheid voor mensen met een kwetsbare
gezondheid blijft nog steeds zinvol.”
1.Aantal COVID-19-gevallen bij de algemene bevolking, ziekenhuisopnames en overlijdens (gegevens
van de week van 19 april)
De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt 776/100 000 inwoners.
De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 10,9/100 000 inwoners.
Het aantal nieuwe gevallen is licht gestegen (+ 7 %) tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het
Rt, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, bedraagt 1,031. Deze stijging zou
deels verklaard kunnen worden door een onderrapportering van gevallen tijdens het Paasweekend, dat
in de vorige periode viel.
Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (-15 %) en het aantal bezette bedden op intensieve zorgen (-5%)
nam af tegenover de voorgaande periode van 7 dagen.
De COVID-19 mortaliteit is afgenomen. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het
ziekenhuis plaats. In week 14 (4/4-11/4) waren er 3 dagen met een statistisch significante oversterfte,
vooral bij mensen ouder dan 84 jaar.
Surveillance door huisartsen : Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor
vermoeden van COVID-19 is verder afgenomen (37 contacten per 100 0000 inwoners per dag, in
vergelijking met 42 contacten in de week daarvoor). De raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige
klachten zijn eveneens verder gedaald tot 230 consulten per 100.000 inwoners per week, in vergelijking
met 296 in de week daarvoor).
De situatie in de woonzorgcentra
De epidemiologische situatie ontwikkelt zich gunstig, met een daling van het aantal nieuwe gevallen en
ziekenhuisopnames onder de bewoners, van het aantal gevallen onder personeelsleden en het aantal

nieuwe clusters. Het aandeel WZC-bewoners onder alle ziekenhuisopnames als onder de sterfgevallen is
blijven dalen.
De Omikron variant BA.2 was nog steeds dominant in de 2 weken van 11 tot 24 april 2022. Hij
vertegenwoordigt meer dan 98% van de onderzochte stalen. De Omikron- variant BA.1/BA1.1
vertegenwoordigt bijna 2 %.
(bron: Sciensano)

2.Aantal COVID-19 gevallen bij de werkende bevolking (periode 5 -18 april)
Zoals kon verwacht worden namen de besmettingscijfers bij de werkende bevolking licht af tijdens de
Paasvakantie. De gemiddelde 14-dag incidentie is gedaald met 30% t.o.v. de vorige periode (22/0304/04). Er is nu nog amper een verschil (5%) in incidentie tussen de werkende en algemene bevolking.
De daling bij werknemers gaat dus sneller dan bij de algemene bevolking.
In de scholen ligt het aantal besmettingen bij het personeel even hoog (in het hoger onderwijs) of lager
(basis en secondair onderwijs) dan bij de algemene bevolking.
Vooral in de zorg (ziekenhuizen, woonzorgcentra, ambulante sociale zorg) blijft de incidentie bij de
medewerkers hoger dan bij de algemene en werkende bevolking.
(bron: Monitoring Belgian COVID-19 infections in work sectors in 2022: Geert Molenberghs –
Universiteit Hasselt, Johan Verbeeck - KULeuven, Godelieve Vandersmissen-IDEWE and Lode GodderisKULeuven, 21 april 2022)
De publicatie van het tweewekelijkse rapport vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/celeval/

3.Testen en positiviteitsratio (week van 19 april)
Het aantal uitgevoerde testen is gestabiliseerd, met een gemiddelde van ongeveer 22 000 testen per
dag. De positiviteitsratio is nu gedaald (31 %).
(bron: Sciensano)

4.Vaccinatie tegen COVID-19
Op 26 april had 75% van de volwassen bevolking een boosterdosis gekregen. Ruim 31% van de kinderen
tussen 5 en 11 jaar is volledig gevaccineerd. Het risico op hospitalisatie en opname op intensieve zorgen
is verminderd met respectievelijk 67% en 53% bij mensen van 65 jaar en ouder na boosterdosis
tegenover mensen van dezelfde leeftijdsgroep na volledige vaccinatie zonder boosterdosis.
(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://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c0369173148ab/page/ZwmOB

5.Coronageneesmiddelen
Het KCE maakte een update van de Leidraad voor de vroegtijdige ambulante behandeling van nieternstige COVID-19 infectie (klikken op ‘samenvatting voor huisartsen’).
(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-forcecovid-therapeutics

6. 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
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