24 JUNI 2022

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

De BA.5 coronagolf wint verder aan kracht met een toenemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.
De druk op de huisartsen en ziekenhuizen blijft voorlopig relatief beperkt. De ziekenhuisopnames betreffen
vooral mensen van hoge leeftijd of met ernstige onderliggende aandoeningen. Een aantal
voorzorgsmaatregelen, zoals ventilatie, testen bij symptomen en isolatie bij besmetting, blijven belangrijk.
Behoort u tot een risicogroep, ga dan zeker een herhalingsprik halen. Een goed aansluitend FFP2 masker
kan u goed beschermen in een drukke binnenruimte, zoals op het openbaar vervoer of in een
conferentiezaal.
Prof. Dr. Steven Van Gucht

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 14 tot 20 juni)
De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu
331/100.000 inwoners.
De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt
4,4/100.000 inwoners.

+ 25%
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• Het aantal nieuwe gevallen is verder toegenomen (+ 25%) tegenover
de voorgaande periode van 7 dagen. Het Rt, dat berekend is op basis
van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is licht gedaald, maar blijft
hoger dan 1 (1,193).
• Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is verder gestegen (+ 32%) in
de week van 17 tot 23 juni, tegenover de voorgaande periode van 7
dagen. Het aantal bezette bedden op intensieve zorgen is ook
toegenomen (+ 44 %).
• De COVID-19 mortaliteit is stabiel gebleven. De gerapporteerde
sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 22
(30/5-5/6) was er geen statistisch significante oversterfte in België.
• Surveillance door huisartsen: Het gemiddelde aantal dagelijkse
contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is licht
toegenomen (18 contacten per 100 0000 inwoners per dag, in
vergelijking met 15 contacten in de week daarvoor). De raadplegingen bij
de huisarts voor griepachtige klachten zijn ook toegenomen, met 107
consulten per 100.000 inwoners per week.
• Surveillance in woonzorgcentra: de epidemiologische situatie vertoont
een daling van het aantal nieuwe gevallen en nieuwe
ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners alsook een stabilisatie van
het aantal nieuwe gevallen onder personeelsleden en het aantal clusters.

•
•

In de afgelopen 2 weken (van 6 tot 19 juni 2022) vertegenwoordigden Omikron-varianten
BA.1/BA.1.1 0,53%, BA.2 36,32%, BA.2.12.1 7,89%, BA.4 7,76%, en BA.5 47,5%.
Mobiliteit : In de loop van de laatste dagen zijn de bezoeken aan het openbaar vervoer en
aan winkels en vrijetijdscentra toegenomen. De bezoeken aan de werkplek en de tijd die thuis
wordt doorgebracht, zijn gestabiliseerd.

Bron: Sciensano

2. Testen en positiviteitsratio (week van 14 tot 20 juni 2022)

27%
Positiviteitsratio

Het aantal uitgevoerde testen is licht toegenomen, met een
dagelijks gemiddelde van 11.753 testen. De positiviteitsratio is
ook verder toegenomen (bijna 27 %).

Bron: Sciensano

3. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 21 juni bedroeg de vaccinatiegraad voor een boosterdosis bij
volwassenen 75,7%. Het risico op hospitalisaties en opnames op
intensieve zorgen is gereduceerd met respectievelijk 69 % en 56
% bij mensen van 65 jaar en ouder na een boosterdosis, tegenover
mensen van dezelfde leeftijdsgroep die volledig zijn gevaccineerd
zonder boosterdosis.
In totaal ontvingen ruim 469.000 inwoners van ons land (4 %) een
2e booster.
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/r
eporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c0369173148ab/page/ZwmOB

4. Aantal besmettingen opnieuw hoger bij de werkende dan bij de algemene bevolking
De gemiddelde 14-dag incidentie in de werkende bevolking (n=239 per 100.000) is gestegen met 12% t.o.v. de
periode 17/05-30/05 (n=214 per 100.000). Hiermee stijgt de incidentie bij de werkenden opnieuw boven die incidentie
van de algemene bevolking (n=198 per 100.000), na weken lager te liggen. De stijging in incidentie neemt ook sneller
toe onder de werkenden dan bij de algemene bevolking.
Stijging vooral in de luchtvaartsector, de zorgberoepen en het algemeen secundair onderwijs.
Met de toename in reizen, is het niet te verwonderen dat momenteel de luchtvaarsector de kroon spant. De
afwezigheid van maatregelen in die sector en het feit dat in een aantal landen en gebieden (o.a. Portugal) er heel
wat van de Omikronvariant BA.5 circuleert, draagt bij tot de verdere verspreiding van het virus in die sector.
Ook in de zorgberoepen nemen de incidenties toe (algemene en psychiatrische ziekenhuizen, medische labo’s), net
als in het algemeen secundair onderwijs.
Met de huidige teststrategie is er een ernstige onderrapportering en onderschatting van het aantal besmettingen
onder de werkende bevolking. We kunnen dus minstens tot aan de vakantie een verder toename verwachten, en
dat kan een impact hebben op het ziekteverzuim (voor ziekteverzuim, zie vorig Bulletin op www.info-coronavirus.be).
Meer info vindt u hier.
Bron: Monitoring Belgian COVID-19 infections in work sectors in 2022
Geert Molenberghs (1,2), Johan Verbeeck (1), Godelieve Vandersmissen (3), and Lode Godderis (3,4)
1 Data Science Institute, I-BioStat, Universiteit Hasselt, Hasselt. Belgium
2 I-BioStat, KU Leuven, Leuven, Belgium
3 IDEWE, External Service for Prevention and Protection at Work, Heverlee, Belgium
4 Centre for Environment and Health, Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven,
Leuven, Belgium
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Apenpokken

Sinds begin mei 2022 worden er in meerdere landen (binnen de EU en daarbuiten) gevallen van apenpokken
(‘monkeypox’) gemeld, zonder link met een reis naar een endemisch land (in West- en Centraal Afrika).
Besmettingen komen vooral voor bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen (MSM), maar niet
uitsluitend.
Op 21 juni 2022 werden er in totaal 77 bevestigde gevallen en één waarschijnlijk geval van apenpokken gemeld in
België. Het gaat om 43 gevallen in Vlaanderen (55%), 28 gevallen in Brussel (36%) en 7 gevallen in Wallonië (9%).
Alle gevallen zijn mannen, tussen 20 en 62 jaar oud.
Een regelmatige update vindt u op de website van Sciensano.
Bron: Sciensano
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Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc

B. ANDERE INFORMATIE
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

