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

De zomergolf blijft voorlopig stijgen, maar het tempo lijkt wat af te zwakken. Vele bedrijven melden uitval van
personeel door COVID-19, wat soms problemen geeft voor de bedrijfscontinuïteit. Het blijft belangrijk om
werknemers te sensibiliseren om thuis te blijven bij symptomen of na een positieve test, alsook de hygiëneen ventilatiemaatregelen te respecteren op de werkvloer.
Prof. Dr. Steven Van Gucht

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 5 tot 11 juli)
De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu
857/100.000 inwoners.
De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt
8,5/100.000 inwoners.

+ 26%
Nieuwe gevallen

+ 13%
Nieuwe
ziekenhuisopnames

• Het aantal nieuwe gevallen blijft toenemen (+ 26%) tegenover de
voorgaande periode van 7 dagen. Het Rt, dat berekend is op basis van
het aantal gediagnosticeerde gevallen, is licht gedaald, maar het ligt nog
steeds hoger dan 1 (1,107).
• Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft verder stijgen (+ 13%) in
de week van 8 tot 14 juli, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen.
Het aantal bezette bedden op intensieve zorgen is ook verder
toegenomen (+ 14%).
• De COVID-19 mortaliteit is gestabiliseerd. De gerapporteerde
sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 25
(20 -26 juni) was er geen statistisch significante oversterfte.
• Surveillance door huisartsen: Het gemiddelde aantal dagelijkse
contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 blijft
toenemen (39 contacten per 100 0000 inwoners per dag, in vergelijking
met 29 contacten in de week daarvoor). Het aantal raadplegingen bij de
huisarts voor griepachtige klachten is dan weer afgenomen, tot 128
consulten per 100.000 inwoners per week.
• Surveillance in woonzorgcentra: de epidemiologische situatie blijft
verslechteren, met een stijging van het aantal nieuwe gevallen onder
WZC-bewoners en personeelsleden en een stijging van het aantal
clusters. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners is
wel licht afgenomen. Alle aantallen blijven nog altijd betrekkelijk laag.

•

In de afgelopen 2 weken (van 27 juni tot 10 juli 2022) vertegenwoordigden de Omikronvarianten BA.1/BA.1.1 0%, BA.2 5,21%, BA.2.12.1 1,38%, BA.4 6%, en BA.5 79,35%.

Bron: Sciensano

2. Testen en positiviteitsratio (week van 5 tot 11 juli 2022)

38%
Positiviteitsratio

Het aantal uitgevoerde testen blijft licht stijgen, met een
gemiddelde van meer dan 21 000 testen per dag. De
positiviteitsratio blijft verder toenemen (bijna 38%)

Bron: Sciensano

3. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 12 juli bedroeg de vaccinatiegraad voor een tweede booster bij
personen ouder dan 85 jaar 42,9%. In totaal ontvingen ruim
539.000 inwoners van ons land (4,65 %) 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

4. Covid-19 infecties per werksector (28 juni -11 juli)

De gemiddelde tweewekelijkse incidentie van besmettingen bij de werkende bevolking is verdubbeld t.o.v. de
vorige periode (14/06-27/06). Deze incidentie blijft ook sneller stijgen (37%) dan die van de algemene bevolking.
Het aantal besmettingen onder werkenden stijgt al sinds 4 weken, ondanks de vakantie en het sluiten van de scholen.
De sectoren waarbij de cijfers het hoogst zijn, zijn degenen waar er nauw contact is met personen: de zorg (bv
ziekenhuizen) en de sociale sector (bv OCMW’s), de luchtvaart en het openbaar vervoer (bv. treinpersoneel). Verder
kampen ook verschillende productiebedrijven met een verhoogd aantal besmettingen, net als bepaalde
overheidssectoren. De incidentie ligt er tot 3 keer hoger dan in die van de algemene bevolking, en dubbel zo hoog dan
in de werkende bevolking.
Over het algemeen ligt de incidentie bij de niet-medische contactberoepen lager dan die van de algemene bevolking.
Een uitzondering hierop zijn de schoonheidspecialisten, met een incidentie die even hoog is als die van de werkende
bevolking. De cijfers stijgen in alle sectoren, maar toch lijken de besmettingen voorlopig onder controle in de sectoren
accommodatie en voedselvoorziening, onderwijs, kunst, amusement en recreatie, en groot- en detailhandel.
De onderzoekers adviseren om het mondmasker te gebruiken in het vliegtuig en op het openbaar vervoer en op drukke
plaatsen. Ventilatie blijft ook een zeer belangrijke maatregel. Tenslotte benadrukken ze opnieuw het belang van
thuisblijven bij symptomen, in plaats van te gaan werken. Dit om andere mensen niet te besmetten en de verder
verspreiding van het virus tegen te gaan.
Een aantal bedrijven heeft inmiddels maatregelen genomen en heeft zijn medewerkers geïnformeerd. Anderzijds zijn
er ook bedrijven die hun personeel vragen om toch te komen werken, ondanks een positieve coronatest en symptomen.
De onderzoekers raden dan ook iedereen aan om de risico’s correct in te schatten en de nodige maatregelen te nemen
om zichzelf, collega’s, klanten en bij uitbreiding iedereen te beschermen.
Meer info vind je hier
Bron: Monitoring Belgian COVID-19 infections in work sectors in 2022, version 38 – 13 July 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).
Op 12 juli 2022 waren er in ons land 224 bevestigde gevallen en één waarschijnlijk geval van apenpokken: 125
gevallen in Vlaanderen (55 %), 76 gevallen in Brussel (34 %) en 24 gevallen in Wallonië (11 %). Het gaat allemaal
om mannen van 20 tot 62 jaar oud. Alle gevallen zijn mannen, tussen 20 en 65 jaar oud.
Informatie over de symptomen is gekend voor 211 personen (94 %). Zo goed als alle patiënten (93%) vertoonden
een huiduitslag, en 72 % had ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn, opgezwollen lymfeklieren,
….
Een regelmatige update vindt u op de website van Sciensano.
Vanaf deze week kunnen zorgverleners en personen die een onbeschermd hoog risico contact hadden met een
besmette persoon 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 je 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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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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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

