13 MEI 2022
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13 mei 2022
A. INFORMATIE OVER COVID-19

De griep is momenteel grotendeels uit het land, maar COVID-19 jammer genoeg nog niet. De
coronacijfers blijven voorlopig verder dalen, ook al lijken de besmettingscijfers mogelijk wat te
stabiliseren. De ziekenhuisopnames en sterftes dalen gelukkig wel nog duidelijk voort.
Prof. Dr. Steven Van Gucht

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 2 tot 8 mei)

-4%
Nieuwe gevallen

-17%
Nieuwe
ziekenhuisopnames

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu
534/100.000 inwoners.
De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt
7,8/100.000 inwoners.
• Het aantal nieuwe gevallen is nog gedaald (- 4 %) tegenover de
voorgaande periode van 7 dagen, maar deze daling is minder
uitgesproken dan voorheen. Het Rt, dat berekend is op basis van het
aantal gediagnosticeerde gevallen, is eveneens gedaald en bedraagt
0,959.
• Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (-17%) en het aantal bezette
bedden op intensieve zorgen (-14%) nam af in de week van 29 april tot
5 mei, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen.
• De COVID-19 mortaliteit is verder afgenomen. De gerapporteerde
sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 16
(18/4-24/4) was er een statistisch significante oversterfte bij de algemene
bevolking van Vlaanderen en Wallonië.
• Surveillance door huisartsen : Het gemiddelde aantal dagelijkse
contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is zeer licht
gestegen (35 contacten per 100 0000 inwoners per dag, in vergelijking
met 32 contacten in de week daarvoor). De raadplegingen bij de huisarts
voor griepachtige klachten zijn gedaald, met nu 122 consulten per
100.000 inwoners per week.

• Surveillance in woonzorgcentra: In het algemeen ontwikkelt de epidemiologische situatie zich gunstig
in de woonzorgcentra. Het aantal nieuwe gevallen onder bewoners en personeelsleden daalt. Ook het
aantal clusters daalt. Er is wel een lichte stijging in het aantal ziekenhuisopnames onder de bewoners, en
dat vooral in Brussel en in mindere mate in Vlaanderen.
• De Omikron variant BA.2 is nog steeds dominant in de 2 weken van 25 april tot 8 mei 2022. Hij
vertegenwoordigt 98% van de onderzochte stalen. De Omikron- variant BA.1/BA1.1 vertegenwoordigt nog
geen 1 %. De subvarianten BA.2.12.1, BA.4 en BA.5 zijn opgedoken in België (respectievelijk 2, 4 en 5
gevallen)
Bron: Sciensano

2. Aantal COVID-19 gevallen bij de werkende bevolking (periode 19 april-2 mei)

•

Het aantal besmettingen is na de paasvakantie blijven afnemen:
de gemiddelde 14-dag incidentie bij de werkende bevolking is
gedaald met 35% t.o.v. de periode 05/04-18/04. Hiermee duikt het
aantal besmettingen bij de werkenden onder die van de algemene
bevolking. Dat is een primeur, en er zijn hiervoor verschillende
redenen mogelijk: ofwel neemt het aantal besmettingen effectief
verder af, ofwel wordt er minder getest en kampen we met een
ernstige onderrapportering en onderschatting.
• Uitzondering op deze dalende cijfers zijn vooral de zorgberoepen
(ziekenhuizen, woonzorgcentra, ambulante sociale zorg). Daar
zijn er nog steeds meer besmettingen dan bij de algemene en
werkende bevolking.
• Gisteren, 2 maanden na het opheffen van de epidemische
noodsituatie, eindigde ook de ‘nazorgfase’. De werkgevers zijn nu
niet meer verplicht om de maatregelen van de
waakzaamheidsfase van de Generieke gids en de sectorgidsen
om veilig te werken tijdens de coronacrisis toe te passen. Deze
Gidsen en de hoge vaccinatiegraad in de ondernemingen heeft
de werknemers in hoge mate beschermd tegen virusoverdracht
op het werk.
• De publicatie van het tweewekelijkse rapport vindt u hier:
https://www.info-coronavirus.be/nl/celeval/
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3. Testen en positiviteitsratio (week van 2 tot 8 mei 2022)

24%
Positiviteitsratio

Het aantal uitgevoerde testen is licht gestegen, met een
gemiddelde van 19 500 testen per dag. De positiviteitsratio is
verder gedaald (24 %).

Bron: Sciensano

4. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 10 mei bedroeg de vaccinatiegraad voor een boosterdosis bij
volwassenen 75,2%. Ruim 31% van de kinderen tussen 5 en 11
jaar is volledig gevaccineerd. Het risico op hospitalisaties en
opnames op intensieve zorgen is gereduceerd met respectievelijk
73 % en 66% bij mensen van 65 jaar en ouder na een
boosterdosis, tegenover mensen van dezelfde leeftijdsgroep die
volledig zijn gevaccineerd 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/r
eporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c0369173148ab/page/ZwmOB

5. Vaccinatiestatus en ziekenhuisopname door COVID-19 (week van 5 tot en met 11 mei)

• Zoals reeds vermeld, daalde het aantal opnames in het ziekenhuis en op intensieve zorgen. Uit onderstaande
grafieken blijkt dat nu vooral de 65plussers omwille van COVID-19 in het ziekenhuis en de intensieve zorgen
(ICU) terechtkomen. Binnen die groep zien we dat het aandeel niet-gevaccineerden en mensen die enkel hun
basisvaccinatie kregen hoger ligt dan de groep die reeds een booster ontving. Op zich kan uit deze cijfers de
werkzaamheid van de vaccinatie niet exact afgeleid worden, maar het is wel een indicatie dat specifiek de booster
beschermt tegen ernstige COVID-19. Zoals ook blijkt uit klinische studies, is de bescherming door de
basisvaccinatie ondertussen sterk afgenomen, want deze werd immers al ongeveer een jaar geleden aan deze
leeftijdsgroep toegediend.
• Er is geen duidelijke verklaring waarom er in verhouding meer basisgevaccineerden opgenomen zijn dan nietgevaccineerden. Dat kan te maken hebben met de validiteit van de gegevens, een ander gedrag (met meer
risico’s) of meer doorgemaakte COVID-19-infecties bij het kleine aantal niet-gevaccineerden in de hogere
leeftijdsgroep.
• In de leeftijdsgroep 0-17 jaar is de oververtegenwoordiging van niet-gevaccineerden te verklaren doordat er onder
6 jaar nog niet gevaccineerd wordt tegen COVID-19. Ook ligt de vaccinatie- en boostergraad bij kinderen en
jongeren lager dan bij volwassenen.

(bron: FOD Volksgezondheid)
Sinds gisteren is er een preprint van Sciensano beschikbaar over de werkzaamheid van de vaccins tegen
symptomatische infectie en hospitalisatie. Begin volgende week zal Sciensano een rapport publiceren over de impact
van vaccinatie op besmettingen: “Guidance on interpretation of the COVID-19 vaccine impact on infections in the
Sciensano weekly report”.

6. Geneesmiddelen voor de behandeling of preventie van COVID-19
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten-FAGG) publiceert een overzicht van
geneesmiddelen voor de behandeling of preventie van COVID-19. In het overzicht staat vermeld bij wie het
geneesmiddel kan worden gebruikt, hoe het wordt toegediend, wat de regulatoire status is en waar u meer
informatie kan vinden zoals de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) en de bijsluiter.

B. ANDERE INFORMATIE

2.
1. Inroepen van medische hulp door
Oekraïense vluchtelingen op Heizel
In maart 2022 werd het registratiecentrum in
Paleis 8 op de Heizel opgericht. Sinds 11 maart
voorziet de FOD Volksgezondheid ter plaatse een
medisch centrum voor de Oekraïnse vluchtelingen
die medische hulp nodig hebben. Tijdens de
openingsuren zijn daar permanent een arts en
verpleegkundige aanwezig. Ondertussen werden
zij door bijna 1.400 vluchtelingen geconsulteerd,
voornamelijk om voorschriften te verkrijgen. 38
maal moest een ambulance worden opgeroepen.
(bron: FOD Volksgezondheid)

Het Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE) lanceert een
oproep voor zijn onderzoeksprogramma
van 2023

3.
Zoals elk jaar is er een oproep aan iedereen die bij
gezondheidszorg en de organisatie ervan betrokken
is (burgers, zorgverleners, organisaties die actief zijn
op het gebied van de gezondheidszorg, instellingen,
beleidsmakers...) en die een studie-onderwerp wil
voorstellen.
De oproep staat open van 9 mei tot 15 juli 2022.
De voorstellen moeten worden ingediend met
behulp van het onlineformulier op de KCE-website.
De toelatings- en selectiecriteria kunnen worden
geraadpleegd op de website van het KCE via deze
link.

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

