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Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers  
en actualiteit ivm volksgezondheid 

 

A. INFORMATIE OVER COVID-19 

De dalende trend in de coronacijfers blijft zich voortzetten. De BA2 subvariant is nog steeds 
dominant, maar nieuwere omicron subvarianten lijken in opkomst. Dit is vooral het geval voor BA.4 
en in mindere mate BA.5 en BA.2.12.1. We verwachten niet dat de mogelijke opkomst van deze 
nieuwe subvarianten voor grote druk gaat zorgen in de zorg in de nabije toekomst.  

Prof. Dr. Steven Van Gucht 

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 9 tot 15 mei) 

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 
482/100.000 inwoners. 
De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 
6,4/100.000 inwoners. 
 

• Het aantal nieuwe gevallen is licht gedaald (- 19 %) tegenover de 
voorgaande periode van 7 dagen. Het Rt, dat berekend is op basis van 
het aantal gediagnosticeerde gevallen, is eveneens gedaald en bedraagt 
0,873.  

• Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (-25%) en het aantal bezette 
bedden op intensieve zorgen (-5%) nam af in de week van 11 tot 17 
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 17 
(25/4-1/5) was er geen statistisch significante oversterfte bij de algemene 
Belgische bevolking.  

• Surveillance door huisartsen: Het gemiddelde aantal dagelijkse 
contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is licht 
gedaald (31 contacten per 100 0000 inwoners per dag, in vergelijking 
met 35 contacten in de week daarvoor). De raadplegingen bij de huisarts 
voor griepachtige klachten steeg echter naar 222 consulten per 100.000 
inwoners per week.  

• Mobiliteit: De laatste dagen is het woon-werkverkeer licht blijven 
toenemen. De mobiliteit met het openbaar vervoer en naar winkels en 
vrijetijdscentra (zoals restaurants, cafés, winkelcentra, pretparken, 
musea, bibliotheken en bioscopen) alsook de tijd die thuis wordt 
doorgebracht, is echter licht gedaald 
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Op 16 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 
72 % en 71 % bij mensen van 65 jaar en ouder na een 
boosterdosis, tegenover mensen van dezelfde leeftijdsgroep die 
volledig zijn gevaccineerd zonder boosterdosis..  
 
Bron: Sciensano 

• Surveillance in woonzorgcentra: Op nationaal niveau blijft de epidemiologische situatie stabiel. Het 
aantal nieuwe gevallen onder de bewoners is globaal gestabiliseerd, maar in Brussel werd een lichte 
stijging waargenomen. Het aantal nieuwe gevallen onder personeelsleden is eveneens op Belgisch 
niveau stabiel gebleven, maar in Wallonië en Brussel werd een stijging vastgesteld. Het aantal 
nieuwe ziekenhuisopnames onder de bewoners en het aantal clusters is gedaald. 

• De Omikron variant BA.2 was nog steeds dominant in de 2 weken van 2 tot 15 mei 2022. Hij 
vertegenwoordigt meer dan 97% van de onderzochte stalen. De Omikron- variant BA.1/BA1.1 
vertegenwoordigt 0,3 %. De subvarianten BA.4 en BA.5 zijn opgedoken in België (respectievelijk 8 
en 9 gevallen).  

 
Bron: Sciensano 
 
 
 
 
 
 

2. Testen en positiviteitsratio (week van 9 tot 15 mei 2022) 

Het aantal uitgevoerde testen is licht gedaald, met een dagelijks 
gemiddelde van ruim 18 000 testen. De positiviteitsratio is verder 
gedaald (21 %). 
 

Bron: Sciensano 
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3. Vaccinatie tegen COVID-19 

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-cab7-4812-848c-
0369173148ab/page/ZwmOB 

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie
https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie
https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB
https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB
https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB


 

 
 
 

B. 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 

6. Geneesmiddelen voor de behandeling of preventie van COVID-19 

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 

 

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc

