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

 

A. INFORMATIE OVER COVID-19 

De BA.5 coronagolf blijft toenemen met een stijging van alle parameters. De voorbije week zagen we ook 
een stijging van het aantal patiënten op intensieve zorgen en van de overlijdens, maar in vergelijking met 
vorige golven blijft het om relatieve lage aantallen gaan. Voorzichtigheid voor mensen met een kwetsbare 
gezondheid blijft aangeraden. 

Prof. Dr. Steven Van Gucht 

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 21 tot 27 juni) 

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 
449/100.000 inwoners. 
De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 
6/100.000 inwoners. 
 

• Het aantal nieuwe gevallen is verder toegenomen (+ 44%) tegenover 
de voorgaande periode van 7 dagen. Het Rt, dat berekend is op basis 
van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is licht gestegen, en het ligt  
hoger dan 1 (1,241).  

• Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is verder gestegen (+ 23%)  in 
de week van 24 tot 30 juni, tegenover de voorgaande periode van 7 
dagen. Het aantal bezette bedden op intensieve zorgen is ook verder 
toegenomen (+ 10%). 

• De COVID-19 mortaliteit is licht gestegen. De gerapporteerde 
sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 23 
(6/6-12/6) 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 (25 contacten per 100 0000 inwoners per dag, in 
vergelijking met 18 contacten in de week daarvoor)..  

• Surveillance in woonzorgcentra: de epidemiologische situatie is 
veranderd. Er is een stijging van het aantal nieuwe gevallen en nieuwe 
ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners alsook een stijging van het 
aantal nieuwe gevallen onder personeelsleden en het aantal clusters. De 
aantallen blijven wel laag 
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Op 28 juni bedroeg de vaccinatiegraad voor een tweede booster 
bij personen ouder dan 85 jaar 40%. In totaal ontvingen ruim 
512.000 inwoners van ons land (4,42 %) een 2e booster. 
 
Het risico op hospitalisaties en opnames op intensieve zorgen is 
gereduceerd met respectievelijk 80 % en 40 % bij mensen van 65 
jaar en ouder na een boosterdosis, tegenover mensen van 
dezelfde leeftijdsgroep die volledig zijn gevaccineerd zonder 
boosterdosis. 
 
Bron: Sciensano 

• In de afgelopen 2 weken (van 13 tot 26 juni 2022) vertegenwoordigden Omikron-varianten 
BA.1/BA.1.1 2,77%, BA.2 22,14%, BA.2.12.1 3,85%, BA.4 7,70%, en BA.5 63,42%. 

• Europese situatie (EU/EEA en VK): De door het ECDC gepubliceerde 14-daagse 
cumulatieve incidentie (weken 24 en 25) lijkt toe te nemen of te stabiliseren in de meerderheid 
van de landen, behalve in Portugal waar de incidentie daalt.   

 
Bron: Sciensano 
 
 
 
 
 

2. Testen en positiviteitsratio (week van 21 tot 27 juni 2022) 

Het aantal uitgevoerde testen is verder gestegen, met een 
gemiddelde van bijna 15 000 testen per dag. De positiviteitsratio 
is eveneens verder toegenomen (bijna 30%) 
 

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


 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Tijdens de COVID-19-crisis stond de geestelijke gezondheid van  de bevolking onder druk, vooral in periodes 
met toenemende beperkende maatregelen en onzekerheid. Dit wordt bevestigd door recente 
wetenschappelijke studies, die een toename laten zien van depressieve en angststoornissen. Als 
risicofactoren worden een jonge leeftijd, vrouwelijk geslacht en reeds bestaande psychische aandoeningen 
gemeld. 
  
Goede follow-upgegevens over psychische problemen ontbreken, maar toch kunnen we de impact van de 
pandemie  en de huidige situatie inschatten met behulp van gegevens van bepaalde agentschappen en 
instanties en van zorgverleners. Uit de Motivatiebarometer blijkt dat de tevredenheid van de mensen over 
hun autonomie en hun relaties nu een van de hoogste niveaus heeft sinds het begin van de pandemie. 
Omdat er vóór de pandemie hierover geen gegevens werden verzameld, is het echter moeilijk om te weten 
of we te maken hebben met een volledig 'herstel-effect’. 
  
Voor kinderen en jongeren en hun gezin waren er volgens het agentschap Opgroeien in 2021 significant 
meer crisissituaties en raadplegingen dan in de voorgaande jaren. Gelukkig lijken de eerste gegevens van 
2022 op een daling van het aantal aanvragen te wijzen, al blijven de aantallen hoog. 
  
Volgens IDEWE lijkt er bij de werkende bevolking een kleine toename te zijn van het burn-outrisico, maar 
vanaf april 2022 lijkt dit risico opnieuw te verkleinen. De intentie om bij de werkgever te blijven en de 
jobtevredenheid lijken af te nemen. 
  
 

4. Aantal gevallen binnen de werkende bevolking neemt grote vlucht 

De gemiddelde 14-dag incidentie in de werkende bevolking is gestegen met 99% t.o.v. de periode 17/04-13/06. 
Hiermee maakt het aantal gevallen een steile opgang. De incidentie bij de werkenden blijft ook 34% boven de 
incidentie van de algemene bevolking. 
 
De stijging die we 2 weken geleden vaststelden, zet zich dus fors door in tal van sectoren, waaronder de 
zorgsector (o.a. ziekenhuizen), luchtvaart en publiek transport, verschillende productietakken en binnen de 
overheid. In deze sectoren ligt de incidentie ook tot 3 keer hoger dan bij de algemene bevolking en dubbel zo hoog 
als bij de werkende bevolking. Opvallend is dat de niet-medische contactberoepen onder de incidenties blijven van 
de algemene en werkende bevolking. 
 
Met de vakantie in zicht en het sluiten van scholen, kan de stijging misschien wat temperen, maar zeker niet in alle 
sectoren. Onder meer de zorg- en reissector draaien op volle toeren. Het reeds bestaande tekort aan 
arbeidskrachten en de te verwachten uitval van personeel kan een mogelijke impact hebben op de continuïteit van 
hun dienstverlening. Een te lage bezetting en beschikbaarheid van mensen kan dus een probleem vormen voor een 
zorgeloze zomer.   
 
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 

 

5.    De geestelijke gezondheid van de Belgische bevolking 
 

https://fdn01.fed.be/documents/b244743e8d36964e183c7543a0c26d2d/COVID%20RZS2021_v37.pdf


 

 
Volgens ACERTA, SD Worx, en Securex worden de alarmerende signalen over kortdurend ziekteverzuim in 
alle sectoren ondersteund door de cijfers. Sinds het begin van dit jaar is het kortdurende ziekteverzuim nog 
nooit zo hoog geweest. Ook het middellang ziekteverzuim blijft hoog door griep en de Omikron-variant. Dit 
hoge ziekteverzuim, in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, maakt het voor bedrijven nog moeilijker 
om vacatures in te vullen. Over het algemeen liggen de cijfers voor kort, middellang als voor langdurig 
ziekteverzuim hoger in de zorgsector. 
  
Volgens het RIZIV lagen de zorguitgaven voor psychiaters en kinderpsychiaters in het tweede kwartaal van 
2020 (eerste golf) lager dan die van de voorgaande jaren. Vervolgens stabiliseerden ze in het derde en 
vierde kwartaal van 2020. In 2021 lagen de uitgaven hoger waren dan die van de voorgaande jaren en deze 
stijgende trend blijft ook in het eerste kwartaal van 2022 aanhouden. 

  
Meer info vindt u hier 

  
Dit rapport over de geestelijke gezondheidstoestand van de Belgische bevolking wordt regelmatig 
opgemaakt door experten geestelijke gezondheid binnen de GEMS (Mental Assessment Group).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
5.  

B. ANDERE INFORMATIE 

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 28 juni 2022 werden er in totaal 117 bevestigde gevallen en één waarschijnlijk geval van apenpokken gemeld 
in België. Het gaat om 70 gevallen in Vlaanderen (60 %), 38 gevallen in Brussel (32%) en 9 gevallen in Wallonië 
(8 %).. Alle gevallen zijn mannen, tussen 20 en 62 jaar oud. 
 
Een regelmatige update vindt u op de website van Sciensano. 
 
Bron: Sciensano 
 

https://fdn01.fed.be/documents/2e3de2e2ab89588c32a65e80d393435c/20220627_GEMS_MAG.pdf
https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/apenpokken-monkeypox
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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 

6. Geneesmiddel 

7.  

8. en 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

