10 JUNI 2022

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

De coronacijfers tonen na een lange periode van aanhoudende daling opnieuw een stijging. Dit heeft te
maken met de opkomst van de BA.4 en vooral BA.5 varianten, die nu meer dan de helft van de
besmettingen veroorzaken. Ook de ziekenhuisopnames stijgen opnieuw licht. Het aantal ingenomen
bedden in de ziekenhuizen is momenteel weliswaar laag. We verwachten geen grote belasting voor de
zorg in de komende weken.
Prof. Dr. Steven Van Gucht

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 31 mei tot 6 juni)
De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu
162/100.000 inwoners.
De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt
3,1/100.000 inwoners.
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• Het aantal nieuwe gevallen is stabiel gebleven (+ 3%) tegenover de
voorgaande periode van 7 dagen. Het Rt, dat berekend is op basis van
het aantal gediagnosticeerde gevallen, is licht gestegen en bedraagt
0,909.
• Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is licht gestegen (+ 6%) in de
week van 3 tot 9 juni, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen.
Terwijl is het aantal bezette bedden op intensieve zorgen licht gedaald
(-7 %).
• De COVID-19 mortaliteit bleef stabiel. De gerapporteerde sterfgevallen
vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 20 (16/5-22/5)
waren er twee dagen met een 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 stabiel
gebleven (16 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 licht gestegen naar 57 consulten per
100.000 inwoners per week.
• Surveillance in woonzorgcentra: er is een stabilisatie van het aantal
nieuwe gevallen onder WZC-bewoners en onder personeelsleden, net
als van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames onder de bewoners en het
aantal clusters.

•
•

De Omikron variant BA.2 was nog steeds dominant in de 2 weken van 23 mei tot 5 juni 2022.
Hij vertegenwoordigde ruim 65% van de onderzochte stalen. De Omikron-variant BA.1/BA.1.1
vertegenwoordigde 0,3%, BA.2.12.1 vertegenwoordigde 4 %, BA.4 7,5%, en BA.5 18,7%.
Europese situatie (EU/EEA en VK): De door het ECDC gepubliceerde 14-daagse
cumulatieve incidentie (weken 21 en 22) lijkt zich te stabiliseren in de meerderheid van de
landen. De incidentiecijfers blijven laag, behalve in Portugal, dat een hogere incidentie heeft
dan de andere landen

Bron: Sciensano

2. Testen en positiviteitsratio (week van 31 mei tot 6 juni 2022)

15%
Positiviteitsratio

Het aantal uitgevoerde testen is stabiel gebleven, met een
dagelijks gemiddelde van ruim 10 000 testen. De positiviteitsratio
is licht toegenomen (15 %).

Bron: Sciensano

3. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 7 juni bedroeg de vaccinatiegraad voor een boosterdosis bij
volwassenen 75,4%. Het risico op hospitalisaties en opnames op
intensieve zorgen is gereduceerd met respectievelijk 70 % en 9 %
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

4. Geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19
Het KCE maakte een update van de Leidraad voor de vroegtijdige ambulante behandeling van niet-ernstige COVID19 infectie.
Meer details vindt u op de website van de Task Force Therapeutics
(Bron: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE)

5. ECMO, een techniek die ook werd ingezet tijdens de COVID-19 pandemie
ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) is een techniek die op de afdeling intensieve zorgen wordt gebruikt
om het zuurstofgehalte in het bloed te verhogen door middel van extracorporale circulatie. Tijdens de pandemie
werd deze techniek ook ingezet bij heel wat patiënten met ernstige ademhalingsproblemen. Maar ook al kunnen er
levens mee gered worden, deze techniek is zeer ingrijpend en houdt zeer grote risico’s in (o.a. bloedingen en
trombose). Het gebruik ervan moet daarom goed omkaderd worden.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bracht het gebruik van ECMO in België in kaart en
ging na hoe deze praktijk kan worden verbeterd. In de literatuur worden verschillende factoren beschreven, zoals de
concentratie van ECMO in enkele ziekenhuizen, de (continue) opleiding van het zorgteam, het invoeren van
gestandaardiseerde protocollen of de registratie van gegevens.
Het KCE concludeerde dat het momenteel onvoldoende duidelijk is hoe ECMO in onze ziekenhuizen wordt gebruikt.
Daarom beveelt het eerst een systematische registratie van de nodige gegevens aan, waarna objectiever kan
worden nagedacht over een eventuele (re)organisatie van ECMO in ons land.
Meer informatie vindt u hier.
(Bron: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE)

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 8 juni 2022 waren er in België 24 bevestigde gevallen en 1 waarschijnlijk geval. Het gaat om 17 gevallen in
Vlaanderen, 7 gevallen in Brussel en 1 geval in Wallonië. De 24 personen van wie de informatie beschikbaar is,
zijn momenteel MSM. De leeftijd van de gevallen varieert tussen 28 en 52 jaar.
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

