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Prof. Dr. Steven Van Gucht: Voor het eerst in 5 weken zien we opnieuw een daling van het aantal
besmettingen met het coronavirus. Dit is vooral merkbaar in Vlaanderen en bij jonge mensen. Het is voor
het eerst dat we onder code geel een daling in de coronabesmettingen vaststellen, en dat is goed nieuws.
De nieuwe ziekenhuisopnames lijken ook de piek bereikt te hebben. De belasting op de ziekenhuizen blijft
echter nog steeds hoog. We raden nog steeds aan om voorzichtig te blijven in het bijzijn van kwetsbare
personen. Het griepvirus lijkt momenteel nog wat terrein te winnen, maar mogelijk is ook de piek van de
griep in zicht.
We zien nog steeds dat een deel van de mensen die tot een risicogroep behoren nog géén derde
vaccindosis hebben genomen. De derde dosis geeft evenwel een veel betere bescherming tegen ernstige
ziekte. Mensen ouder dan 65 jaar lopen méér dan twee keer minder kans om op intensieve zorgen
terecht te komen na een derde dosis dan na de eerste twee dosissen. Twijfel dus niet om alsnog die derde
dosis te nemen.”
1.Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (gegevens van de week van 28/3/22)
De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt 1 268/100 000 inwoners.
De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 13,3/100 000 inwoners.
Het aantal nieuwe gevallen daalde (- 14 %) ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. Het
Rt, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is nog gedaald en is nu minder
dan 1 (0,903 vergeleken met 1,023 in de week voordien).
In de periode van 1 tot 7 april stabiliseerde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (-2%) en het aantal
bezette bedden op intensieve zorgen (+3%) ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen
De COVID-19 mortaliteit is gestabiliseerd. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het
ziekenhuis plaats. Voor week 11 (14/3-21/3) wordt er voor de algemene bevolking geen enkele
oversterfte (van alle mogelijke oorzaken) waargenomen.
Surveillance in woonzorgcentra: het aantal nieuwe gevallen en het aantal ziekenhuisopnames onder
bewoners van woonzorgcentra is licht gestegen. Het aantal gevallen bij personeelsleden is stabiel
gebleven.

Surveillance door huisartsen : Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor
vermoeden van COVID-19 is licht gedaald (78 contacten per 100 0000 inwoners per dag, in vergelijking
met 89 contacten in de week voordien). De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor
griepachtige klachten is licht, maar niet significatief gestegen tot 845 consulten per 100.000 inwoners
per week.
De Omikron variant BA.2 is de 2 laatste weken (21/3/22 tot 3/4/22) nog meer dominant geworden. Hij
vertegenwoordigt nu meer dan 92% van de onderzochte stalen. De Omikron- variant BA.1/BA1.1
vertegenwoordigt nog ongeveer 7 %.
(bron: Sciensano)
2.Testen en positiviteitsratio (gegevens van de week van 28/3/22)
Het aantal uitgevoerde testen is gestabiliseerd, met een gemiddelde van bijna 38 000 testen per dag. De
positiviteitsratio is gedaald (28 %).
(bron: Sciensano)
3.Vaccinatie tegen COVID-19
Vandaag heeft 75% van de volwassen bevolking een boosterprik gekregen, want overeenkomt met 62%
van de volledige bevolking. In totaal hebben 1,7 miljoen burgers van ouder dan 12 jaar en volledig
gevaccineerd, hun booster nog niet gekregen (ofwel 1,5 miljoen 18+).
Nochtans blijkt dat het risico op hospitalisatie en opname op intensieve zorgen met respectievelijk 60 %
en 53 % vermindert bij 65 plussers die een booster hebben gekregen, dan bij mensen van dezelfde
leeftijdsgroep die volledig zijn gevaccineerd, maar geen booster kregen.
31 % van de kinderen tussen 5 en 11 jaar is volledig gevaccineerd.
(bron: Sciensano)
Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd
(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly_report_NL.pdf) en het
Dashboard: https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c0369173148ab/page/ZwmOB
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