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DE EPIDEMIOLOGISCHE SITUATIE IN BRUSSEL BLIJFT ZORGEN BAREN 

 

 

 

Helaas zet de stijging van de epidemiologische cijfers zich verder, al gaat het nu wel minder snel dan de voorbije 
weken. 

Sleutelindicatoren 

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft stijgen: ze ging van 538 op 24/03 naar 
663 op 01/04. De gemeenten die de afgelopen 14 dagen het zwaarst werden getroffen, in verhouding tot hun 
bevolkingsaantal, zijn Watermaal-Bosvoorde (een incidentie van 853), Ganshoren (een incidentie van 832), Sint-
Agatha-Berchem (een incidentie van 812), Schaarbeek (een incidentie van 769), Molenbeek (een incidentie van 734) 
en Brussel-Stad (een incidentie van 716). 

Het aantal uitgevoerde PCR- en antigeentests stijgt in Brussel tot boven de 50.000 eenheden. We stellen daarentegen 
deze week vast dat de positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) zich 
begint te stabiliseren met 9,2% op 24/03 en 9,1% op 01/04. De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke 
veroorzaakt) blijft hoger dan 1, maar blijft op 01/04 wel stabiel op 1,09. 

Wat we moeten blijven doen, is de bevolking grootschalig blijven testen om de infectiedrempels te verlagen. Daar is 
een goede reden voor: als mensen die positief testten op Covid-19 hun hoogrisico-contacten doorgeven aan de teams 
voor contactopsporing, dan kunnen zij die mensen contacteren om uit te leggen wat ze moeten doen, bijvoorbeeld 
onmiddellijk in quarantaine gaan en zich laten testen. Hoogrisico-contacten die ook positief testen, moeten 
vervolgens in isolatie gaan. Als iedereen de gezondheidsmaatregelen nauwgezet naleeft, dan kunnen we de 
infectieketen van het virus sneller doorbreken. 
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Besmettingen 

Tussen 24/03 en 31/03 is de Britse variant de meest verspreide variant, met 74%, een cijfer dat in stijgende lijn zit. 
De Zuid-Afrikaanse variant zit op 6,2% en blijft eerder stabiel, terwijl de Braziliaanse variant op 3,6% zit en lijkt toe 
te nemen. 

Uit de meest recente cijfers bleek dat de meeste besmettingsclusters zich voordoen binnen gezinnen. De sluiting 
van de scholen deze week zou er echter voor moeten zorgen dat het virus zich minder verspreidt, en dus ook dat het 
aantal besmettingen afneemt. 

De meeste besmettingen vinden plaats bij mensen tussen de 30 en 40 jaar oud. We merken wel dat vaccinatie een 
positief effect heeft op de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens, zoals blijkt uit onderstaande 
grafieken: 

 

 

Om besmettingsclusters in bedrijven te vermijden, willen wij de bedrijven ten slotte oproepen om de regel van 
verplicht telewerken na te leven in alle gevallen waarin dat mogelijk is, en om hun ventilatiesysteem te optimaliseren 
zodat het virus zich zo weinig mogelijk verspreidt. 

Ziekenhuisopnames en overlijdens 

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog: van 435 op 24/03 naar 501 op 31/03. 

Het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt ook licht toe: van 112 op 24/03 naar 121 31/03. Er wordt op dit 
moment nog gezocht naar een verklaring voor de toename van de opnames op intensieve zorgen in het totale aantal 
ziekenhuisopnames. Ter herinnering: de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames volgt die van de besmettingen 
met twee weken vertraging. Alle Belgische ziekenhuizen schakelen op maandag 5 april over naar fase 2a. Dat 



betekent dat 60% van de bedden op intensieve zorgen gereserveerd worden voor Covid-19-patiënten. En terecht: 
we verwachten dat het aantal positieve gevallen van Covid-19 over een week of twee zal stijgen. 

Het aantal overlijdens blijft stabiel met 34 overlijdens op 01/04 tegenover 36 op 24/03. 

Daar staat tegenover dat het percentage ziekenhuisopnames afkomstig uit rusthuizen sinds een aantal weken 
vermindert: het daalt van ongeveer 15% aan het begin van het jaar tot 2,5% halverwege maart 2021. Hetzelfde geldt 
voor het percentage overlijdens bij mensen afkomstig uit rusthuizen. Dat vermindert drastisch van ongeveer 20% in 
december 2020 naar bijna 2% halverwege maart 2021. Dat is een positief gevolg van de vaccinatie en het feit dat 
bijna iedereen in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen een tweede vaccindosis heeft gekregen. Deze 
doelgroep is nu beter beschermd is dan in het verleden. De boodschap is dus overduidelijk: vaccinatie beschermt! 

De epidemiologische situatie blijft wel zorgwekkend en we volgen de stijging in de epidemiologische cijfers 
nauwgezet op. 

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan en het virus onder controle te krijgen, is het van cruciaal belang dat 
de maatregelen ter preventie van Covid-19 en de maatregelen bij symptomen of besmetting worden nageleefd:  

1) respecteer de gezondheids- en beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld door te kiezen voor buitenactiviteiten) 
2) laat je testen bij het minste symptoom* en bij hoogrisico-contacten 
3) laat je vaccineren 

De combinatie van deze drie elementen geeft ons perspectief op een terugkeer naar ons normale leven. 

*Ga in quarantaine en laat je testen bij de minste symptomen (hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van 

reuk- en/of smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree). Sinds 21 januari kunnen mensen met symptomen in Brussel naar een testcentrum 
gaan zonder doktersvoorschrift vooraf (de dokter in het testcentrum schrijft de test dan voor). 

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws 

op onze Facebookpagina. 
 

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/01/20210121_PB_Heb-je-Covid-19-symptomen.-Laat-je-testen..pdf
https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/01/20210121_PB_Heb-je-Covid-19-symptomen.-Laat-je-testen..pdf
https://coronavirus.brussels/

