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De epidemiologische cijfers vragen nog steeds voorzichtigheid 
 

 

De epidemiologische cijfers lijken zich te stabiliseren, maar helaas wel op een veel te hoog plateau. Daardoor blijft 
de druk op onze gezondheidszorg toenemen. Dat vergroot het risico dat ziekenhuizen niet anders kunnen dan andere 
belangrijke en dringende zorg, die niet Covid-19-gerelateerd is, uit te stellen. 

Sleutelindicatoren 

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft schommelen op een te hoog plateau: ze 
daalde op 08/04 dan wel naar 649, tegenover 661 vorige woensdag, maar tussen deze data schommelden de 
waarden (663, 666, 657, 651, 644, 638 en gisteren 649). 

Het aantal PCR- en antigeentests dat de afgelopen 7 dagen in Brussel werd gedaan, blijft rond de 50.000 eenheden 
hangen. We stellen daarentegen deze week vast dat de positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het 
totaal aantal uitgevoerde tests) licht is gedaald van 9,0% op 31/03 (vorige woensdag) naar 8,6% op 07/04. Dat blijft 
wel nog te hoog. 

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) daalt opnieuw tot onder de drempel van 1: ze 
daalde op 07/04 naar 0,89 tegenover 1,11 op 31/03. 

Besmettingen 

De Britse variant blijft de meest verspreide variant in België, met 84,4%, een cijfer dat blijft stijgen. De Zuid-
Afrikaanse variant is de op een na meest voorkomende variant, met 3,5% en blijft eerder stabiel, terwijl de 
Braziliaanse variant als op twee na meest voorkomende variant op 1,7% zit en lijkt toe te nemen. 

Er zijn meer besmettingen bij mensen in de leeftijdscategorie van 20 tot 49 jaar oud. We merken wel dat vaccinatie 
een positief effect heeft op de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. 

Gezien er ook besmettingsclusters in bedrijven zijn, willen wij de bedrijven echter oproepen om de regel van 
verplicht telewerken na te leven in alle gevallen waarin dat mogelijk is, en om hun ventilatiesysteem te 



optimaliseren. We verzoeken ook alle Brusselaars om in de mate van het mogelijke de voorkeur te geven aan 
buitenactiviteiten (maximum 4 personen) en om hun nauwe contacten te beperken (dat zijn contacten van meer dan 
15 minuten zonder 1,5m afstand en zonder masker).  

Ziekenhuisopnames en overlijdens 

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog: van 501 op 31/03 naar 517 op 06/04. 

Het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt ook licht toe: van 121 op 31/03 naar 133 op 06/04. Om die nieuwe 
ziekenhuisopnames op te vangen, zijn de Belgische ziekenhuizen op 5 april overgeschakeld naar fase 2a. 60% van de 
bedden op intensieve zorgen zijn dus gereserveerd voor Covid-19-patiënten. En als het nodig is, wordt andere zorg 
uitgesteld. 

Het aantal overlijdens stijgt aanzienlijk, van 25 overlijdens op 31/03 tegenover 51 op 07/04. 

Daar staat tegenover dat het percentage ziekenhuisopnames afkomstig uit rusthuizen sinds een aantal weken 
vermindert dankzij vaccinatie en het feit dat 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! 

Tabel met bovenvermelde cijfers: 

 Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed 

  31-maart 01-apr 02-apr 03-apr 04-apr 05-apr 06-apr 07-apr 

Cases and tests                 

positive cases 412 495 676 511 711 490 277 283 

14 days incidence/100.000 
(day-17 to day-4) 661 663 666 657 651 644 638 649 

tests 7 days (d-4) 51.866 52.813 53.009 53.271 53.302 50.131 49.234 47.202 

Avg tests/day (7 days, d-4) 7.409 7.545 7.573 7.610 7.615 7.162 7.033 6.743 

positivity (%, 7 days, d-4) 9,00% 9,10% 9,00% 8,80% 8,50% 8,30% 8,40% 8,60% 

R-value (Brussels) 1,11 1,09 1,05 0,98 0,92 0,9 0,85 0,89 

hospital beds                 

confirmed 501 510 520 511 502 514 517  

suspected 52 61 62 86 70 69 58  

Total 553 571 582 597 572 583 575  

ICU                 

confirmed 121 117 123 128 128 129 133  

suspected 2 9 7 6 6 9 10  

Total 123 126 130 134 134 138 143  

Deaths                 

7days 25 34 33 37 43 49 52 51 

day 7 12 3 7 9 9 5 6 

           

 

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). 

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


 

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

op onze Facebookpagina. 
 

Perscontacten: 

Kabinet van Minister Alain Maron: Simon Vandamme - svandamme@gov.brussels – 0479 66 03 23 

Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 

Fatima Boudjaoui - fboudjaoui@ccc.brussels – 0499 08 54 46 | Anna Mellone - amellone@ccc.brussels - 0474 391 770 
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