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De epidemiologische situatie 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

 
 

Hoewel de epidemiologische cijfers lijken te stabiliseren, blijven ze nog steeds te hoog. Het aantal 
ziekenhuisopnames daalt licht, maar de druk op onze gezondheidszorg blijft hoog. Dat vergroot het risico dat de 
ziekenhuizen ertoe gedwongen worden andere belangrijke en dringende niet-Covid-gerelateerde zorg uit te stellen. 

Sleutelindicatoren 

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) bevindt zich op een eerder stabiel plateau, 
maar stijgt lichtjes: ze ging van 469 op 22/04 naar 483 op 29/04. 

Het aantal PCR- en antigeentests dat in Brussel werd gedaan, blijft rond de 50.000 eenheden hangen. We stellen 
daarentegen vast dat de positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) 
zich stabiliseert en licht daalt, want die ging van 9,5% op 22/04 naar 9,1% op 29/04. 

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) daalt opnieuw tot onder de drempel van 1: ze 
daalde op 29/04 naar 0,93 tegenover 1,04 op 22/04. 

Besmettingen 

De Britse variant blijft de meest verspreide variant in België en is verantwoordelijk voor 81,4% van de 
besmettingen, een cijfer dat blijft stijgen. De Braziliaanse variant is de op een na meest voorkomende variant, met 
8,0%, terwijl de Zuid-Afrikaanse variant als op twee na meest voorkomende variant in België 2,8% van de 
besmettingen veroorzaakt Er werden ook verschillende gevallen van de Indische variant (ook een virulente variant) 



vastgesteld op het Belgisch grondgebied, waaronder één in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De persoon die 
besmet was met de Indische variant werd gecontacteerd door de dienst voor contactopvolging die de gebruikelijke 
contactopvolgingsprocedure heeft toegepast. Als mensen namelijk positief testen op het virus en een hoge virale 
lading hebben (oftewel een lagen CT-waarde) of het S-gen ontbreekt (S-gen dropout), wordt er een verscherpte 
contactopvolging toegepast. Zo kunnen mogelijke besmettingen met nieuwe varianten snel gelokaliseerd en 
geïsoleerd worden. 

Momenteel volgen de Brusselse besmettingen de nationale tendens. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er 
meer besmettingen bij mensen in de leeftijdscategorie van 20 tot 59 jaar oud, maar ook bij jongeren tussen 10 en 
19 jaar oud. We merken wel dat vaccinatie een positief effect heeft op de evolutie van het aantal 
ziekenhuisopnames en overlijdens. 
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Ziekenhuisopnames en overlijdens 

Het aantal ziekenhuisopnames daalt licht: van 515 op 22/04 naar 477 op 28/04. 

Het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt ook licht af: van 141 op 22/04 naar 136 op 28/04. Om de nieuwe 
ziekenhuisopnames op te vangen, schakelden de Belgische ziekenhuizen op 5 april over naar fase 2a. Bijna 60% van 
de bedden op intensieve zorgen zijn dus gereserveerd voor Covid-19-patiënten en als het nodig is, wordt andere 
zorg uitgesteld. De situatie op intensieve zorgen blijft dus kritiek. 

Het aantal overlijdens bedroeg 47 op 22/04 tegenover 45 op 29/04. 

Daar staat tegenover dat het percentage ziekenhuisopnames afkomstig uit rusthuizen blijft verminderen dankzij 
vaccinatie en doordat 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! 

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) ga in quarantaine en 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. 
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