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De epidemiologische situatie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

De epidemiologische indicatoren voor Brussel blijven dalen. Dankzij de situatie in de ziekenhuizen, 
vooral op intensieve zorgen, en dankzij de vooruitgang in de vaccinatiecampagne gaan we naar een 
versoepeling van de gezondheidsmaatregelen. 

Sleutelindicatoren 

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) dalen licht : ze ging van 278 op 27/05 naar 
274 op 03/06. 

Het aantal PCR- en antigeentests dat in Brussel werd uitgevoerd, gaat naar ongeveer 40.000 eenheden. We stellen 
ook vast dat de positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) daalt, 
want die ging van 4,8% op 27/05 naar 4,2% op 03/06. 

De R-waarde (het aantal besmettingen veroorzaakt door een zieke persoon) daalt tot onder de drempel van 1: op 
27/05 bedroeg die 1,06 en op 03/06 0,87. 

Besmettingen  

De Britse variant (Alpha) daalt maar blijft de meest verspreide variant in België en is verantwoordelijk met 87,6% 
van de besmettingen. De Braziliaanse variant (Gamma) is de op één na meest voorkomende variant, met 10,5%. 
De derde meest voorkomende variant in België is de Indische variant (Delta) met een verspreiding van 1,3%, terwijl 
de Zuid-Afrikaanse variant  (Beta) 0,9% van de besmettingen veroorzaakt. 

Voor deze varianten, behalve de dominante Britse variant, is de contactopsporing intensiever, om hun verspreiding 
maximaal tegen te gaan. Bovendien hebben verschillende laboratoria de sequencing van de Indische variant kunnen 
toevoegen aan de klassieke PCR-test. Zo kunnen gevallen van de Indische variant sneller worden gedetecteerd: na 
2 tot 3 dagen in plaats van 14 dagen tot 3 weken zoals voorheen het geval was. 

Ziekenhuisopnames en overlijdens 

Het aantal ziekenhuisopnames daalt sterk: van 206 op 27/05 naar 163 op 02/06. De curve van het aantal 
ziekenhuisopnames volgt dezelfde evolutie als op nationaal niveau. 

Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen neemt ook af, en gaat van 93 patiënten 
op 27/05 naar 65 op 02/06. 

Het aantal overlijdens blijft eerder stabiel, van 16 op 27/05 naar 18 op 03/06. 

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). De test is gratis: 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
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