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De epidemiologische situatie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

De epidemiologische indicatoren voor Brussel zijn groen, net als die voor België. Het aantal overlijdens 
blijft dalen. Er worden nog steeds zeer veel PCR-tests gedaan. 

Sleutelindicatoren 

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft dalen: ze ging van 263 op 04/06 naar 
217 op 11/06. 

Het aantal PCR- en antigeentests uitgevoerd in Brussel bedraagt 42.000 eenheden. We stellen ook vast dat de 
positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) afneemt, want die ging 
van 4,0% op 04/06 naar 3,4% op 11/06. 

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) blijft onder de drempel van 1 en daalt nog licht: 
van 0,94 op 04/06 naar 0,87 op 11/06. 

Besmettingen  

De Britse variant (Alfa) is minder aanwezig, maar blijft wel de meest verspreide variant in België en is 
verantwoordelijk voor 81,8% van de besmettingen. De Braziliaanse variant (Gamma) is de op een na meest 
voorkomende variant, met 9,0%. De Indische variant (Delta) is nu de op twee na meest verspreide variant op het 
Belgisch grondgebied, met 3,9%, terwijl de Zuid-Afrikaanse variant (Beta) 1,3% van de besmettingen veroorzaakt. 

De Indische variant vereist nog steeds bijzondere aandacht, omdat die besmettelijker is. Uit studies blijkt dat je 
laten vaccineren (met 2 doses, behalve voor een unidosis-vaccin) op een efficiënte manier bescherming biedt tegen 
varianten, ook tegen de Indische variant. Het is dus meer dan noodzakelijk om je te laten vaccineren om 
besmettingen door varianten een halt toe te roepen en zo een vierde golf te voorkomen.  

Ziekenhuisopnames en overlijdens 

Deze week zijn de ziekenhuizen opnieuw overgeschakeld van fase 2a naar fase 1b. Concreet moet om opnieuw naar 
fase 1B over te kunnen gaan, minder dan 50% van de bedden op intensieve zorgen worden ingenomen door Covid-
patiënten. 

Het aantal ziekenhuisopnames daalt licht: van 158 op 04/06 naar 154 op 10/06. 

Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen neemt ook af, en gaat van 62 patiënten 
op 04/06 naar 58 op 10/06. Gemiddeld is 22% van de bedden op intensieve zorgen bezet door Covid-patiënten. 

Het aantal overlijdens blijft eerder stabiel en ging van 17 overlijdens op 04/06 naar 14 op 10/06. 



Vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen blijven 
essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente 

virusvarianten. 

 

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/

