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De epidemiologische situatie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

De epidemiologische indicatoren gaan erop vooruit. Brussel en de rest van België kleuren oranje op de 
kaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). 

Sleutelindicatoren 

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft dalen: ze ging van 217 op 11/06 naar 
154 op 18/06. 

Er worden meer dan 39.000 PCR- en antigeentests per week uitgevoerd in Brussel. We stellen ook vast dat de 
positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) afneemt, want die gaat 
van 3,4% op 11/06 naar2,5% op 18/06. 

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) blijft onder de drempel van 1 en daalt nog een 
beetje: van 0,87 op 11/06 naar 0,75 op 18/06. 

De goede indicatoren en een herziening van de drempels (incidentie tussen 75 en 200 per 100.000 mensen in plaats 
van de 150.000 van hiervoor, en een positiviteitsratio tussen 1% en 4%) zorgen ervoor dat alle gewesten nu oranje 
zijn op de kaart van het ECDC. De Europese kleurcodes bepalen de voorwaarden voor terugkeer van een reis, zoals 
een verplichte quarantaine of het voorleggen van een negatieve PCR-test. 

Besmettingen  

In de week van 07/06/2021 tot 15/06/2021 is de aanwezigheid van de Alfavariant afgenomen, maar hij blijft wel 
de meest verspreide variant in België en is verantwoordelijk voor 82,9% van de besmettingen. De Deltavariant is 
de op een na meest voorkomende variant, met 12,1%. De Gammavariant is de op twee na meest verspreide variant 
op het Belgisch grondgebied, met 3,6%. 

De Deltavariant vereist nog steeds bijzondere aandacht, omdat die besmettelijker is. Het wordt sterk aanbevolen 
om je te laten vaccineren: uit studies blijkt dat volledige vaccinatie (met 2 doses, behalve voor een unidosis-vaccin) 
doeltreffende bescherming biedt tegen varianten, ook tegen de Deltavariant. In een gebied dat zo dichtbevolkt is 
als het Brussels Gewest, waar het vaccinatiegemiddelde minder snel stijgt dan in België, is het des te belangrijker 
om je te laten vaccineren om groepsimmuniteit te bereiken.  

Ziekenhuisopnames en overlijdens 

Het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen: van 150 op 11/06 naar 119 op 17/06. 

Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen stagneert rond de 60 patiënten op 17/06. 

Het aantal overlijdens daalt licht en ging van 14 overlijdens op 11/06 naar 11 op 18/06. 



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/

