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De epidemiologische situatie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

De epidemiologische indicatoren voor Brussel blijven positief evolueren. Er is extra aandacht (testing & 
tracing) voor de bijzonder besmettelijke Deltavariant, om te vermijden dat het vrij verkeer van 
personen en de terugkeer van vakantiegangers uit het buitenland gelijk zullen staan met een toename 
van het aantal besmettingen en een mogelijke nieuwe stijging van het aantal ziekenhuisopnames. We 
willen erop wijzen dat een volledige vaccinatie, m.a.w. met twee doses, of met één dosis van een vaccin 
waarvoor er slechts één nodig is, beschermt tegen de zwaarste vormen en tegen de varianten van Covid-
19. 

Sleutelindicatoren 

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft dalen: ze ging van 154 op 18/06 naar 
100 op 25/06. 

We stellen ook vast dat de positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) 
afneemt, want die gaat van 2,5% op 18/06 naar 1,5% op 25/06. Dat is de laagste positiviteitsratio sinds bijna een 
jaar. 

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) blijft onder de drempel van 1 en gaat van 0,75 
op 18/06 naar 0,77 op 25/06. 

Besmettingen 

Tussen 7 juni en 20 juni is de aanwezigheid van de Alfavariant afgenomen, maar hij blijft wel de meest verspreide 
variant in België en is verantwoordelijk voor 71,3% van de besmettingen. De Deltavariant wint aan terrein: de 
besmettingsgraad is verdrievoudigd en bedraagt intussen 15,7%. De modellen van het Europees Agentschap 
voorzien dat het tegen eind augustus de dominante variant zal zijn. De Gammavariant blijft stabiel met 9,7% en de 
Betavariant is verantwoordelijk voor 1,2% van de gevallen. 

De Deltavariant vereist nog steeds bijzondere aandacht, omdat die besmettelijker is. Je laten vaccineren wordt 
sterk aanbevolen: uit studies blijkt dat volledige vaccinatie (met 2 doses, behalve voor een unidosis-vaccin) op een 
efficiënte manier bescherming biedt tegen varianten, ook tegen de Deltavariant. Vaccinatie beschermt ook tegen 
de zwaarste vormen van Covid-19, waaronder langdurige Covid die ook jongeren kan treffen. In een gebied dat zo 
dichtbevolkt is als het Brussels Gewest is het des te belangrijker dat mensen zich laten vaccineren om 
groepsimmuniteit te bereiken. 

Ziekenhuisopnames en overlijdens 

Het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen: van 109 op 18/06 naar 101 op 23/06. 



Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen neemt af en gaat van 58 op 18/06 naar 51 
op 23/06. 

Het aantal overlijdens daalt en ging van 11 overlijdens op 18/06 naar 7 op 25/06. 

Capacité de testing maximale et procédure 

Momenteel worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan 40.000 PCR- en antigeentests per week 
uitgevoerd. Een derde van de tests die momenteel worden uitgevoerd zijn PCR-tests vóór een reis. Dit is het hoogste 
aantal in België. De testcapaciteit bedraagt ongeveer 12.000 tests per dag: 8.000 tests in de 8 testcentra (Albert, 
Zuidstation, Heizel, Merode, Molenbeek, Pacheco, Sint-Gillis, Schaarbeek) en ongeveer 4.000 tests via andere 
kanalen (huisartsen, ziekenhuizen, …).  

Inge Neven, verantwoordelijke voor de aanpak van Covid-19 bij de GGC, is er gerust in: "Wij kunnen snel inspelen 
op de piek in de vraag naar tests voorafgaand aan een reis van mensen die naar het buitenland willen reizen, en van 
mensen die terugkeren uit gebieden die een zeer groot risico vormen, die in juli wordt verwacht." Daarnaast bieden 
verschillende Brusselse apotheken snelle antigeentests aan. 

Om ervoor te zorgen dat ze zich snel kunnen laten testen zonder daarbij de zorgprofessionals nodeloos extra onder 
druk te zetten, vragen wij reizigers om via het platform https://brussels.testcovid.be een afspraak te maken in een 
testcentrum. Daarbij moeten ze dan vermelden dat ze de afspraak maken in het kader van een buitenlandse reis. 
Wij herinneren er ook aan dat het belangrijk is om de activeringscode die je krijgt bij het maken van de afspraak, 
mee te brengen naar het testcentrum. 

De resultaten van de analyse zijn toegankelijk via de federale portaalsite www.mijngezondheid.belgie.be en/of via 
het gewestelijke platform van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Tests die het mogelijk maken op reis te gaan, zijn 
ten laste van de reiziger. Mensen die nog geen kans hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren en kinderen 
tussen 6 en 17 jaar hebben recht op twee gratis PCR-tests voorgaand aan een reis. Tests bij terugkeer uit een zone 
met een zeer groot risico, waarvoor je een activeringscode ontvangt na het invullen van een PLF, worden nog steeds 
terugbetaald. 

Informeer je goed voordat je op reis gaat 

Op de website CovidSafe.be vind je alle informatie over de Europese certificaten en hoe je ze kan verkrijgen. 

Wie naar het buitenland reist, wordt ten zeerste aangeraden zich voor vertrek en bij terugkeer goed te informeren 
over de voorwaarden en beperkingen die gelden in de landen van bestemming en doorreis. De voorwaarden 
veranderen regelmatig en sommige landen aanvaarden enkel PCR-tests, terwijl andere landen zowel PCR- als snelle 
antigeentests aanvaarden. De meest recente informatie is te vinden op https://reopen.europa.eu en 
www.diplomatie.belgium.be. 

 

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. 
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