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Volg de gezondheidsmaatregelen, laat je 
vaccineren: het is in ieders belang 

 

Net zoals in de rest van België, lijkt het erop dat de epidemiologische situatie zich aan het stabiliseren 
is en dat de piek van de 4de golf bereikt is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe dan ook blijft de 
situatie in de Brusselse ziekenhuizen gespannen. Om te vermijden dat de gezondheidszorg nog meer 
onder druk komt te staan met de opkomst van nieuwe besmettingen door de omikronvariant, moeten 
we allemaal waakzaam blijven, ons laten vaccineren en de gezondheidsmaatregelen nauwgezet blijven 
volgen. 

Hoewel het erop lijkt dat de piek van de 4de golf bereikt is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moeten we ons 
blijven inzetten om te vermijden dat onze ziekenhuizen gesatureerd geraken en om de verspreiding van het virus 
en zijn varianten te stoppen. Het lijkt er inderdaad op dat de omikronvariant veel besmettelijker is dan de 
deltavariant. Het is dus mogelijk dat het binnenkort de dominante variant wordt, wat zou leiden tot een nieuwe 
stijging van het aantal besmettingen waardoor de ziekenhuizen onder nog meer druk zullen staan. Aangezien de 
epidemiologische data (besmettingen, hospitalisaties en vooral opnames op intensieve zorgen) nog steeds heel 
hoog zijn, zou de situatie dus snel uit de hand kunnen lopen.  

Om uzelf te beschermen, wordt het aanbevolen u te laten vaccineren om uw basisbescherming te verhogen en om 
u vervolgens aan te melden voor een boosterprik. Ondertussen blijft u natuurlijk de beschermingsmaatregelen 
volgen. Naar aanleiding van de beslissing van de IMC Volksgezondheid van 15/12/21 kan iedereen ouder dan 18 
jaar die zich liet vaccineren met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) zijn boosterprik na 4 maanden krijgen. Het 
tijdsinterval na het AstraZeneca vaccin blijft op vier maanden en die van het Johnson&Johnson vaccin blijft op twee 
maanden. De mRNA-vaccins, Pfizer of Moderna, die gebruikt worden voor de boosterprik zijn zeer doeltreffend 
tegen Covid-19. 

Met de feestdagen in aantocht, die vaak gepaard gaan met meer samenkomsten en dus ook verspreiding van de 
virulente omikronvariant, is het des te belangrijker om de beschermingsmaatregelen nauwgezet te volgen om veilig 
te kunnen blijven. Daarom is het aanbevolen om uw contacten te beperken (vooral als u een kwetsbare persoon 
bent), zoveel mogelijk in de openlucht af te spreken - met inachtneming van social distancing of het dragen van een 
mondmasker - gebruik te maken van zelftests (verkrijgbaar in apotheken en supermarkten) wanneer je van plan 
bent om af te spreken met familie of vrienden, enz. en de binnenruimtes goed te ventileren voor familiefeesten bij 
uw thuis.  Het is belangrijk om u te laten testen zodra het minste Covid-19-relateerde symptoom zich voordoet 
(hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van smaak/geur, verstopte neus, keelpijn 
of diarree). U kan een afspraak maken voor een test via het platform brussels.testcovid. 

Epidemiologische situatie en situatie van de vaccinaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Epidemiologische situatie 

De incidentie (d.w.z. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) daalt lichtjes: het aantal staat nu op 1.420 
op 17/12, tegenover 1.485 op 10/12. 

De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle testen) stabiliseert zich en gaat van 
13,7% op 10/12, naar 12,8% op 16/12.  

https://brussels.testcovid.be/fr/


De R-waarde (of het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke) zakt tot onder de drempel van 1 met 0,87 
op 17/12.  

Opnames in ziekenhuizen en op intensieve zorgen 

Het aantal hospitalisaties stijgt. Op 16/12 waren er 389 personen opgenomen in het ziekenhuis, tegenover 375 
op 10/12. Het aantal personen op de afdeling intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen stijgt: het gaat om 
108 op 15/12, tegenover 99 op 10/12. 

We betreuren deze week het overlijden van 38 personen in het Brusselse Gewest. 

 

Situatie van de vaccinaties op 16/12 

Het aantal geregistreerde vaccinaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt: 
- 73% voor de eerste dosis en 71% voor de tweede dosis voor personen van 18 jaar en ouder. 
- 85% voor de eerste dosis en 83% voor de tweede dosis voor de meest kwetsbare personen ouder dan 65 

jaar. 
- 79% voor de eerste dosis en 77% voor de tweede dosis voor personen tussen de 45 en 64 jaar. 
- 66% voor de eerste dosis en 63% voor de tweede dosis voor personen tussen de 18 en 44 jaar. 
- 46% voor de eerste dosis en 43% voor de tweede dosis in de jongste leeftijdscategorie, die van de 12 tot 

17-jarigen. 

Aantal vaccins 

Er werden meer dan 1.575.921 vaccins toegediend, waarvan meer dan 854.795 als eerste dosis en meer 
dan 721.126 als tweede dosis. 

In de Brusselse vaccinatiecentra werden er meer dan 627.113 vaccindosissen toegediend als eerste 
dosis en meer dan 583.796 als tweede dosis. 

De lokale vaccinatieposten hebben al 227.682 eerste vaccindossisen toegediend en 137.330 tweede 
dosissen. 

Alle vaccinatiemogelijkheden zijn beschikbaar op de website coronavirus.brussels („Waar kan je je laten 
vaccineren?") 

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn  
essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente  

virusvarianten. 

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op 

Facebook, Twitter en Instagram. 
 

 

https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc
file:///C:/www.instagram.com/coronavirus_cocom_ggc/

