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Vaccinatie en waakzaamheid aangewezen door de
snelle stijging van de omikronbesmettingen
De omikronvariant doet het aantal besmettingen exponentieel toenemen, met herziening van de testen tracingregels tot gevolg.
"Momenteel zien we in het Brusselse Gewest vooral besmettingen bij personen tussen de 20 en 40 jaar. Op basis
van deze nieuwe evolutie verwachten we dat de besmettingen bij de kinderen en jongeren zullen stijgen. Het blijft
belangrijk dat we kwetsbare en oudere personen beschermen door ons te laten vaccineren en de
beschermingsmaatregelen na te leven”, vertelt Inge Neven, verantwoordelijke voor de strijd tegen Covid-19 in
Brussel.
Hoewel het aantal hospitalisaties de afgelopen 7 dagen met 16% is toegenomen, zien we dat patiënten het
ziekenhuis vroeger verlaten en niet op de afdeling intensieve zorgen terechtkomen. Dat bewijst dat de boosterprik
beschermt tegen ernstige vormen van de ziekte en het risico op hospitalisatie met 70% vermindert. Het blijft
aangewezen om voorzichtig te blijven aangezien de situatie van dag tot dag verder evolueert.
In deze alarmerende context zetten de teams van de GGC en haar partners alle mogelijke middelen in om de
vaccinatie aan de Brusselaars aan te bieden.
Hoe kunt u zich beschermen tegen Omikron?
De basisvaccinatie tegen Covid-19 samen met de boosterprik blijft de beste bescherming tegen het virus en zijn
varianten. Om zich te laten vaccineren, is het mogelijk een afspraak te maken via het platform Bru-Vax (om
wachttijden te vermijden) of door naar een vaccinatiepost te gaan zonder afspraak. Alle informatie over de
verschillende vaccinatieposten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn beschikbaar op coronavirus.brussels.
In elk geval moet de vaccinatie aangevuld worden met de hygiënemaatregelen om uzelf en de kwetsbare personen
uit uw omgeving te beschermen:
• beperk uw contacten (des te meer als u een kwetsbare persoon bent of regelmatig contact hebt met een
kwetsbare persoon),
• spreek indien mogelijk buiten af met uw vrienden en naasten en zorg ervoor dat ruimtes goed geventileerd
zijn voor bijeenkomsten bij uw thuis, waarbij u ook rekening houdt met de social distancing en een mondmasker
draagt,
• draag chirurgische mondmaskers (die beter beschermen dan stoffen maskers) of een FFP2-masker indien u
een kwetsbare persoon bent. Het personeel van alle test- en vaccinatiecentra van de GGC werd reeds uitgerust
met FFP2-maskers en zelftests voor een optimale bescherming,
• volg de basismaatregelen en gebruik zelftests (beschikbaar in de apotheek en in supermarkten) wanneer u van
plan bent af te spreken met familie of vrienden,
•

ga in quarantaine en laat u testen:
o indien u lichte symptomen heeft, vul dan eerst de zelfevaluatietool in en, indien nodig, zal het systeem
u een code geven voor een PCR-test waarmee u een afspraak kan maken op brussels.testcovid.be,
o indien u ernstige symptomen heeft of u tot een risicogroep behoort, raadpleeg dan uw arts,

•

indien u een test moet doen om te reizen of om een Covid Safe Ticket te verkrijgen, laat u dan bij voorkeur
testen in gespecialiseerde laboratoria of in een apotheek.

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 op 14 dagen) stijgt: het aantal staat nu op 3.556
op 14/01, tegenover 2.014 op 07/01.
De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle uitgevoerde testen) stijgt tot 32,0% op
14/01, tegenover 23,9% op 07/01.
De R-waarde (of het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke) blijft hoger dan de drempelwaarde 1 met
1,28 op 14/01.
Opnames in ziekenhuizen en op intensieve zorgen
Het aantal hospitalisaties neemt toe. Op 13/01 waren er in het Brussels Gewest 474 personen opgenomen in het
ziekenhuis, tegenover 460 op 07/01. Het aantal personen op de afdeling intensieve zorgen in de Brusselse
ziekenhuizen daalt lichtjes: het gaat om 81 op 13/01, tegenover 88 op 07/01.
We betreuren deze week het overlijden van 31 personen in het Brusselse Gewest.

Situatie van de vaccinaties op 14/01

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.

