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Meer dan 5.500 positieve Brusselaars per dag 
De omikronvariant zorgt ervoor dat de besmettingen blijven stijgen en dat er veel afwezigheden zijn in 
verschillende sectoren zoals scholen en bedrijven, maar ook in de ziekenhuizen. De huidige cijfers tonen 
aan dat ongeveer 39.000 mensen de afgelopen 7 dagen positief getest hebben, wat neerkomt op een 
positiviteitsratio van bijna 46%. Volgens sommige bronnen zouden die cijfers zelfs een grote 
onderschatting zijn van de werkelijkheid. Sommigen vermoeden dat er wekelijks tot 43.000 positieve 
gevallen zijn in het Brussels Gewest. 

Hoewel het aantal hospitalisaties in vergelijking met vorige week met 28% is toegenomen, zijn ze niet allemaal te 
wijten aan Covid-19-besmettingen. Zo zien we dat patiënten besmet met Covid-19 het ziekenhuis vroeger verlaten 
en niet op de afdeling intensieve zorgen terechtkomen.  Dit bewijst dat de boosterprik beschermt tegen ernstige 
vormen van de ziekte en het risico op hospitalisatie met 70% tot 90% vermindert. Desondanks moeten we alert 
blijven, aangezien de situatie van dag tot dag verandert en verschillende sectoren, zoals de ziekenhuizen, sterk 
lijden onder de grootschalige afwezigheid. 

Om uzelf en kwetsbare personen te blijven beschermen, moet de vaccinatie aangevuld worden met de 
hygiënemaatregelen. 

Digitale tools om de test- en tracingcapaciteit te ondersteunen 

We hebben 8 testcentra, een dertigtal testlocaties die verbonden zijn aan een laboratorium (privé of van een 
ziekenhuis) en 300 apotheken waar er getest wordt. Dankzij die Brusselse testcapaciteit, het plan dat midden 
december opgesteld werd en de nieuwe teststrategie (enkel nog symptomatische personen) kunnen we 
beantwoorden aan de vele testaanvragen die vooral te wijten zijn aan de explosie van besmettingen met de 
omikronvariant. 

Sommige centra worden drukker bezocht dan andere, maar Brusselaars die zich moeten laten testen, vinden altijd 
wel een beschikbare plaats. De GGC raadt het wel aan om een afspraak te maken in een van de testcentra via het 
platform brussels.testcovid.be om zonder zorgen naar het testcentrum te kunnen gaan. 

Wie een negatief testresultaat wil verkrijgen, bijvoorbeeld voor een CST, om te reizen of bij terugkeer van een reis, 
kan zich bovendien ook laten testen in een van de deelnemende Brusselse apotheken (die snelle antigeentesten 
aanbieden) of in een privélaboratorium. Die optie blijkt trouwens vaak handig omdat ze zich dicht bij huis bevinden. 

Bovendien zijn er meerdere digitale tools beschikbaar om de Brusselse test- en tracingcapaciteit te ondersteunen 
en de druk op de eerstelijnszorg te verlichten:  

- Wie lichte symptomen heeft, wordt gevraagd om eerst de zelfevaluatietool in te vullen en, indien nodig, 
zal het systeem die persoon een code geven om een afspraak te maken voor een PCR-test op 
brussels.testcovid.be, 

- Wie ernstige symptomen heeft of tot een risicogroep behoort, moet zijn arts raadplegen 
- Wie een positieve zelftest heeft afgenomen, kan het "formulier na positieve zelftest" invullen om 

onmiddellijk een CTPC-code te verkrijgen voor een gratis PCR-test.  
- Burgers die positief getest hebben zullen een SMS krijgen die hun toegang verleent tot het formulier voor 

mededeling van hoogrisicocontacten dat beschikbaar is via de link https://citizen-forms.tracing-
coronavirus.be. Met die tool kunnen we de tracingprocedure versnellen door mogelijk besmette personen 
en eventueel bezochte collectiviteiten op een snelle en veilige manier te identificeren. 

 

https://brussels.testcovid.be/nl/
https://www.apotheek.be/fr/Pharmacien/Pages/ou-effectuer-un-test-covid-rapide-en-pharmacie.aspx
https://testcovid.doclr.be/#!/saps
https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
https://brussels.testcovid.be/nl/
https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/autotest
https://citizen-forms.tracing-coronavirus.be/
https://citizen-forms.tracing-coronavirus.be/


Open doors in de Brusselse vaccinatieposten 

De basisvaccinatie tegen Covid-19 biedt samen met de boosterprik de beste bescherming tegen het virus en zijn 

varianten. Alle Brusselse vaccinatieposten (met uitzondering van het Militair Hospitaal Koningin Astrid) zijn ZONDER 

AFSPRAAK toegankelijk voor alle Brusselaars vanaf 16 jaar om zo de inwoners de kans te geven zich snel te 

beschermen tegen de virulente omikronvariant. 

De GGC raadt aan om, zonder een afspraak, minstens een uur voor sluitingstijd naar de vaccinatiepost te komen. 

De openingsuren en locaties van de centra zijn beschikbaar op de website coronavirus.brussels. Om eventuele 

wachttijden te vermijden, is het nog steeds mogelijk om een afspraak te maken via Bru-Vax of door te bellen naar 

het callcenter op 02/214.19.19. 

Verminderde geldigheidsduur van het Covid Safe Ticket (CST) 

Op het laatste Overlegcomité werd beslist om vanaf 1 maart 2022 de geldigheidsduur van het CST aan te passen. 

In het Brussels Gewest heeft de maatregel gevolgen voor 220.000 personen ouder dan 18 jaar. 

Om vanaf 1 maart een geldig CST te hebben en in alle rust te kunnen genieten van de krokusvakantie, zal je ofwel 

een boosterprik gekregen moeten hebben, ofwel minder dan 150 dagen geleden een 2de dosis 

(Pfizer/Moderna/AstraZeneca) of een enkele dosis (Johnson&Johnson) van een vaccin gekregen moeten hebben, 

ofwel in het bezit zijn van een herstelcertificaat dat minder dan 150 dagen oud is, of een negatieve PCR-test 

moeten kunnen voorleggen. 

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 5.667 
op 28/01, tegenover 4.675 op 21/01. 

De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle testen) stijgt tot 45,7% op 28/01, tegenover 
38,6% op 21/01. 

De R-waarde (of het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke) blijft hoger dan de drempelwaarde 1 met 
1,12 op 28/01. 

Opnames in ziekenhuizen en op intensieve zorgen 

Het aantal hospitalisaties neemt toe. Op 26/01 waren er in het Brussels Gewest 685 personen opgenomen in het 
ziekenhuis, tegenover 611 op 21/01. Het aantal personen op de afdeling intensieve zorgen in de Brusselse 
ziekenhuizen stijgt lichtjes: het gaat om 75 op 26/01, tegenover 51 op 21/01. 

We betreuren deze week het overlijden van 31 personen aan Covid-19 in het Brussels Gewest. 

 

Situatie van de vaccinaties op 28/01 

https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
https://bruvax.brussels.doctena.be/nl


 
 

 
 

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/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc
file:///C:/www.instagram.com/coronavirus_cocom_ggc/

