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1 Bericht van Populatiemanagement

Beste lezer,

Indevolgendepagina’svindtude (voorlopig) laatstepublicatie terugvanhetpopulatiemanagement-rapport.
Voorgaande rapporten kan u steeds consulteren via onze webpagina. Gezien het einde van de vaccina-
tiecampagne via het vaccinatiecentrum nadert, zal er vanaf volgende week geen weekrapport meer wor-
den gepubliceerd. We willen u graag vanuit het team bedanken voor het trouwe lezerschap de afgelo-
pen jaren en de wekelijkse reacties. Komende weken kan u de COVID-19 situatie verder opvolgen via het
populatiemanagement-dashboard.

Wat betreft de incidentiecijfers kan momenteel een stijging worden vastgesteld op 14 dagen van +25%.
Sterkestijgingenzijnmomenteel zichtbaar inde leeftijdscategorieën65-84 jaar (+35%)enbijde85-plussers
(+32%). De positiviteitsratio is ook in stijgende lijn. Verder kunnen stijgingen worden vastgesteld binnen
de ziekenhuiscijfers op het grondgebied van de vierAntwerpse Eerstelijnszones.Momenteel zijn er 52 zie-
kenhuisbedden ingenomen door labo bevestigde COVID-19-patiënten (vorigeweekwaren er dit 31). Vier
ziekenhuisbedden op intensieve zorgenworden ingenomen door een COVID-patiënt, dit is een verdubbe-
ling ten opzichte van vorige week.

Wat betreft de huidige vaccinatiecampagne werd voor de belangrijkste doelgroepen van deze campag-
ne op 6 december 2022 een vaccinatiegraad behaald bij de 65-79 jarigen van 75,5% en bij de 80+ers van
65,9%. De vaccinatiecampagne gaat nog tot enmet 21 december 2022 door op afspraak te:

• Vaccinatiedorp Kinepolis: Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen

Een afspraak maken op deze locatie is mogelijk via www.vaccovid.be of telefonisch via de lokale corona-
infolijn op het nummer: 03 435 95 55.

Daarnaast wordt de vaccinatie verder geïmplementeerd in het reguliere circuit via de VAPA’s (ophaal van
vaccins door zorgverleners bij de apotheek) en via vaccinatie in de eerste lijn.Meer informatie hieromtrent
werdmeegegevenviadevaccinatie-nieuwsbrief vandeAntwerpseEerstelijnszonesopvrijdag2december
2022.

Tot slot: Veel leesplezier toegewenst!

Gezonde groeten,
Populatiemanagement i.s.m. Datamarinier
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2 Introductie

In dit rapport overlopenwe de laatste stand van zaken in termen van infecties en de vaccinatiegraad. Voor
de infecties bespreken we de situatie in Antwerpen, Schoten, Stabroek en Wommelgem. Voor de vacci-
naties kijken we ook naar Borsbeek. We brengen data samen van de Zorgatlas (Agentschap Zorg en Ge-
zondheid), de FederaleVaccinationCodeDatabase (VCDB), laatjevaccineren.be, FODVolksgezondheid en
STATBEL. Vragen over dit rapport?Mail dan naar: populatiemanagement@elzantwerpen.be.

3 Infecties

De data over de infecties komen uit de Zorgatlas van Agentschap Zorg en Gezondheid. De cijfers van de
vorige dagen kunnen achteraf nog worden geüpdatet. Het is belangrijk om op te merken dat het huidige
testbeleid een directe impact heeft op het aantal vastgestelde infecties. Bekijk dus zeker ook sectie 3.5
waarwe de positiviteitsratio en het aantal uitgevoerde testenweergeven. Voor de incidentiegraden te be-
rekenen gebruikenwe actuele bevolkingsgegevens verkregen van STATBEL.

3.1 Incidentie (op 100 000): som over 14 dagen
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Periode: 2020−05−05 tot en met 2022−12−04

COVID−19 besmettingen ELZ's Antwerpen

Bron: Zorgatlas (AZ&G)

Van 2022-11-21 tot en met 2022-12-04 (14 dagen) werden er in Antwerpen, Wommelgem, Schoten en
Stabroek 605 cases vastgesteld. Op een totaal aantal personen van 603 641 bedraagt de incidentie dus
momenteel 100.23 (een stijging van 25.52% ten opzichte van vorige week).

We gebruiken hier een 14-daagse voortschrijdende som. Dit is om toevallige fluctuaties uit te filteren (bv.
door een lager aantal tests tijdens de weekends). Een 14-daagse voortschrijdende som geeft een duide-
lijkere kijk op het verloop van de curve, echter zal in deze weergave een verandering in de trend minder
snel duidelijk worden. Daarom gevenwe onderaan (3.2) ook dezelfde grafiek op een 7-daagse som. Verder
zoomt deze grafiek ook in op een kortere periode omopdiemanier een duidelijkereweergave te bekomen.
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3.2 Incidentie (op 100 000): som over 7 dagen
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Periode: 2020−12−01 tot en met 2022−12−04

COVID−19 besmettingen ELZ's Antwerpen

Bron: Zorgatlas (AZ&G) 

Van 2022-11-28 tot enmet 2022-12-04werden er 348 besmettingen vastgesteld, dit zijn er 91meer dan
deweek ervoor (een stijging van 35.41% ten opzichte van vorige week).

3.3 Incidentie per postcode op 14 dagen

Hierboven gevenwe de incidentie weer op 14 dagen voor alle postcodes op het grondgebied voor de laat-
ste weken. De laatste kolom (Delta) geeft het procentueel verschil weer van deze weekmet de vorige.We
zien sterke variatie tussen de verschillende postcodes. Enerzijds zienwemomenteel de sterkste stijgingen
in Antwerpen Luchtbal (2030), Antwerpen Kiel (2020) en Ekeren (2180). Anderzijds zien we de sterkste
dalingen in Antwerpen BEZALI (2040), Antwerpen Link. (2050) en Berchem (2600).
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3.4 Incidentie per leeftijdsklasse op 14 dagen
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Periode: 2022−06−17 tot en met 2022−12−04

Geregistreerde COVID−19 infecties ELZ's Antwerpen

Bron: Zorgatlas (AZ&G) 

Deze grafiek geeft de incidentie (op 14 dagen) voor de verschillende leeftijdscategorieën weer. Momen-
teel is de incidentie het hoogst in leeftijdscategorie: 85-plus, dit gevolgd door 18-64, 65-84, 12-17 en 0-4.
We vinden de laagste incidentie in de categorie: 5-11. De percentuele verschillen per leeftijdscategorie
tussen deze week en de vorige zijn: 66.65% (0-4), 46.13% (5-11), 21.89% (12-17), 21.4% (18-64), 35.28%
(65-84) en 32.15% (85-plus). Voor een betere leesbaarheid van de grafiek zijn de items van de legende ge-
sorteerd van hoogste naar laagste incidentie.
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3.5 Testing op basis van voortschrijdend gemiddelde over 14 dagen
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Gemeente Schoten Stabroek Antwerpen Wommelgem

Periode: 2022−01−01 tot en met 2022−12−04

Positiviteitsratio COVID19 ELZ's Antwerpen (voortschrijdend gemiddelde)

Bron: Zorgatlas (AZ&G) 

Deze grafiek geeft het verloop van de positiviteitsratio weer (voortschrijdend gemiddelde over 14 dagen).
Wedelenditopvoordeverschillende lokalebesturen.Het label geeftdehuidige (gemiddelde)positiviteits-
ratio enhet gemiddeld aantal testenweer.De legende is gesorteerd volgensdehuidigepositiviteitsratio en
dit van hoog (links) naar laag (rechts). Hieronderwordt het gemiddelde verloop van het aantal testen (over
14 dagen) weergegeven. De positiviteitsratio is een handige maat omdat het rekening houdt met het aan-
tal uitgevoerde testen. Echter kunnen specifieke testacties (bv. het testen van een volledige school) hier
een impact op hebben. De positiviteitsratio is momenteel over de gemeenten 5.8%. Dit is ten opzichte van
vorige week een percentueel verschil van 7.6%.
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Aantal tests COVID19 ELZ's Antwerpen (voortschrijdend gemiddelde)

Bron: Zorgatlas (AZ&G)
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4 Ziekenhuiscijfers

Binnen de ziekenhuizen in het gebied van de vier Antwerpse Eerstelijnszoneswerden 22 patiënten gehos-
pitaliseerd met als reden COVID-19 (‘ziekenhuisopname door COVID-19’) tussen 2022-11-24 en 2022-
12-07.Op2022-12-07werden52ziekenhuisbedden ingenomendoorhet labobevestigdeCOVID-19-patiënten
waarvan 3 bed(den) op intensieve zorgen; 1 patiënt(en) hadd(en) ademhalingsondersteuning nodig en 1
ECMO (ondersteuning bij hart- en/of longfalen).

4.1 Aantal ziekenhuisopnames door COVID-19
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Aantal opnames door COVID−19 Daggemiddeldes op 7 dagen

Periode: 2021−11−08 tot en met 2022−12−07

Aantal ziekenhuisopnames door COVID−19 ELZ's Antwerpen

Bron: FOD Volksgezondheid
                  Data van A.Z. Monica, ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN en GZA− ZIEKENHUIZEN

                  

In bovenstaande grafiek wordt het aantal nieuwe opnames door COVID-19 (grijze curve) weergegeven
in combinatie met de corresponderende daggemiddeldes op 7 dagen (groene curve) in de vier Antwerpse
Eerstelijnszones. Voor de daggemiddeldes worden de nieuwe ziekenhuisopnames opgeteld overheen de
afgelopen 7 dagen en vervolgens gedeeld door 7 dagen.
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4.2 Aantal ingenomen ICU bedden
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Aantal momenteel in ICU door COVID−19 Daggemiddeldes op 7 dagen

Periode: 2021−11−08 tot en met 2022−12−07

Aantal ingenomen ICU ziekenhuisbedden ELZ's Antwerpen

Bron: FOD Volksgezondheid
                  Enkel labo bevestigde COVID−19−patiënten

                  Data van A.Z. Monica, ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN en GZA− ZIEKENHUIZEN
                  

In bovenstaande grafiek wordt het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen (ICU) door COVID-19
(grijze curve) weergegeven in combinatie met de corresponderende daggemiddeldes op 7 dagen (groene
curve) in de vier Antwerpse Eerstelijnszones. Voor de daggemiddeldes wordt het aantal ingenomen ICU
ziekenhuisbedden opgeteld overheen de afgelopen 7 dagen en vervolgens gedeeld door 7 dagen.
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5 Vaccinaties

Deherfstboostercampagne (start september 2022)werd gericht aan de populatie van 18 jaar en ouder. Ie-
dereen die hun initieel vaccinatieschemaheeft afgewerkt komt in aanmerking (407197personen). Binnen
deze boostercampagne zijn momenteel 183 924 prikken gezet. Dit geeft een vaccinatiegraad van 45.2%.

5.1 Herfstboostercampagne: vaccinatiegraad algemeen
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Data afgehaald op: 2022−12−06.

Vaccinatiegraad per leeftijd herfstbooster

Bron: Zorgatlas

Bovenstaande grafiek geeft de vaccinatiegraad weer van de herfstboostercampagne binnen de vier Ant-
werpse Eerstelijnszones (Antwerpen, Schoten, Stabroek, Wommelgem) en Borsbeek opgedeeld per leef-
tijdscategorie.Denoemer is het aantal personendieeffectief in aanmerkingkomt (18-plus en initiële vacci-
natieschema doorgemaakt). De cijfers zijn afkomstig uit de Zorgatlas van het Agentschap Zorg &Gezond-
heid.
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5.2 Herfstboostercampagne: boekingsgraad per leeftijd
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Periode: 2022−08−22 tot en met 2022−12−06

Boekingsgraad per leeftijd herfstbooster

Bron: VCDB 
               Start 18−49: 2022−09−15
               Start 50−64: 2022−09−08

               Start 65−plus: 2022−08−22
               

Bovenstaande grafiek geeft de boekingsgraden weer van de herfstboostercampagne binnen de vier Ant-
werpse Eerstelijnszones (Antwerpen, Schoten, Stabroek, Wommelgem) en Borsbeek opgedeeld per leef-
tijdscategorie. De cijfers zijn afkomstig uit de federale Vaccination CodeDatabase (VCDB).
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5.3 Herfstboostercampagne: vaccinatiegraad per postcode
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Vaccinatiegraad per postcode herfstbooster

Bron: Zorgatlas

In bovenstaandegrafiekwordt de vaccinatiegraadvoordeherfstboostercampagneweergegevenper post-
code. In het rood wordt de vooruitgang per postcode weergegeven van de vaccinatiegraad sinds vorige
week. Per balk wordt de huidige vaccinatiegraad en het aantal bijkomende procentpunten ten opzichte
van vorige week voorgesteld. De noemer is het aantal personen die effectief in aanmerking komt (18-plus
en initiële vaccinatieschema doorgemaakt). De cijfers zijn afkomstig uit de Zorgatlas.
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5.4 Herfstboostercampagne: vaccinatiegraad per postcode

Bovenstaande grafiek geeft de vaccinatiegraad weer van de herfstboostercampagne binnen de vier Ant-
werpseEerstelijnszones (Antwerpen,Schoten,Stabroek,Wommelgem)enBorsbeekperpostcode.Denoe-
mer is het aantal personen die effectief in aanmerking komt (18-plus en initiële vaccinatieschema doorge-
maakt). De cijfers komen zijn afkomstig uit de Zorgatlas. De data werd opgehaald op 2022-12-06.
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