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Stand van zaken besmettingen binnen ELZ WE40
Besmettingen
Sinds vorige nieuwsbrief van eind oktober zijn de besmettingscijfers in onze zone verder gestegen, net
zoals in de rest van ons land.
Het nationaal reproductiegetal op basis van het aantal nieuwe besmettingen blijft hoger dan 1. WestVlaanderen kent begin november de hoogste incidentie, de hoogste positiviteitsratio, en zijn er in
West-Vlaanderen beduidend meer hospitalisaties en opnames op intensive care dan in de meeste
andere provincies. De positiviteitsratio in West-Vlaanderen bedroeg begin november 13.3% (in de
nieuwsbrief van oktober was dit nog 6.3%).
Volgende tabel geeft de situatie in de verschillende provincies in eerste week van november weer.
Ondertussen zijn we 2 weken verder er zijn de cijfers overal nog verder gestegen.

De besmettingen situeren zich over alle leeftijdscategorieën. Volgende grafiek geeft de
leeftijdsverdeling van de besmettingen in West-Vlaanderen weer.

Op 22 november varieert de 7- daagse positiviteitsratio binnen de eerstelijnszone We40 tussen de 13.7
en de 17.4%. Een maand geleden, op 22 oktober varieerde deze tussen 4.5% en 6.7% en in de eerste
week van november zaten we tussen de 9.9% en 12%.
De 7 dagen incidentie voor de verschillende gemeentes binnen onze zone ligt momenteel tussen de
1201 en 1868 per 100.000 inwoners. In de laatste 7 dagen werden 1186 nieuwe besmettingen
vastgesteld in onze zone.
Onderstaande tabel geeft per week en per gemeente de 7-daagse incidentie (het aantal nieuwe
besmettingen in de laatste 7 dagen per 100000 inwoners) weer. De data op de as onderaan geeft weer
wanneer de meting werd opgenomen en betreft telkens de afgelopen 7 dagen. De grote stijging sinds
begin oktober is heel duidelijk te zien.
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Hieronder per week het effectieve aantal nieuwe besmettingen in de laatste 7 dagen, per gemeente
en voor de hele Eerstelijnszone We40.
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Hieronder een grafische voorstelling van de evolutie in 2021.
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De hospitalisatiecijfers stijgen in heel België mee met de besmettingscijfers. De verwachting is dat zij
de komende periode ook nog verder zullen stijgen. Er is verder een duidelijke toename van de
incidentie van de hospitalisaties per leeftijd; en voor elke leeftijdsgroep een hogere incidentie bij nietgevaccineerde personen vergeleken met de gevaccineerden, behalve voor 85-plussers waar de
aantallen klein zijn en dus minder betrouwbaar. Net zoals voor de besmettingen is er voor ongeveer
alle leeftijdscategorieën en zowel bij gevaccineerde als niet gevaccineerde personen een toename van
de incidentie, passend bij een sterkere blootstelling aan het virus.
Dankzij de vaccinatie liggen de ziekenhuisopnames (covid) in verhouding tot het aantal besmettingen
wel een stuk lager dan in de vorige golven. De vaccins geven nog steeds voldoende bescherming tegen
ernstige ziekte. Wanneer men de incidentie van besmettingen en aantal hospitalisaties van de vierde
golf vergelijkt met deze van de tweede en derde golf, dan ziet men een duidelijk afwijkende trend in
de huidige golf, waarbij de toename van de hospitalisaties veel trager verloopt dan deze voor
besmettingen, terwijl dat voor golf 2 en 3 niet zo was. Zonder vaccinatie was het aantal hospitalisaties
en het aantal overlijdens met het huidig niveau van viruscirculatie veel hoger geweest. Er is algemeen
wel een tijdsinterval tussen de stijging van de verschillende indicatoren (eerst toename besmettingen,
dan hospitalisaties en dan opnames op de intensieve zorgen). De verder sterk stijgende trend van
besmettingen zal de komende weken dus zorgen voor een toenemende druk op de
ziekenhuiscapaciteit, onder meer ook door afwezigheid van zorgpersoneel, met een impact ook op de
niet-COVID zorg.
Het is dus van belang dat het niveau van de viruscirculatie naar beneden moet worden gebracht ter
bescherming van de ziekenhuiscapaciteit, maar ook van de eerstelijnszorg en het test- en
triagesysteem.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de ziekenhuisopnames het afgelopen jaar in de 3
ziekenhuizen in de Brugse regio weer (1/1 tem 21/11). Het aantal ziekenhuisopnames ligt hoger
(dubbel zo hoog) dan in vorige golf (april), maar zoals u op een van voorgaande grafieken kunt zien,
zijn er 5 tot zelfs 7 keer meer besmettingen in deze vierde golf dan in de derde besmettingsgolf in april.
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Volgende grafiek toont de evolutie van de bedbezetting op intensieve zorgen in de 3 ziekenhuizen in
onze Brugse regio van 1 januari 2021 tem 22 november 2021. Ook hier ziet u duidelijk de impact van
de vaccinatie. De covid-opnames op intensieve zorgen liggen beduidend lager dan tijdens de derde
golf, ondanks dat er veel meer besmettingen zijn dan tijdens de derde golf.
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Maatregelen
Het blijft van het grootste belang om de basishygiënemaatregelen te respecteren, naast het volgen
van de maatregelen opgelegd door de federale overheid.
Het effect van de vaccinatie is duidelijk te zien in onze ziekenhuisopnames, de opnames op intensieve
zorgen en in de sterftecijfers ten gevolge van covid-19. Wanneer men uitgenodigd wordt voor een
boosterprik, is het belangrijk om hierop in te gaan. Een herhalingsvaccinatie houdt je bescherming
tegen covid-19 op het hoogste niveau. De vaccins werken heel goed tegen huidige varianten en er zijn
nog geen nieuwe vaccins op komst.
Op deze manier kunnen we de werklast voor zowel de eerste als de tweede lijn in de zorg weer
‘beheersbaar’ maken en de winter doorkomen.

Testen
Waar kunt u een test laten afnemen?
- Bij de apotheek
- In een test- en triagecentrum
- Bij de huisarts

Er bestaan 3 soorten testen:
- PCR testen (afgenomen door huisartsen en in test- en triagecentra)
- Snelle antigeentesten (afname door uw lokale apotheek)
- Zelftesten (vrij te koop in uw lokale apotheek)
Wie kan getest worden in de apotheek met een snelle antigeentest?
- Symptomatische personen zonder CTPC code
- Symptomatische personen met een CTPC code van de zelfevaluatie tool van de overheid via
mijngezondheid.be of https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
- Terugkerende reizigers die een CTPC code ontvingen nadat ze hun PLF invulden
- Personen die een COVID Safe Ticket (CTS) of EUD digitaal certificaat willen voor een reis of een
evenement
Hoogrisicocontacten worden enkel met een PCR test getest. Dit kan in een test- en triagecentrum of
bij de huisarts.
Een positieve snelle antigeentest zal nooit een herstelcertificaat genereren. Hier voor is een PCR test
vereist.
Binnen de 15 minuten is er resultaat van een snelle antigeentest. Dit resultaat is te raadplegen op
www.mijngezondheid.be via de door de apotheek gecreëerde CTPC code. Een antigeentest wordt
afgenomen bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.
De antigeentesten zijn volledig terugbetaald in geval van covid-symptomen of terugkeer uit het
buitenland. In functie van een covidsafeticket of een Europees covidcertificaat is de kostprijs 30
euro/test.

Hoe geraak je aan een testcode?
- Via de contacttracing omdat je een hoogrisicocontact gehad hebt
- Via de zelfevaluatietool van de overheid en via mijngezondheid.be kun je online een testcode
aanvragen in geval dat je symptomen hebt die mogelijks op een covidbesmetting duiden
- Via de overheid na het invullen van het PLF wanneer je terugkeert uit het buitenland
- Er wordt een testcode aangemaakt door uw huisarts of uw apotheek

Contacttracing
Gezien de grote hoeveelheid aan besmettingen worden enkel positief geteste mensen nog opgebeld
door de contacttracing. Hoogrisicocontacten ontvangen een bericht via sms. Op dit ogenblik lukt het
de centrale contacttracing niet meer om eenieder die besmet is te contacteren. Men is momenteel
bezig met aanwervingen om nog meer op te schalen.
Intussentijd willen we graag eenieder oproepen om in geval van positieve test spontaan uw
hoogrisicocontacten te verwittigen. Ten aanzien van hoogrisicocontacten willen we graag oproepen
om de nodige actie te ondernemen, met name quarantaine en testing.

Vaccinaties binnen ELZ WE40
Vaccinatiestrategie
Op dit moment zijn we volop bezig met het toedienen van extra prikken met het Pfizer-vaccin. Bijna
8000 inwoners van onze eerstelijnszone ontvingen reeds hun derde prik.
Volgende groepen werden reeds gevaccineerd:
- inwoners ouder dan 12 jaar met een verminderde immuniteit
- alle burgers ouder dan 85 jaar
- alle mensen uit de woonzorgcentra, assistentiewoning, dagverzorgingscentra,
psychogeriatrische voorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen
Volgende groepen zijn we reeds mee bezig of worden binnenkort uitgenodigd voor een extra prik:
- 65-plussers
- Zorgverleners
- Mensen die een eerste prik met het Johnson&Johnson vaccin kregen
- Medewerkers van het vaccinatiecentrum en van de test-en triagecentra
Tegen kerst is het de bedoeling dat al bovenstaande groepen hun vaccin ontvangen hebben. Het is het
systeem van de overheid die de volgorde van uitnodigen bepaalt. We kunnen de mensen die in
aanmerking komen voor een boosterprik pas uitnodigen in het vaccinatiecentrum wanneer de
tussentermijn van 2 (Johnson&Johnson), 4 (AstraZeneca) of 6 (Pfizer) maanden verstreken is. Heel wat
65-plussers kunnen bijgevolg pas tussen half november en half december gevaccineerd worden. De
meeste zorgverleners ontvingen vorige week reeds een uitnodiging omdat bij velen van hen de
intervaltijd ondertussen verstreken is. We doen er alles aan om van zodra mensen uitgenodigd kunnen
worden, ze zo snel mogelijk van een afspraak te voorzien.
Zorgverleners uit de ziekenhuizen zullen met het Moderna-vaccin in de ziekenhuizen zelf ingeënt
worden. Met betrekking tot de zorgverleners uit residentiële zorgvoorzieningen (zoals VAPH, WZC, …)

zal er contact genomen worden door de populatiemanager (tim@we40.be) van de eerstelijnszone om
af te spreken hoe de vaccinaties van het zorgpersoneel zullen verlopen. Ofwel kunnen de zorgverleners
in het vaccinatiecentrum ingeënt worden, ofwel kan er een vaccinatiemoment in de eigen collectiviteit
voorzien worden en zorgt het vaccinatiecentrum voor de vaccins.
Heel wat zorgverleners ontvingen reeds een uitnodiging voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum.
Indien de vaccinatie in het ziekenhuis of in de eigen collectiviteit zal gebeuren, is het zeer belangrijk
dat deze mensen hun vaccinatie afspraak in het vaccinatiecentrum annuleren. Zo vermijden wij noshows en kunnen we een andere persoon op dit moment inboeken. Alvast dank om dit zeker niet te
vergeten!
Zorgverleners die nog geen uitnodiging ontvingen kunnen zelf nagaan of ze op de lijst staan en dit via
www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.belgie.be. Meer informatie hierover vind je op
www.laatjevaccineren.be (bij FAQ).
Binnenkort kunnen we ook de mensen die een eerste prik ontvingen met het Johnson&Johnson vaccin
beginnen uitnodigen. Ook bij deze groep wordt rekening gehouden met de intervaltermijn (2
maanden).
Nieuwe 12-jarigen worden eveneens automatisch uitgenodigd om hun eerste en tweede prik in het
vaccinatiecentrum te komen halen. Ook mensen die zich alsnog wensen in te enten, kunnen contact
opnemen met het callcenter om een afspraak in te boeken.
Ondertussen heeft de regering beslist dat alle Belgen ouder dan 12 jaar een boostervaccin dienen te
krijgen. De vaccinatiecentra dienen hiervoor nog verder open te blijven tot eind april.

Aantal gevaccineerd
Onderstaande tabel geeft de vaccinatiecijfers in onze eerstelijnszone weer (data tem 17/11). 85% van
onze inwoners is ingeënt tegen covid-19. Wat betreft de inwoners ouder dan 12 jaar, hebben we een
vaccinatiegraad van 96%.
Op 22/11 hebben bijna 8000 mensen uit onze zone reeds een extra prik ontvangen. De komende
periode zullen nog 18000 mensen een extra prik krijgen.

Vaccinatiecentra
Naar aanleiding van de recente beslissing dat de ganse bevolking ouder dan 12 jaar een boostervaccin
dient te ontvangen, zal het hele vaccinatiegebeuren verder verlengd worden na 1 januari tot en met
eind april.
Eind april sluiten de vaccinatiecentra. Men sluit niet uit dat er in het najaar nog een vierde prik dient
toegediend te worden aan de bevolking en dat de vaccinatiecentra mogelijks in de herfst terug de
deuren moeten openen.

Communicatiemateriaal
Algemeen:
Het blijft aangewezen om te communiceren over het belang van het respecteren van de
basismaatregelen!

Via volgende linken kunt u infotekst terugvinden en de affiche downloaden mbt de
herhalingsvaccinatie.
Infotekst:
https://www.laatjevaccineren.be/hou-je-bescherming-tegen-covid-19-op-het-hoogste-niveau-meteen-herhalingsvaccin
Affiche:
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Herhalingsvaccinatie%2065%2B_A3.
pdf

Banner met basiscijfers vaccinatie in onze zone:
Hieronder ook de banner met de basiscijfers van onze Eerstelijnszone. Deze banner mag vrij gedeeld
worden. Wij delen deze via onze sociale kanalen en website.

Covid gerelateerde informatie
Op de website www.info-coronavirus.be kunt u nog steeds alle up-to-date informatie mbt het
coronavirus vinden. Je vindt er onder meer de huidige maatregelen, informatie mbt quarantaine en
isolatie en wat de procedure is wanneer je zelf symptomen hebt of contact gehad hebt met een besmet
persoon.
Op de website www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie mbt de vaccinatiestrategie.
Via volgende link kunt u de nieuwsflash van 4 november van het logo mbt covid-19 raadplegen:
https://mailchi.mp/logobrugge-oostende/nieuwsflash-groepsaankoop-co2-meters2621542?e=669b0d2a49. Je vindt er een overzicht van allerlei materialen, visuals en methodieken om
jouw inwoners, cliënten, patiënten, … te sensibiliseren rond covid-19.
Tot slot delen we graag ook volgende visual:

