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Epidemiologische update 

RAG 09/09/2020 
 

NATIONAAL  
Sedert een aantal dagen worden er elke dag opnieuw meer nieuwe besmettingen met SARS-
CoV-2 vastgesteld in België (Figuur 1). Het reproductiegetal voor België gebaseerd op het 
aantal nieuwe infecties ligt ook boven de 1 (1.133 van 1 tot 7/9). 
Deze nieuwe toename uit zich ook al licht in de 14-daagse gecumuleerde incidentie (berekend 
op de geconsolideerde data, dus met enkele dagen vertraging), zowel op nationaal niveau als 
per regio (Figuur 2). De cumulatieve incidentie nationaal bedraagt op 8/9 58/100.000. Dit is 
nog steeds hoger dan de drempel voor alarmniveau 3 (>50/100.000), maar dat komt nog 
steeds door de hoge incidentie in het Brusselse Gewest (143/100.000).  
De lichte toename kan mogelijk verklaard worden door een toename van het aantal 
uitgevoerde testen de voorbije week (tot 30.000 per dag op 3/9), en terugkerende reizigers 
(piek van terugkerende reizigers op 31/8). De positiviteitsratio blijft globaal stabiel. 
 
Besluit classificatie: Alarm niveau 2 

 
 
PROVINCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIES 
In verschillende provincies wordt een (lichte) toename gezien in de 14-daagse cumulatieve 
incidentie. De stijging is het grootst in Waals Brabant (van 49 tot 61/100.000 op 1 week tijd). 
Een aandachtspunt is ook dat de R waarde in de meeste provincies hoger is dan 1.  
De positiviteitsratio (PR) vertoont globaal een licht dalende of stabiele trend, maar blijft hoog 
in Brussel (5%).  
Het alarmniveau blijft hetzelfde, behalve voor Luxemburg (daling tot niveau 1) en Waals-
Brabant (stijging tot niveau 3). 
 

14-daagse cumulatieve incidentie per 
100.000, België en per regio 
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14-daagse 

incidentie per 
100 000 

Reproductie
getal 

Trend tov 
vorige 
week 

PR Alarmniveau 

België 58 1,095 Stabiel 2,6% 2 

Antwerpen 69 1,170 Licht 
dalend 2,7% 3 

Brussel 143 1,113 Licht 
stijgend 5,0% 4 

Henegouwen 42 1,119 Licht 
dalend 2,8% 2 

Limburg 40 1,034 Licht 
stijgend 1,8% 2 

Luik 49 0,922 Stijgend 2,8% 2 

Luxemburg 28 0,911 Licht 
dalend 1,7% 1 

Namen 40 1,037 Dalend 2,5% 2 

Oost-Vlaanderen 37 1,222 Licht 
stijgend 1,8% 2 

Vlaams-Brabant 51 0,964 Stabiel 2,0% 2 

Waals-Brabant 61 1,304 Stijgend 2,9% 3 

West-Vlaanderen 23 1,067 Stabiel 1,2% 1 

 

GEMEENTEN 
Op niveau van de gemeenten is de situatie verbeterd in een aantal gemeenten, zoals een 
aantal randgemeenten van Brussel, maar verdere opvolging blijft wel aanbevolen. In andere 
gemeenten ziet men een toename van de incidentie.  
 
Gemeenten waar de lokale crisiscel sterk aanbevolen wordt om samen te komen: 
 
 Incidentie Trend PR Opmerkingen 

Alle gemeenten 
Brussels gewest 

Tussen 60 en 
200/100.000 

Wisselend van 
gemeente, van 
licht dalend tot 

stijgend 

2-9% De situatie is nog steeds van 
verschillend in de gemeenten,  
maar de regio wordt verder als 
een geheel beschouwd. Lokale 
haarden zijn voornamelijk 
familiaal 

Antwerpen  > 100/100.000 Licht stijgend 5% Opnieuw lichte stijging 
vergeleken met vorig week. Alle 
leeftijden maar 50% tussen 19 
en 44 jaar en 20% bij 7-18 
jarigen 

Vilvoorde > 100/100.000 Stabiel tot 
stijgend 

3% Hoge incidentie en link met 
Brussel. Brononderzoek is 
lopende 
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 Incidentie Trend PR Opmerkingen 

Braine Le Comte >100/100.000 Sterk stijgend 5% 50% jonger dan 25 (8 gevallen). 
Reeds aandachtspunt vorige 
week 

Tubize > 100/100.000 Stijgend 9% Toenemende PR en incidentie. 
Reeds aandachtspunt vorige 
week 

Quiévrain >100/100.000 Stijgend 11% Leeftijd  7 tot 44 jaar. Kleine 
gemeente, maar reeds 
aandachtspunt vorige week 
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Bijlage : Bijkomende aandachtspunten 
 
Gemeenten waar de situatie opgevolgd moet worden maar waar er nog geen lokale crisiscel 
moet samen geroepen worden1:  
 
 Incidentie Trend PR Opmerkingen 

Asse > 100/100.000 Stijgend 5% Alle leeftijden. 
Brononderzoek toont 
vooral link met 
Brussel of reis naar 
buitenland 
 Beauvechain > 100/100.000 Stijgend 6% Alle leeftijden 

Ciney > 100/100.000 Stijgend 6% Alle leeftijden 

Ecaussinnes > 100/100.000 Stijgend 7% Alle leeftijden 

Enghien > 100/100.000 Stijgend 7% Meer dan 50% < 18j 

Grez Doiceau > 100/100.000 Stijgend 5% Alle leeftijden 

Hamme > 100/100.000 Stijgend 4% 40% < 18j.  
Uitbraak in 5 grote 
gezinnen, met 
contacten tussen 
elkaar 

Houthalen-
helchteren 

> 100/100.000 Stijgend 4% Alle leeftijden. 
Terugkeer reizigers ? 

Ittre > 100/100.000 Stijgend 9% Vooral 35-44 jarigen 

Oupeye > 100/100.000 Stijgend 6% Alle leeftijden 

Sint Pieters Leeuw > 100/100.000 Stijgend 4% Vooral jongeren 

Waterloo > 100/100.000 Stijgend tot 
stabiel 

5% Alle leeftijden 

     
Er wordt op gewezen dat in de gemeenten waar in het vorige advies opvolging nodig was 
(zonder bijeenroepen van de crisiscel) de situatie ofwel verbeterd is (en dus werden deze 
gemeenten hier niet meer opgenomen, zoals bv Colfontaine, Dour, Ingelmunster…), ofwel 
verslechterd is (en dan wordt nu een vergadering van de lokale crisiscel aanbevolen, zie bv 
Braine Le Comte). 
 
 
 

                                                 
1 Vaak gaat het om kleine gemeenten waar een klein aantal gevallen (bv in een familie) de incidentie 
onmiddellijk sterk kan doen toenemen. Bij de volgende epidemiologische update zal de situatie in deze 
gemeenten opnieuw bekeken worden. 
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Gemeenten met hoge incidentie maar waar voorlopig geen extra maatregelen nodig zijn 
(gekende oorzaak en onder controle): 
 
 Incidentie Opmerkingen 

Comines-
Warneton 

> 100/100.000 Uibraak in een WZC 

Heuvelland > 100/100.000 Lokale uitbraak, link met horeca. 
Contactonderzoek loopt goed 

Manhay > 100/100.000 Uitbraak in een asielcentrum, met nog steeds 
nieuwe gevallen. De nodige maatregelen werden 
genomen 

Oud-Turnhout > 100/100.000 Uitbraak bij seizoenarbeiders in de fruitsector 
(import vanuit Roemenië) 
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