PROJECT – COV ID-19
Projecttitel (acroniem): Epidemiologische surveillance van COVID-19 gerelateerde sterfgevallen
Beschrijving van het project en doelen:

Duur:

COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte, en zowel nieuwe gevallen als sterfgevallen moeten aan de federale
overheidsdiensten voor volksgezondheid gemeld worden. Alle COVID-19 gerelateerde sterfgevallen in België worden
geregistreerd volgens de overlijdensdatum en de plaats van overlijden (ziekenhuis, woon- en verzorgingstehuis, andere
residentiële instellingen, thuis, enz.). Sterfgevallen worden via verschillende surveillancenetwerken aan Sciensano
doorgegeven. Sciensano verzamelt en harmoniseert al deze gegevens op nationaal niveau en zorgt voor validatie,
analyse en publicatie. Deze gegevens worden dagelijks beschikbaar gesteld in de open data op het interactieve
dashboard. Een beschrijving van deze gegevensstroom kan u terugvinden in de veelgestelde vragen over COVID-19Surveillance.

Ten minste zolang de pandemie duurt

Nut van het project:

Projectleider:

Deze gegevens worden gebruikt in:
 Dagelijkse en wekelijkse rapportering van de epidemiologische COVID-19 situatie voor de autoriteiten en de
bevolking om de ernst van de epidemie in België op te volgen.
 Wetenschappelijke analyses in samenwerking met verschillende universitaire instellingen.
 Persmededelingen.
 De vergelijking met de gegevens over de sterfgevallen in België veroorzaakt door alle oorzaken (Be-MOMO)
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Diensten Sciensano betrokken bij
het project:




Ziekenhuizen, rusthuizen (en verzorgings), huisartsen en andere instellingen die gegevens dagelijks rapporteren.
AZG (Vlaanderen), AViQ (Wallonië), GGC/COCOM (Brussel) en de Duitstalige Gemeenschap.

 Epidemiologie van infectieziekten
 Levensstijl en chronische ziekten
 Zorginfecties en antibioticaresistentie
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