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IZ bedden België (24 nov)

Op 24 november 2021 werden 3397 ziekenhuisbedden 
ingenomen door COVID-19-patiënten, waarvan 686
bedden op intensieve zorgen.



Nieuwe hospitalisaties per provincie





‘Veilige haven’ qua hospitalisaties
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8: Vaccinatie (21 nov)



Hospitalisatie - Vaccinatie













Boosters 65-85j



Boosters-Zorg

Vlak voor de herfstvakantie 
keurde de Interministeriële 
Conferentie de beslissing goed 
om de zorgaanbieders een 
boosterprik toe te dienen. 

Vanaf midden november 
kunnen de verschillende 
zorgaanbieders uitgenodigd 
worden om zich te laten 
prikken. 

In tegenstelling tot de start van 
de vaccinatie, is er op dit 
moment geen schaarste aan 
vaccins. Hierdoor kunnen we 
de vaccinatie snel, efficiënt en 
flexibel organiseren.



Boosters

Zorgverleners zullen gevaccineerd worden in de vaccinatiecentra of in de 
voorziening waar ze werken

https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-van-de-zorgaanbieders


Feedback PCC+

- Systeem kraakt:
- Uitval personeel >15%  (in 1ste en 2de lijn) 
- Testing & tracing kan niet volgen  sterk verhoogd risico op verspreiding virus
- Huisartsen(wachtposten) onder extreme druk: patiënten met gezondheidsklachten 

raken te moeilijk bij hun arts. Cruciale boodschap bij klachten: neem contact op met 
uw arts/volg uw zorgprogramma (cf. belang van comorbiditeiten) 

- Als de besmettingscijfers zo blijven stijgen, worden zware ethische keuzes 
onvermijdelijk”

- CLB’s niet meer in staat om contactonderzoek te doen
meer scholen en klassen toe o.m. door overmacht

- Lichtpunt: in WZC lijkt de situatie beheersbaar

- Polarisering in de samenleving neemt (ogenschijnlijk) toe



GOUDEN REGELS/GOEDE AFSPRAKEN

Verspreiding van virus beperken/voorkomen:
• BEPERK UW FYSIEKE CONTACTEN: wie je niet (fysiek) hebt ontmoet kan 

je niet besmetten. Wie je niet ontmoet, kan u niet besmetten.

• Ga niet naar plaatsen waar u nu niet perse hoeft te zijn: waar u niet 
bent geweest, kan u niet besmet raken: werk thuis! 

• Als contacten niet te mijden zijn: houd dan extra veel afstand

• Draag altijd een mondneusmasker als er mensen in uw buurt zijn en 
verwacht van hen hetzelfde.

• Bent u ziek: laat u testen en isoleer u zelf

• Test u positief: geef uw contacten door.



Meer bescherming = minder besmetting
Snel samen naar Rt<1! 

- Zo snel mogelijk blijven vaccineren: eerste, 2de en 3de prik. 

- Beperk uw fysieke contacten. Doe het vanaf nu. Houd het vol: wacht niet op 
(eventuele) extra maatregelen. Doe het nu. Doe het voor uzelf. Doe het voor de 
zorg. Doe het voor wie zorg nodig heeft. 

- Het is niet omdat mondneusmaskers op sommige plaatsen en voor sommige 
jongeren (nog) niet verplicht is dat het dragen ervan verboden is!

(wij viseren geen kinderen. Het virus viseert (ook) kinderen). 

- Als u anderen ontmoet: doe het buiten, in een goed geventileerde ruimte, op 
afstand, zo kort mogelijk, en steeds met mondmasker






