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Coronavirus (SARS CoV2) – Epidemiologische situatie en beheersniveau
Op 5 april waren de indicatoren over nieuwe COVID-19 infecties, Rt waarde en positiviteitsratio in dalende lijn, Vooral in Vlaanderen. De indicatoren
gelinkt aan ernstige infectie zoals het aantal opnames in het ziekenhuis en op intensieve zorgen en de mortaliteit waren stabiel. Het aantal
gerapporteerde dagelijkse COVID-19-besmettingen in België bedroeg gemiddeld 9.658 gevallen (met een 14-daagse cumulatieve incidentie van
1.268/100.000 inwoners) en de positiviteitsratio was 28.1%. De druk op ziekenhuizen blijft groot en er worden in totaal 3.073 algemene bedden
bezet door COVID-patiënten en 176 ICU bedden, met een gemiddelde van 215 opnames per dag. Het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag is 23.
De wekelijkse epidemiologische risicobeoordeling van de COVID-19-epidemie uitgevoerd door de Risk Assessment Group (RAG), concludeerde dat
het beheersniveau op niveau 2 blijft met een afname van het aantal besmettingen en een toename van het aantal hospitalisaties. Globaal blijven de
cijfers het hoogst in Vlaanderen.

Vluchtelingen uit Oekraïne
Sinds begin maart 2022 vangt België vluchtelingen uit Oekraïne op. Volgens internationale inschattingen verwacht men dat er 100.000 tot 200.000
Oekraïners zullen aankomen in België in de komende maanden. Na registratie in een gemeente krijgen deze mensen een tijdelijke
beschermingsstatus (‘ontheemde’) en een BIS-/rijksregisternummer, die hen onmiddellijk toegang geeft tot gezondheidszorg. De globale impact op
de volksgezondheid voor de Belgische bevolking zal naar verwachting laag zijn, het grootste risico ligt vooral voor de ‘ontheemden’ zelf. De
belangrijkste risico's zijn infectieziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, TB (met bijna 30% multiresistente vormen) en vertraging
bij het vinden van zorg voor chronische en geestelijke gezondheidsproblemen. De vaccinatiegraad in Oekraïne is laag voor mazelen (85 % dosis 1 en
82% dosis 2), polio (84% én voorkomen vaccine derived polio gevallen) en COVID-19 (33%, waarvan de helft met een niet-EMA goedgekeurd vaccin,
1,5% booster). De prioritaire preventieve acties zijn de toediening van extra vaccinaties tegen infectieziekten (COVID-19, mazelen-bof-rubella,
difterie-tetanus-pertussis en polio). Verder is een adequate opsporing en opvolging van TB ook prioritair via een passief medisch intakegesprek en
de proactieve screening via RX-thorax bij volwassenen (THT bij zwangere vrouwen). In dit verband heeft het ECDC onlangs een document
gepubliceerd met operationele aanbevelingen voor de preventie en bestrijding van infectieziekten in de context van de Russische agressie tegen
Oekraïne. In België is een website in verschillende talen opgezet met informatie voor vluchtelingen en voor degenen die hen opvangen of willen
helpen: https://info-ukraine.be/nl. Zorg en Gezondheid ontwikkelt een webpagina met informatie voor zorgprofessionals en Oekraïners, verder
werden er ook webinars georganiseerd op 5 april voor de gastgezinnen en voor de huisartsenkringen.

Tuberculose - 24 maart, Wereldtuberculosedag
Elk jaar op 24 maart vindt Wereldtuberculosedag plaats. Tuberculose (TB) blijft één van de dodelijkste infectieziekten ter wereld. Elke dag worden
bijna 28.000 mensen besmet en sterven er meer dan 4.100 mensen aan deze te voorkomen en te genezen ziekte. Volgens het laatste WHO-verslag
heeft de pandemie een enorme terugval veroorzaakt in het verwezenlijken van de doelstellingen voor het elimineren van TB in 2035, door de impact
op de geleverde inspanningen om de universele toegang tot gezondheidsdiensten voor TB te verbeteren. Voor het eerst in meer dan tien jaar is het
aantal TB-doden in 2020 gestegen. In 2020 werden in België 830 TB-patiënten gediagnosticeerd. Dit betekent een daling naar een incidentie van
7,2/100.000 (in 2019 8,5/100.000). In tegenstelling tot de reële daling van de incidentie in de afgelopen jaren, is de daling in 2020 te verklaren door
COVID-19 die een beperking van de toegang tot gezondheidsdiensten veroorzaakte en veel patiënten ontmoedigde om gebruik te maken van deze
diensten. Dit heeft onvermijdelijk geleid tot vertragingen bij de diagnose en zelfs tot onderdiagnose. Een overzicht van de situatie op het gebied van
tuberculose in België vindt u hier.

Candida auris - Uitbraak in Noord-Italië
Sinds juli 2019 zijn ongeveer 277 gevallen van Candida auris gemeld in verschillende Italiaanse gezondheidsinstellingen in de regio's Ligurië en EmiliaRomagna, waaronder veel patiënten die op intensieve zorgen waren opgenomen voor COVID-19. C. auris leidt tot persistentie bij asymptomatische dragers
en in het ziekenhuismilieu, en kan moeilijk te behandelen infecties veroorzaken bij ernstig zieke patiënten, deels door vaak voorkomende resistentie tegen
verschillende antischimmelmiddelen. Hierdoor zijn uitbraken moeilijk te controleren. De risicobeoordeling van het ECDC concludeert dat het risico van
verspreiding naar andere Europese landen gering is. Gezien de wereldwijde verspreiding van C. auris is waakzaamheid echter essentieel. Het is van groot
belang gevallen van C. auris in een vroeg stadium op te sporen en onmiddellijk maatregelen te nemen. De aanbevelingen van de Belgische Groep voor
risicobeoordeling en het Nationaal Referentiecentrum vindt u hier. In België is C. auris tot nu toe geïsoleerd bij een klein aantal patiënten, meestal na een
verblijf in het buitenland.

Symposium - Jaarlijks wetenschappelijk seminarie "Diagnose en Surveillance van Infectieziekten - SsID 2022”
Met de steun van de gefedereerde entiteiten organiseert het Departement Epidemiologie van Infectieziekten van Sciensano op 19 mei in het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten in Brussel het 37e wetenschappelijke seminarie "Diagnose en Surveillance van Infectieziekten". Het is bestemd voor alle
professionelen in de gezondheidszorg met expertise in infectieziekten en volksgezondheid (microbiologen, specialisten infectieziekten, hygiënisten,
laboratoriumpersoneel, epidemiologen, professionelen op het gebied van de volksgezondheid, enz.). Het programma van het seminarie is hier beschikbaar
en het inschrijvingsformulier hier.

Salmonella ser. Typhimurium uitbraak in Europa mogelijk gelinkt aan chocolade producten van het merk Ferrero
Er is momenteel een salmonella uitbraak in verschillende Europese landen mogelijk gelinkt aan chocolade producten van het merk Ferrero. Er wordt in België
een onderzoek gevoerd bij 26 vermoedelijke gevallen, waarvan 16 in Vlaanderen (voornamelijk bij kinderen). Bijkomende sequencing analyses zijn gaande
bij het Nationaal ReferentieCentra. Het FAVV verzoekt dat ouders en opvoeders controleren of ze deze producten in hun bezit hebben en ervoor zorgen dat
ze niet worden geconsumeerd. Voor details over de producten, zie persbericht FAVV.
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