
 

 

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT “SARS-COV-2 

AFVALWATERONDERZOEK IN BELGIË: ONS 

AFVALWATER BEVESTIGT DE DALENDE TREND” 
GEPUBLICEERD OP 28/06/2021 

Hieronder vindt u de zuiveringsinstallaties die vorige week op basis van de alarmeringsindicatoren 

werden geselecteerd, alsook alle resultaten van het afvalwateronderzoek op provinciaal niveau. 

 

AANDACHTSPUNTEN VOOR INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN 

- De vergelijking van de situatie tussen provincies moet met zorg gebeuren. De mate van 

vergelijkbaarheid ervan is nog niet gekend en hangt af van de vergelijkbaarheid van de 

resultaten tussen de verschillende laboratoria die de analyses uitvoeren. 

- Lage waarden (< 20 RNA kopieën/ml) moeten met een grotere voorzichtigheid worden 

behandeld. Deze waarden liggen rond de kwantificeringsgrens en vertonen een hoge 

variabiliteit. De geselecteerde regio’s moeten altijd samen met de andere indicatoren, zoals de 

positieve gevallen of de ziekenhuisopnames, worden besproken. Bij de beoordeling van de 

epidemiologische situatie is het essentieel om het volledige beeld te bekijken. 

- De in de grafieken weergegeven afvalwater- en klinische curven behandelen niet exact dezelfde 

populatie en zijn daarom niet 100% vergelijkbaar, zelfs als de positieve gevallen van de 

klinische curve worden geselecteerd voor alleen de gemeenten die daadwerkelijk onder de 

afvalwatermonitoring vallen. 

o Afvalwater telt bijvoorbeeld mee voor mogelijk alle besmette personen (ongeacht de 

leeftijd of symptomatische aandoening) terwijl klinische surveillance alleen telt voor de 

personen met een positief klinische testresultaat. 

o Ook kan een besmette persoon die we meerekenen in de afvalwaterresultaten voor zijn 

respectievelijke gebied worden geassocieerd met een ander gebied in de klinische 

bewaking, aangezien het de postcode van de persoon is die meetelt voor klinische 

statistieken (mobiliteitsbias). 

- We weten ook dat sommige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) die door het huidige 

afvalwateronderzoek worden onderzocht, minder gecorreleerd zijn met de klinische 

monitoringsresultaten dan anderen. 

- Aangezien steeds meer mensen gevaccineerd zijn in het kader van de vaccinatiecampagne 

verwachten we dat de overeenkomst met het aantal gevallen zal afnemen in de tijd.  

 

ZUIVERINGSGEBIEDEN GESELECTEERD DOOR DE INDICATOREN VAN AFVALWATER 

(RESULTATEN VAN 21/06/2021) 

Om mogelijke problemen van de zuiveringsinstallaties onder de aandacht te brengen, worden 3 soorten 

waarschuwingsindicatoren tweemaal per week beoordeeld op basis van de resultaten van het 

afvalwateronderzoek. Tabel 1 toont bijvoorbeeld de indicatoren behaald bij de resultaten van 21 juni 

2021: 

1. RWZI's waar de viruscirculatie hoger is dan de helft van de hoogste gerapporteerde waarde 

sinds het begin van de 3e golf voor de overeenkomstige zuiveringsinstallatie, worden 

geclassificeerd als "Hogere circulatie". 

2. RWZI's waar de viruscirculatie in een week tijd significant is toegenomen, worden 

geclassificeerd als “Recente toename”. 

3. RWZI's waarvan de circulatie zorgwekkend is omdat ze 7 dagen of langer stijgen, worden 

geclassificeerd als "Gestage toename gedurende 7 dagen of meer". 
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Provincie Naam van 
zuiverings-
installatie 

N° op 
de 

kaart 

1. Hogere 
circulatie 

2. Recente 
toename 

3. Gestage 
toename 

gedurende 
7 dagen of 

meer 

Populatie 
[inw.] 

Limburg Tessenderlo 32 Nee Nee Ja 55 546 

 

Tabel 1 | Afvalwaterzuiveringsinstallatie geselecteerd door de waarschuwingsindicatoren van het 

afvalwatermonitoringsysteem 

 

REGIONALE EN PROVINCIALE RESULTATEN VAN HET AFVALWATERBEWAKING 

De evolutie in afvalwater moet worden bekeken op basis van trends en niet in absolute waarden. Regio's 

en provincies moeten immers niet onderling worden vergeleken op basis van hoge of lage concentratie, 

maar eerder op basis van stijgende of dalende trends. 

 

Resultaten per regio 

De evolutie in de tijd van SARS-CoV-2 concentraties in afvalwater wordt hieronder weergegeven per 

gewest, sinds midden september 2020 (blauwe achtergrond). 

 

 
 

De onderste grafieken, op de gele achtergrond, tonen de overeenkomstige evolutie van de SARS-CoV-

2-incidentie1 bij de bevolking. De blauwe curven zijn gebaseerd op het aantal positieve diagnostische 

testen dat is geregistreerd in de gemeenten die onder het afvalwateronderzoek vallen. 

 

We constateren dat de 2e en 3e golf ook zichtbaar zijn in het afvalwateronderzoek en globaal 

overeenkomen met de golven op basis van de positieve diagnostische testen.  De evolutie in het 

afvalwater moet worden beoordeeld in termen van trends en niet in absolute waarden. 

Brussel vertoont bijvoorbeeld hogere absolute waarden van de virale concentratie voor de 3e golf, wat 

kan worden verklaard door de specifieke kenmerken van het gewest, met name de grote omvang van 

                                              
1 14 dagen incidentie = totaal aantal positief geteste personen gedurende 14 dagen, uitgedrukt per 100 000 inw oners 
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de 2 behandelde RWZI’s en de hoge bevolkingsdichtheid. De 3e golf in Wallonië is minder zichtbaar op 

regionale niveau, maar is zichtbaar op provinciale niveau (zie resultaten in bijlage). 

 

Resultaten per provincie 

De evolutie in de tijd van SARS-CoV-2 concentraties in afvalwater wordt hieronder weergegeven per 

provincie, sinds midden september 2020 (blauwe achtergrond). De bevolking per provincie is 

weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Provincie Bevolkingsgraad 
Waals-Brabant 40 % 
Henegouwen 34 % 
Luik 58 % 
Luxemburg 13 % 
Namen 28 % 
Antwerpen 39 % 
Limburg 26 % 
Oost-Vlaanderen 38 % 
Vlaams-Brabant 49 % 
West-Vlaanderen 53 % 
Brussel 100 % 
 
 

 

Tabel 2 | Percentage van de provinciale bevolking dat onder afvalwatermonitoring valt  

 

We willen er op wijzen dat de dekking en representativiteit per provincie verschilt, voornamelijk omdat 

elke provincie een eigen realiteit heeft in termen van bevolking en bevolkingsdichtheid. De 

geaggregeerde resultaten per provincie zijn daarom niet even representatief voor de provinciesituatie. 

Het is belangrijk om de “dekkingskaart” te raadplegen (zie figuur in persbericht) om exacter te weten 

welke gebieden per provincie behandeld worden. 

 

De onderste grafiek (gele achtergrond) toont de overeenkomstige evolutie van de SARS-CoV-2-

incidentie2 bij de bevolking. De blauwe curven zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde positieve 

diagnostische testen in de gemeenten die vallen onder het afvalwateronderzoek per provincie. 

 

                                              
2 14 dagen incidentie = totaal aantal positief geteste personen gedurende 14 dagen, uitgedrukt per 100 000 inw oners 
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