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I. Epidemiologische surveillance
A. Intensiteit en duur
1. AANTAL RAADPLEGINGEN BIJ DE HUISARTS OMWILLE VAN GRIEPAAL SYNDROOM
De griepepidemie van het seizoen 2018-2019 in België duurde 8 weken. De epidemische drempel werd
overschreden van week 4-2019 (21 januari t/m 27 januari 2019) tot week 11-2019 (11 maart t/m 17 maart
2019).
De intensiteit van de epidemie was matig. Na week 3-2019 steeg het aantal bezoeken aan de huisarts voor
griepklachten (griepaal syndroom of ILI) snel tot een piek van 761 raadplegingen per 100.0000 inwoners in
week 7-2019. Na week 11-2019 daalde de incidentie terug onder de epidemische grens. Alle
leeftijdscategorieën bereikten piekincidentie in week 7-2019, met uitzondering van kinderen binnen de
leeftijdscategorie van 5-14 jaar, die hun piekincidentie bereikten in week 8-2019.
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Fig. 1 Wekelijkse incidentie van huisartsraadplegingen voor griepklachten per 100.000 inwoners,
griepseizoen 2018-19, België (Bron: Sciensano: surveillance van griepaal syndroom, netwerk van
huisartsenpeilpraktijken)
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Op basis van de surveillance uitgevoerd door het peilnetwerk van huisartsen schatten we dat ongeveer
506.000 Belgen hun huisarts raadpleegden omwille van griepklachten (waaronder 38.000 kinderen van 0-4
jaar, 84.000 kinderen van 5-14 jaar, 345.000 personen van 15-64 jaar en 39.000 personen van 65 jaar en
ouder).
Griepklachten kunnen ook door andere kiemen dan het griepvirus veroorzaakt worden. Daarom wordt bij een
steekproef van deze patiënten door de peilarts een neuswisser afgenomen die door het NRC Influenza getest
wordt op het griepvirus en op andere luchtwegvirussen. Op basis van deze surveillance blijkt ook dat, mochten
bij elke patiënt een grieptest uitgevoerd zijn, ongeveer 307 000 personen onder hen ook positief getest zouden
hebben op het griepvirus.
2. AANTAL POSITIEVE LABOTESTEN, GERAPPORTEERD DOOR HET NETWERK VAN PEILLABORATORIA
De surveillance van positieve labotesten voor Influenza door het netwerk van peillaboratoria, bevestigt de
resultaten van de surveillance van de raadplegingen bij peilhuisartsen voor griepaal syndroom. Het aantal
diagnoses begon te stijgen vanaf week 2-2019, om een piek te bereiken in weken 6-2019 en 7-2019.
De meerderheid van de positieve labotesten werd gezien bij jonge kinderen van 0-4 jaar en bij personen van
65 jaar en ouder. Deze leeftijdsverdeling zou eerder een weergave kunnen zijn van de relatieve
leeftijdsverdeling van ziekenhuisopnames voor acute luchtweginfecties. Onder de positieve labotesten was
86% van het type influenza A, 2% van het type influenza B en 12% werden niet getypeerd.
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Fig. 2 Wekelijks aantal influenza diagnoses gerapporteerd door het netwerk van peillaboratoria, seizoen
2018-2019, België (Bron : Sciensano: Netwerk van peillaboratoria)
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B. Ernst
De surveillance van ernstige acute luchtweginfecties (SARI) door het peilnetwerk van ziekenhuizen was actief
vanaf week 2-2019 (7 januari tot 13 januari 2019) tot en met week 14-2019 (1 april tot 7 april 2019). Tussen
week 2-2019 en week 14-2019 rapporteerde het netwerk van peilziekenhuizen in totaal 1.990 patiënten die
aan de gevalsdefinitie voldeden. De bijhorende stalen werden getest door het Nationaal Referentie Centrum
(NRC) influenza.
Tijdens dit seizoen werd SARI surveillance voorafgegaan door een pilootstudie in 3 van de 6 ziekenhuizen.
Deze pilootstudie, die begon in week 40-2018, was onder meer bedoeld om te bepalen of SARI-surveillance
zoals die nu is, de piek van respiratoir syncytieel virus (RSV), die meestal voor de griepepidemie optreedt, kan
capteren.1
De SARI surveillance toonde een vrij hoog aantal ziekenhuisopnames voor acute ernstige luchtweginfectie
tijdens de griepepidemie deze winter. De positiviteitsgraad voor influenza onder deze ziekenhuisopnames
piekte in week 8-2019.
In totaal 37% van de 1 990 gehospitaliseerde patiënten die het netwerk tijdens deze periode registreerde,
bleek met het influenza virus besmet te zijn. Onder de influenza positieve patiënten, betrof 17% kinderen,
19% personen van 18-64 jaar en 61% was 65 jaar of ouder.
De gemiddelde opnameduur voor influenza-infectie was 8,8 dagen (variërend met de leeftijd van 3,6 dagen
bij 0-4 jarigen tot 13,3 dagen bij personen van 85 jaar en ouder). Deze duur is vergelijkbaar met die van andere
seizoenen.
Hoewel het aantal ziekenhuisopnames voor influenza-infectie vrij hoog was dit seizoen, bleken de indicatoren
voor ernst (relatief gezien) niet te wijzen op een ernstigere epidemie dan in voorgaande seizoenen.

Subissi L., Bossuyt N., Reynders M., Gérard M., Dauby N., Bourgeois M., Delaere B., Quoilin S., Van Gucht S., Thomas
I., Barbezange C. Capturing respiratory syncytial virus season in Belgium using the influenza severe acute respiratory
infection surveillance network, season 2018/19. Euro Surveill. 2020;25(39)
1
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Fig. 3 Vergelijking van indicatoren van ernst bij patiënten gehospitaliseerd omwille van een influenzainfectie, in de laatste 8 seizoenen in België (Bron: Sciensano: Surveillance van SARI door het peilnetwerk
van ziekenhuizen)
Bij SARI-patiënten positief voor influenza ontwikkelden in 13% van de gevallen verwikkelingen, wat
vergelijkbaar is met de voorgaande seizoenen. De meeste (91%) patiënten met ernstige verwikkelingen waren
personen met comorbiditeiten. Dit seizoen liepen patiënten met chronische ademhalingsaandoeningen en
patiënten die besmet waren met influenza A (H1N1) het grootste risico op het ontwikkelen van
verwikkelingen.
Van de influenza positieve patiënten gevolgd in de SARI-surveillance overleed 6,4% tijdens de
ziekenhuisopname. Ook dit percentage is vergelijkbaar met de voorafgaande seizoenen. Sterfgevallen werden
alleen waargenomen bij mensen van 54 jaar en ouder en 90% van deze sterfgevallen waren bij patiënten met
één of meer comorbiditeiten. De gemiddelde leeftijd van patiënten zonder comorbiditeit was 87 jaar (bereik:
71-90 jaar) en de gemiddelde leeftijd van patiënten met comorbiditeiten was 79 jaar (bereik: 54-97 jaar).
De surveillance van acute ernstige luchtweginfecties door het peilnetwerk van ziekenhuizen laat de schatting
van de grootteorde van het aantal ziekenhuisopnames voor influenza en het aantal overlijdens onder deze
opnames toe.
Op basis van de surveillance werd het aantal ziekenhuisopnames voor acute ernstige luchtweginfecties in
België in dit seizoen geschat op ongeveer 9 335 ziekenhuisopnames. Dit aantal is lager dan in het seizoen 20172018, maar hoger dan in de andere seizoenen sinds 2012. Wat betreft de verdeling naar leeftijd: dit seizoen
waren er relatief meer ziekenhuisopnames voor influenza bij mensen van 65 jaar en ouder en relatief minder
ziekenhuisopnames omwille van griep onder personen jonger dan 65 jaar in vergelijking met andere
seizoenen.
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Fig. 4 Aantal ziekenhuisopnames voor influenza infectie, per leeftijdscategorie, geschat voor de Belgische
bevolking (Bron: Sciensano: Surveillance van SARI door het peilnetwerk van ziekenhuizen)
Onder de patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor influenza, schatten we dat in de griepepidemie
van 2018-2019 ongeveer 450 mensen in België in het ziekenhuis zijn overleden als gevolg van een griepinfectie
(waaronder ongeveer 395 mensen van 65 jaar en ouder en ongeveer 55 mensen in de leeftijdscategorie 1564 jaar). Het aantal sterfgevallen in het ziekenhuis zou lager zijn dan in het seizoen 2017-2018, vergelijkbaar
met het seizoen 2014-15 en hoger dan in andere seizoenen sinds 2012-2013. Geen enkele leeftijdscategorie
had een hoger sterftecijfer dan in voorgaande jaren.

Figuur 5 Aantal ziekenhuisopnames voor influenza infectie met fatale afloop, per leeftijdscategorie, geschat
voor de Belgische bevolking (Bron: Sciensano: Surveillance van SARI door het peilnetwerk van ziekenhuizen)
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C. Vergelijking van de epidemiologie van griepale syndromen in de
huisartspraktijk (ILI surveillance) en in de ziekenhuizen (SARI
surveillance)
Patiënten gehospitaliseerd omwille van een influenza infectie hadden vaker reeds bestaande comorbiditeiten
(chronische ademhalingsziekte, hart- en vaatziekten, immunosuppressie of astma) dan patiënten die hun
huisarts raadpleegden omwille van een influenza infectie (78% vs. 27%).
Daarnaast hadden de patiënten die gehospitaliseerd waren voor een influenza infectie vaker dyspnee bij
diagnose (50% vs. 14%), vooral als ze chronische ademhalingsziekten, astma of obesitas hadden.
Deze verschillen bleven statistisch significant als ook rekening werd gehouden met de leeftijd van de patiënt
en (voor dyspnee) de aanwezigheid van reeds bestaande comorbiditeiten.
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II. Surveillance van de sterfte ongeacht de oorzaak (BE -MOMO:
Belgian Mortality Monitoring)
Van week 41-2018 tot en met week 19-2019 werden in België 67.404 sterfgevallen waargenomen, dit waren
er 1.066 minder dan verwacht in deze periode (-1,6%). Gemiddeld waren er 311 sterfgevallen per dag, met
een piek van 417 op 7 februari 2019 (week 6-2019). Uit genderanalyse blijkt dat het aantal sterfgevallen bij
vrouwen van 85 jaar (18.502 sterfgevallen) verhoogd was, gevolgd door dat van mannen in de
leeftijdscategorie van 65-84 jaar (15.978 sterfgevallen).

Fig. 6 Oversterfte (ongedacht de doodsoorzaak) en de minimum temperatuur gedurende het seizoen 20182019 ( Bron: Sciensano : Be-MOMO monitorring van de sterfte, https://epistat.wiv-isp.be/momo/)
Deze winter hebben we geen overmatige sterfte waargenomen, noch in de algemene bevolking, noch in
specifieke leeftijdscategorieën. Over de periode van een volledige week was er geen statistisch significante
stijging van de oversterfte waar te nemen. (fig. 6).
Wat betreft de risicofactoren die oversterfte zouden kunnen verklaren, waren de buitentemperaturen deze
winter relatief mild, waren er weinig dagen met luchtvervuiling en was de griepepidemie van matige
intensiteit en ernst.
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III.

Virologische surveillance

A. Luchtwegstalen uit het netwerk van huisartsenpeilpraktijken
De eerste positieve luchtwegstalen uit het netwerk van huisartsenpeilpraktijken werden gediagnosticeerd in
week 48-2018. Vanaf week 52-2018 werden steeds meer positieve stalen waargenomen tot een
positiviteitsgraad van 82% in week 10-2019. Gedurende dit seizoen circuleerden vooral A(H1N1)pdm09 en
A(H3N2) virussen met een overwicht van het subtype A(H3N2) (Fig. 7-8).
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Fig. 7 Wekelijkse detectie van influenzavirussen in het netwerk van huisartsenpeilpraktijken, van week 402018 tot week 18-2019 in België (Bron: Sciensano: NRC Influenza)
Van week 40-2018 tot week 18-2019 werden 493 luchtwegstalen verzonden door het netwerk van
huisartsenpeilpraktijken en geanalyseerd door het NRC Influenza. Van deze stalen waren er 260 (52,7%)
positief voor influenzavirussen, waarvan 258 (99%) voor influenza A-virussen en slechts 2 (0,4%) voor influenza
B-virussen. Van de gesubtypteerde influenza A-stalen waren 23,6% (61/258) A(H1N1)pdm09 virussen en 72%
(187/258) A(H3N2). Beide influenza B-virussen behoorden tot de Victoria lijn (Tab. 1 en Fig. 10).
influenza detectie /
typering

Totaal
(week 40/2018 20/2019)

Influenza A
subtypering
A
A
A
H1*
H3*
NT

negatief

A

B

Aantal stalen met
resultaat

233

258

2

61

187

Aantal geteste
stalen

493

493

493

258

Percentage

47%

52%

0%

24%

Influenza B lijn
YAM*

VIC*

B NL

10

0

2

0

258

258

2

2

2

72%

4%

0%

100%

0%

Tab. 1 Detectie van influenzavirussen in België van week 40-2018 tot week 20-2019 in het netwerk van
huisartsenpeilpraktijken (Bron: Sciensano: NRC Influenza)

Fig.8 Verdeling van types en subtypes tijdens het seizoen 2018-2019 in het netwerk van
huisartsenpeilpraktijken (Bron: Sciensano: NRC Influenza)
Van 466 patiënten was de leeftijd bekend. Het merendeel van de stalen (82%) werd genomen bij mensen
binnen de leeftijdscategorieën van 15-64 jaar. De positiviteitsgraad was vergelijkbaar binnen alle
leeftijdscategorieën ( 60% -75%), behalve in de leeftijdscategorie 0-4 jaar waar de positiviteitsgraad aanzienlijk
hoger was (100%) maar voor een zeer klein stalenaantal. A(H3N2) virussen waren overheersend in alle
16

leeftijdscategorieën, terwijl A(H1N1)pdm09 virussen het meest voorkwamen bij patiënten jonger dan 65 jaar.
(Fig. 9)

Fig.9 Verdeling van verschillende types en subtypes tijdens het seizoen 2018-2019 in het netwerk van
huisartsenpeilpraktijken, per leeftijdscategorie (Bron: Sciensano: NRC Influenza)
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B. Stalen uit het netwerk van peilziekenhuizen (SARI surveillance)
Van week 40-2018 tot week 14-2019 werden luchtwegstalen van 2511 patiënten die voldeden aan de
gevalsdefinitie van een ernstige acute luchtweginfectie (Severe Acute Respiratory Infection of SARI), door het
netwerk van peilziekenhuizen verzameld. De stalen werden geanalyseerd door het Nationaal
Referentiecentrum Influenza. Onder deze 2511 luchtwegstalen werden er 521 stalen verzameld tijdens een
pilootstudie van 1 oktober 2018 tot 6 januari 2019 en 1990 luchtwegstalen tijdens de normale surveillance
van 7 januari 2019 tot 7 april 2019.
De meeste luchtwegstalen die vóór januari in de pilootstudie werden getest, waren positief voor RSV en
negatief voor influenza. Van alle luchtwegstalen waren er 746 (30%) positief voor influenzavirussen,
waaronder 744 (99,7%) voor influenza A-virussen en 2 (0,1%) voor influenza B-virussen (Tab. 2, Fig. 10 en Fig.
11). Van de gesubtypeerde influenza A-stalen waren er 18% (131/744) A(H1N1)pdm09-virussen en 80%
(597/744) A(H3N2). Van de twee influenza B virussen behoorde er 1 tot de Yamagata lijn en de andere tot de
Victoria lijn.
influenza detectie /
typering
negatief
A
B
Totaal
(week 40/2018 20/2019)

Influenza A
subtypering
negatief
A
B

Influenza B lijn
negatief

A

B

Aantal stalen met
resultaat

1765

744

2

131

597

16

1

1

0

Aantal geteste
stalen

2511

2511

2511

744

744

744

2

2

2

Percentage

70%

30%

0.1%

18%

80%

2%

50%

50%

0%

Tab. 2 Wekelijkse detectie van influenzavirussen in België van week 40-2018 tot week 18-2019 in
surveillance (SARI) van ziekenhuisopnames voor ernstige acute luchtweginfectie. (Bron: Sciensano: NRC
Influenza)
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Figuur 10 Wekelijkse detectie van influenzavirussen in België van week 40-2018 tot week 14-2019 bij
surveillance van SARI-ziekenhuisopnames voor ernstige acute luchtweginfecties (Bron: Sciensano: NRC
Influenza)

Fig.11 Distributie van verschillende soorten en subtypes tijdens het seizoen 2018-2019 als onderdeel van
SARI monitoring (Bron: Sciensano: NRC Influenza)
Wat de leeftijd betreft, werd het grootste aantal stalen genomen van kinderen jonger dan 5 jaar en
volwassenen in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder. De positiviteitsgraad voor influenzavirussen steeg
met de leeftijd (van 13% in de 0-4 jaar leeftijdscategorie tot 39% in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder).
Ook de virusverdeling varieerde, met een hoger percentage A(H1N1)pdm09 bij kinderen en jongvolwassenen
en een hoger percentage A (H3N2) in de leeftijdscategorieën 65-84 jaar en ouder dan 85 jaar. Net als in de
eerstelijnszorg en ook bij ziekenhuisopnames voor griep, werden de meeste infecties veroorzaakt door
influenza A(H3N2) en waren er relatief minder infecties door influenza A(H1N1) bij 65-plussers dan bij jongere
mensen.
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Fig.12 Verdeling van verschillende types en subtypes in het seizoen 2018-2019 in het SARI-netwerk per
leeftijdscategorie (Bron: Sciensano: NRC Influenza)
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C. Virologische vergelijking van griepaal syndroom in de eerstelijnszorg
(ILI) met ziekenhuisopnames voor ernstige acute luchtweginfecties
(SARI)
Om de ILI- en SARI-surveillances met elkaar te vergelijken, moet dezelfde periode, d.w.z. de periode van week
2-2019 tot week 14-2019 (inclusief) in overweging worden genomen. Tijdens deze periode waren de stalen
van ILI-patiënten statistisch significant vaker positief voor influenza (63% positief) dan die van SARI-patiënten
(37% positief).
Tijdens deze periode werd het A(H3N2) virus en in mindere mate het A(H1N1)pdm09-virus door beide
surveillancenetwerken gedetecteerd. Bij influenzapatiënten in de eerstelijnszorg (ILI) waren er 76% A(H3N2)
en 24% A(H1N1)pdm09 positief, terwijl gehospitaliseerde influenzapatiënten 82% A(H3N2) en 18%
A(H1N1)pdm09 positief waren. Dit verschil is echter niet langer statistisch significant als de leeftijd van de
patiënten in overweging wordt genomen.
Dit seizoen werd geen verband gevonden tussen het influenza subtype en de aanwezigheid van
comorbiditeiten.
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D. Genetische karakterisering van de virusstammen
1. A(H1N1)PDM2009
Alle gesequenceerde A(H1N1)pdm09 virussen behoorden tot subtype 6B.1 vertegenwoordigd door de
vaccinstam a/Michigan/45/2015 voornamelijk binnen de 6B-gengroep. AA, gekenmerkt door mutaties S74R,
S164T en I295V (Fig.13). Tijdens de afgelopen maanden zijn verschillende genetische subgroepen ontstaan
(6B.1A5A, 6B.1A2, 6B.1A7,..).

Fig. 13 Fylogenetische analyse van HA-sequenties van A(H1N1)pdm2009-virussen die in het seizoen 20182019 in België werden geanalyseerd, in vergelijking met vaccin- en referentiestammen. (Bron: Sciensano:
NRC Influenza
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2. A(H3N2)
Binnen België was ongeveer 80% van de influenza positieve stalen van het subtype A(H3N2). Onder de 33
virussen van het type A(H3N2) gesequenceerd tijdens het griepseizoen van 2018-2019, bleken er 29 te
behoren tot de groep 3C.2a1 die aanwezig is in de vaccinale stam A/Singapore-INFIMH160-019/2016. Een
van de virussen behoorde tot de subgroep 3C.2a2 is gekarakteriseerd door de substituties van T131K, R142K
et R261Q. Vier virussen die voorkomen in de subgroep 3C.3a, worden vertegenwoordigd door de referentie
stam A/Switzerland/9715293/2013, die gekarakteriseerd is door de substituties van L3I, S91N, N144K et
F193S.De virussen van deze twee subgroepen (3C.2a en 3C.2a1) zijn antigentisch vergelijkbaar maar
verschillen van de virussen binnen de 3C.3a subgroep. Over het algemeen genomen evolueren de virussen
van het type A(H3N2) snel. Hierbij ontstaan er nieuwe subgroepen waardoor een continue monitorring van
hun antigenetische karakteristieken noodzakelijk is. (Fig. 14)
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Fig. 14 Fylogenetische analyse van HA-sequenties van influenza A (H3N2)-virussen die in het seizoen 20182019 in België werden aangetroffen, in vergelijking met vaccin- en referentiestammen. (Bron: Sciensano:
NRC Influenza)
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3. B/YAMAGATA
Er circuleerden zeer weinig influenza B/Yamagata virussen dit seizoen.

4. B/VICTORIA
Er circuleerden eveneens zeer weinig influenza B/Victoria virussen tijdens dit seizoen. Er werden twee virussen
van deze lijn gesequenceerd die tot subgroep 1A behoorden. Echter, deze virussen toonden drie aminozuur
deleties in het HA-gen op de posities 162 en 164. Deze deleties resulteerde in virussen die antigenetisch
verschillen van het vaccinvirus. (Ter vergelijking, de stammen geïsoleerd in het vorige seizoen bezaten deleties
op posities 162 en 163).

Fig. 15 Fylogenetische analyse van het HA-gen bij influenza B Victoria virussen die in België gedetecteerd
werden tijdens het seizoen van 2018-2019, in vergelijking met de vaccinale stam en de referentie stammen.
(Bron : SCiensano : NRC Influenza)

Fig. 16 Uitlijning van een deel van de sequentie van het HA-gen van de influenza B/Victoria virussen
gedetecteerd in België tijden het seizoen van 2018-2019.
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E. Antivirale resistentie
Geen van de geanalyseerde stammen vertoonden mutaties in het neuraminidase gen dat gekend is voor het
veroorzaken van resistentie tegen neuraminidase remmende antivirale middelen (Oseltamivir en Zanamivir).

IV. Werkzaamheid van het vaccin
Om een schatting te maken van de werkzaamheid van het vaccin wordt er een case-control studie met “testnegatief ontwerp” uitgevoerd die controleert voor leeftijd, geslacht, chronische ziekten, maand van infectie
en het surveillancesysteem. De gegevens gebruikt voor deze studie worden verkregen via de netwerken van
peilartsen en peilziekenhuizen.
Op basis van deze studie schatten we dat dit seizoen het griepvaccin aan gevaccineerde personen een nietstatistisch significante bescherming van 13% (95% BI: -15%-34%) bood tegen griepinfecties (alle subtypes en
lijnen) waarvoor medische hulp gezocht werd. Er was echter er een groot verschil in bescherming tegen de
verschillende subtypes van het virus.
Voor influenza A(H1N1) bedroeg de totale bescherming 75% (95% BI: 48% - 88%). De bescherming was
significant tegen ziekenhuisopnames (80%, 95% BI: 56% - 95%), maar niet significant tegen infecties waarvoor
de huisarts geraadpleegd werd (50%, 95% BI: -74% - 86%).
Dit seizoen bood het vaccin echter geen significante bescherming tegen infecties met het subtype Influenza
A(H3N2): 0% (95% BI: -40% - 24%).

V. Vaccinsamenstelling voor het seizoen 2019 -2020
De WHO heeft haar aanbeveling gepubliceerd voor de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2019-2020 op het
noordelijk halfrond:
A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus;
A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus;
B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria streng).
B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata streng) Quadrivalent
In België zal voor het seizoen 2019-2020 alleen het quadrivalent vaccin op de markt komen.
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VI. Samenvattende grafiek: intensiteit, ernst en circulerende
virussen per seizoen

Fig. 17 Beschrijving van de voorbije griepseizoenen, op basis van geraamd aantal raadplegingen bij de huisarts
voor griepklachten, het geraamd aantal ziekenhuisopnames voor griepinfecties, het geraamd aantal
overlijdens in het ziekenhuis tijdens een opname voor een griepinfectie en de dominante circulerende
griepvirussen, alles geëxtrapoleerd naar de Belgische bevolking.
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