
RSV seizoen 2016-2017 
 

Nu het RSV seizoen voorbij lijkt te zijn, willen we graag zoals eerder aangekondigd onze eigen 

resultaten hierbij publiceren. 

RSVNET laat (sinds 2015) een dagelijkse observatie van de jaarlijkse RSV-epidemie (herfst en winter) 

toe. Het betreft een project waarbij men een tool voorziet om het verloop van een huidige RSV-

epidemie op te volgen. Voor de resultaten doet men een beroep op diagnostische laboratoria (zowel 

privé als ziekenhuis laboratoria). Dagelijks worden de RSV-testresultaten doorgestuurd en meteen 

verwerkt door RSVNET. Dit zorgt ervoor dat het volledige verloop van de RSV-epidemie (begin, piek 

en einde) gevolgd kan worden. 

 Opmerking: Het betreft enkel de resultaten die gerapporteerd werden op RSVNET, en zijn 

bijgevolg dus niet representatief voor heel België. Dit in tegenstelling tot het rapport van het 

WIV, dat jaarlijks alle RSV-resultaten van heel België verzameld, maar deze resultaten geven 

geen zicht op een actuele RSV-epidemie. Om die reden werd de RSVNET tool ontwikkeld.  

 Men kan de data van RSVNET dagelijks volgen op http://rsv.epidemie.be  

Vanaf de start van het huidige RSV-seizoen heeft Labo Somedi ook alle resultaten doorgegeven en bij 

deze lichten we even onze interne data toe (figuur 1). 

 

Figuur 1: Het aantal positieve (rood) en negatieve RSV-stalen (groen) geregistreerd op RSVNET tijdens 

het huidige RSV-seizoen (2016-2017) voor Labo Somedi. 

http://rsv.epidemie.be/


 

Figuur 2: Het aantal positieve (blauw) en negatieve (groen) RSV-stalen geregistreerd op RSVNET 

tijdens het huidige RSV-seizoen (2016-2017) voor alle deelnemende laboratoria. 

 

Figuur 3: Het percentage positieve RSV-stalen (rood) die in het huidige RSV-seizoen geregistreerd 

werden door RSVNET vergeleken met data afkomstig van het voorgaande RSV-seizoen (2015-2016) 

(grijs). 

Zoals men kan zien in de figuur 2 en 3 kende het RSV-seizoen dit jaar een geleidelijke stijging vanaf 

oktober met een piekmoment in de maand december, waarna er een relatief snelle daling optrad in 

de maand januari. Dit terwijl tijdens het RSV-seizoen van 2015-2016 het piekmoment reeds in 

november aanwezig was, met eveneens een duidelijke daling vanaf januari. 

Wanneer we onze eigen resultaten vergelijken met de algemene data die RSVNET ontvangen heeft 

gedurende dit RSV-seizoen kunnen we vaststellen dat de piek die bij ons werd waargenomen mooi 

gelijk loopt met de algemene gegevens. Vanaf oktober-november konden we onze eerste positieve 

RSV-patiëntjes waarnemen met een duidelijk piek in december. Vanaf januari werden er niet veel 

positieve RSV-patiënten in onze huisartsenpraktijken meer waargenomen.   

 


