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Snel ervaringen delen 
en lessen trekken

WOORD VOORAF

15 juni 2020. De corona-maatregelen wor-
den volop versoepeld. Scholen en restaurants 
hebben hun deuren al opnieuw geopend. De 
grenzen gaan straks weer open na een lange 
lockdown, en de COVID-19-afdelingen in onze 
ziekenhuizen worden stilaan weer afgebouwd. 
Ons land kan terug wat herademen, ook al blijft 
de vrees voor een tweede piek.

Limburg werd extra hard getroffen door coro-
na. Hoe komt dat? Was het puur toeval? Een on-
gelukkige samenloop van omstandigheden? Of 
speelt er toch wat anders? Het is nog te vroeg 
om op die vraag een sluitend antwoord te ge-
ven. Maar door de hoge graad van besmettingen 
heeft de Limburgse zorgsector in ieder geval 
extra hard moeten vechten. Onze zorgprofes-
sionals hebben fantastisch werk geleverd. Niet 
alleen in de ziekenhuizen en de woonzorgcen-
tra, waar vaak op gefocust werd, maar ook in de 
vele andere organisaties in onze brede zorg- en 
welzijnssector. In deze crisis bleef niemand bui-
ten schot. Corona sloeg op alle terreinen gena-
deloos toe.

Hoe hebben onze zorg- en welzijnsprofessionals 
de corona-crisis ervaren? Welke impact had  
COVID-19 op hun organisatie, hun personeels-
leden, patiënten, cliënten en familie? Welke 
lessen kunnen we vandaag al trekken? Hoe 
kunnen we ons beter voorbereiden voor de toe-
komst? En welke nieuwe ontwikkelingen moe-
ten sneller worden geïmplementeerd om ons 
zorg- en welzijnslandschap nog veerkrachtiger 
en wendbaarder te maken? Hoewel het beeld 
vandaag niet volledig is en verdere analyse en 
diepgaand studiewerk broodnodig zullen zijn, 
vonden we het belangrijk om heel snel al rele-
vante ervaringen te capteren. Daarom spraken 
we met sleutelfiguren uit de Limburgse zorg- en 
welzijnssector.

Een bijzondere dank aan alle experten uit zorg 
en welzijn voor hun moedige getuigenis. Zij 
werden geconfronteerd met een nooit geziene 
crisis. Hun boodschap is moeilijk en komt vaak 
hard aan. Maar ze moet gehoord worden. Alleen 
zo kunnen we lessen trekken voor de toekomst.
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Na de storm
INTRO

De veertien bladzijden overlijdensberichten in de 
weekendkrant van het Belang van Limburg. De 
waanhoop in de stem van Veerle Heeren, burge-
meester van Sint-Truiden, toen ze mij belde en 
zei: “De mensen zijn aan het sterven, nu”. En de 
schrijnende beelden van moedige zorgverleners 
die in overstelpte ziekenhuizen en woonzorgcen-
tra de strijd met COVID-19 aangingen. Ze staan 
voorgoed in mijn geheugen gegrift. Corona 
woedde in alle heftigheid over de hele wereld en 
had ook ons land wekenlang in een wurggreep. 
De ravage die het virus aanrichtte, was ongezien. 
En Limburg stond in het oog van de storm.

Vlaanderen werd als de bliksem getroffen door 
een onzichtbare vijand. Het virus was overal 
rondom ons, maar we zagen het niet. En we leer-
den het maar mondjesmaat beter kennen. Wat 
waren de precieze symptomen? Hoe konden we 
ons het best beschermen? En hoe groot was de 
impact van asymptomatische besmettingen? Ook 
bij topvirologen was er voortschrijdend inzicht. 
Dit maakte de strijd tegen corona extra complex.

In het vuur van de storm liepen we tegen heel 
wat hindernissen aan. Wereldwijd kampten we 
met een ernstig tekort aan medisch bescher-
mingsmateriaal, en door de grote vraag liepen 
alle bevoorradingsketens op globale schaal vast. 
Ook testcapaciteit was lang een probleem. De 
eerste weken hadden we daardoor niet altijd de 
juiste wapens in handen om deze storm goed te 
trotseren. In de toekomst zullen we beter voor-
bereid aan de start verschijnen.

De voorbije maanden zijn bijzonder slopend ge-
weest. Ook voor een Vlaams minister. Bevoegd-
heden als volksgezondheid, gezin, armoedebe-

strijding en welzijn, die anders zo naadloos in 
elkaar lijken over te vloeien, stonden in corona-
tijden soms haaks op elkaar. Om de medische 
gezondheid van onze inwoners te beschermen,  
moesten we soms maatregelen nemen die zwaar 
wogen op het mentale of emotionele welzijn van 
velen. Dat spanningsveld werd niet alleen pijnlijk 
zichtbaar in onze woonzorgcentra, maar eiste 
ook zijn tol in de vele voorzieningen van jeugd- 
en gezinszorg, personen met een beperking, de 
geestelijke gezondheidszorg en de palliatieve 
zorg. Wat betekent het voor een persoon met de-
mentie om wekenlang op zijn kamer te moeten 
blijven? En voor de moeder van een kind met een 
beperking om zo lang van haar zoon of dochter 
gescheiden te zijn? We moesten voortdurend wel-
zijn en volksgezondheid tegen elkaar afwegen, 
en dat was een moeilijke oefening.

De coronacrisis heeft ons staalhard met onze 
eigen kwetsbaarheid en sterfelijkheid geconfron-
teerd. Het heeft diepe sporen nagelaten in de hele 
zorg- en welzijnssector, en heeft elke organisatie 
grondig door elkaar geschud. Maar in deze crisis 
zijn we óók meer dan eens boven onszelf uitge-
stegen. De snelheid waarmee triageposten, scha-
kelcentra en cohortzorg in de thuisverpleging 
werden uitgerold, was ronduit indrukwekkend. 
De manier waarop we over de grenzen van dis-
ciplines en organisaties hebben samengewerkt, 
is impressionant. Samen sloopten we muren en 
bouwden we bruggen. Lokale besturen, zieken-
huizen, woonzorgcentra, thuisverpleegkundi-
gen, apotheken en welzijnsorganisaties: in de 
strijd tegen corona vonden we elkaar.

Crisismomenten zijn vaak een ideale voedings-
bodem voor transities. Ze dwingen ons om be-
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staande pijnpunten voluit aan te pakken en weg 
te werken, en om heel kritisch en out-of-the-box 
naar onze eigen organisaties te kijken. De zorg- en 
welzijnssector toonde zich in deze crisis bijzonder 
innovatief en wendbaar. Nieuwe technologieën 
als beeldbellen en digi-consults werden – vaak 
noodgedwongen – uitgeprobeerd. En ze hebben 
hun meerwaarde bewezen. De geesten zijn ge-
rijpt. Expertise werd gewonnen. En de inzichten 
en ervaring die we tijdens deze crisis daarin heb-
ben opgedaan, zullen ons blijvend helpen om onze 
sector te optimaliseren en klaar te stomen voor de 
toekomst. Daarvan ben ik overtuigd. 

De maatschappelijke waardering voor de zorg- 
en welzijnssector is de voorbije maanden expo-
nentieel gestegen. Vlamingen applaudisseerden 
elke avond dankbaar voor hun “Helden van de 
Zorg” en spraken uitdrukkelijk hun erkenning 
uit voor de ongelooflijke krachtinspanningen 
van de voltallige sector. En terecht, want dat 
onze zorgsystemen deze crisis konden dragen, 
hebben we vooral te danken aan de schitteren-
de mensen op het terrein. In bijzonder moei-
lijke omstandigheden toonden jullie engage-
ment, passie en flexibiliteit. Ik hoop van harte 
dat daardoor straks méér mensen een carrière  

zullen willen uitbouwen in deze boeiende, dynami-
sche sector. Want dat blijft, ook in post-coronatij-
den, toch een belangrijke uitdaging op ons pad.

Tijdens deze crisis hebben we elkaar meer dan 
ooit geholpen. We wisselden ervaringen uit, ga-
ven elkaar advies en sloegen de handen in el-
kaar om onze impact te vergroten. Maar nu de 
grote storm stilaan wat gaat liggen, is de lucht 
plots ook wat klaarder. En dat moment moeten 
we aangrijpen om samen terug te blikken, en 
te leren uit onze goede én slechte ervaringen, 
zodat we in de toekomst nog sterker staan om 
weer nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Welke pijnpunten heeft deze coronacrisis bloot-
gelegd en uitvergroot? Waar moeten we nu echt 
werk van maken? Maar ook: welke dingen heb-
ben we de voorbije maanden anders aangepakt? 
Wat heeft gewerkt? En waar kunnen we op 
verder bouwen? Die denkoefening moeten we 
de komende maanden samen maken. Met deze 
publicatie zetten we alvast een eerste stap.

Wouter Beke
Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn, 
Gezin en Armoedebestrijding
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Corona in Limburg:

DE CIJFERS
Corona in Limburg:  
op zoek naar trends achter de cijfers 

Op 17 maart, aan de vooravond van de lockdown 
light, was het voor veel Limburgers nog niet 
duidelijk dat hun provincie zwaar getroffen zou 
worden door COVID-19, maar epidemiologen 
keken bezorgd naar de lokale ontwikkelingen. 
Op het moment van schrijven zijn we 3 maan-
den en zo goed als 1.000 corona-overlijdens ver-
der. Dat getal liegt er niet om: de eerste golf van 
de Belgische corona-epidemie hield lelijk huis 
in deze regio. Toch is de juiste interpretatie 
van de dagelijkse corona-cijfers niet zo vanzelf-
sprekend als ze lijkt. We geven in dit artikel een 
overzicht van wat we nu kunnen besluiten.

Incidentie:  
de essentie van snel handelen 

Spatio-temporele analyses tonen dat Limburg, 
naast Henegouwen, net voor de lockdown light 
zwaar werd getroffen (Fig. 1). COVID-19-diag-
noses bleken er bij de aanvang van de quaran-
taine al vaker voor te komen dan in andere pro-
vincies. Het was in feite al te laat; Limburg bleef 
nog zeker een maand een problematische regio. 
Dat beeld begon vanaf midden april te verande-
ren. Een terechte vraag is of diagnoses in die 
beginperiode meer voorkwamen in Limburg 
omdat het virus er meer voorkwam, of omdat er 
bij een verdacht geval gewoonweg sneller getest 
werd dan op andere plaatsen.
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Fig. 2. Proportie positieve COVID-19 tests per provincie (links) en het aantal uitgevoerde 
COVID-19-tests (per 100.000 inwoners) per provincie (rechts).

◄◄
Fig. 1. Visualisatie van geschatte relatieve risico’s op COVID-19-diagnose, gebaseerd op een spa-
tio-temporele analyse van Sciensano-gegevens over bevestigde gevallen. L = verlaagd (ongeveer 0), 
N = normaal (ongeveer 1), H = sterk verhoogd (groter dan 10). 

Er zijn indicaties dat er in Limburg inderdaad 
vaak getest werd, maar niet zo vaak als in 
West-Vlaanderen (Fig. 2). De proportie positie-
ve diagnoses lagen in Limburg en Luik wel be-
duidend hoger dan in de rest van België. Ook 
het Limburgs aantal overlijdens per hoofd van 
de bevolking steeg boven het nationale gemid-
delde uit. Dit wijst erop dat het virus zich daad-

werkelijk sneller en meer onder de Limburgse 
bevolking heeft verspreid dan elders. De Grote 
Coronastudie (UAntwerpen, UHasselt, KU Leu-
ven), een wekelijkse bevraging van de Belgische 
bevolking omtrent COVID-19-symptomen, be-
vestigt dit: deelnemers uit Limburg en Heneg-
ouwen rapporteerden vaker symptomen (Fig 3). 

◄
◄
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De grote coronastudie golf 2: 2020-03-24 

Fig. 3. Geschatte proportie inwoners per postcodegebied dat minstens één van vier COVID-19-hoofd-
symptomen doormaakte (hoge koorts, snel opkomende koorts, droge hoest, kortademigheid)  
gedurende de week voorafgaand aan de tweede bevraging van de Grote Coronastudie.

◄
◄

Waarom waren er meer COVID-19-infecties in 
Limburg dan in andere provincies? Door het zo 
goed als gelijktijdig voorkomen van enkele su-
perverspreiders, werden wellicht veel mensen 
besmet op middelgrote en grote evenementen 
net voor de quarantaine. Die mensen gaven 
het virus op hun beurt aan hun naasten door 
tijdens de begindagen van de lockdown. Waar-
schijnlijk spelen andere factoren ook een rol, 
maar eerder in geringe mate. Zo leert de Grote 
Coronastudie ons dat Limburgers bij aanvang 
van de quarantaine minder tevreden waren 
dan inwoners van andere provincies over de 
mate waarin hun omgeving zich aanpaste aan 
de physical-distancingregels op het werk. Dat is 
een belangrijk signaal, want latere analyses uit 

de Grote Coronastudie wijzen op de sterke link 
tussen het gebrek aan physical distancing op de 
werkvloer en de kans om een week later symp-
tomen te ontwikkelen. Toch moeten we dit nu-
anceren: Limburg deed het tijdens de lockdown 
op andere vlakken zeker niet slechter dan ande-
re provincies. Dat vertaalt zich ook in de tijds- 
trend: ongeveer vanaf midden april verlaagt het 
aantal diagnoses aanzienlijk in vergelijking met 
andere regio’s (Fig 1). Rekening houdend met 
verhoogde transmissie binnen huishoudens in 
zwaar getroffen gebieden tijdens de beginperio-
de van een quarantaine verwacht je zo’n evolu-
tie vanaf het ogenblik dat de quarantaine begint 
te werken.
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Hospitalisaties:  
een correcte metriek voor  
ziektegevallen? 

Enkel COVID-19-diagnoses gebruiken om de 
evolutie in ziekteverspreiding te bestuderen is 
gevaarlijk, want testcapaciteit vertoont regi-
onale verschillen. Daarom kijken we ook naar 
het aantal ziekenhuisopnames dat geassocieerd 
wordt met COVID-19. Dit aantal is ogenschijn-
lijk een eerlijkere maat om regio’s te vergelij-
ken; ernstig ziek zijn hangt in tegenstelling tot 
het stellen van diagnoses niet af van de testca-
paciteit, althans wanneer we ervan uitgaan dat 
er geen aanzienlijke regionale verschillen zijn 
wat betreft de richtlijnen die artsen hanteren 
om iemand naar het ziekenhuis door te verwij-
zen. Echter, ook bij hospitalisatie-cijfers is voor-
zichtigheid geboden. 

Er zijn drie kerncijfers over het aantal hospi-
talisaties die dagelijks gerapporteerd worden: 
(i) het aantal nieuwe bevestigde COVID-19-op-
names in ziekenhuizen, (ii) het totale aantal 
COVID-19-patiënten in ziekenhuizen op die 
dag en (iii) het aantal COVID-19-patiënten op 
intensieve zorgen. Terwijl (i) een idee geeft 
over de epidemiologische evolutie van de CO-
VID-19-uitbraak, zijn (ii) en (iii) noodzakelijk 
om de capaciteit in het ziekenhuis te monitoren. 
Een belangrijke opmerking: cijfer (ii), het aantal  

bevestigde COVID-19-patiënten in ziekenhui-
zen, bevat meestal ook patiënten die positief tes-
ten voor COVID-19, maar omwille van een an-
dere aandoening in het ziekenhuis opgenomen 
werden. Deze patiënten worden niet meegeteld 
in het aantal nieuwe COVID-19-hospitalisaties 
(cijfer (i)). Vanwege die inclusiviteit, is cijfer (ii) 
in feite een eerlijkere maat.

Figuur 4 toont de epidemiologische trend van 
(i), het aantal nieuwe hospitalisaties, gebaseerd 
op een geschat groeimodel. We zien in Limburg 
een gelijkaardige evolutie van het aantal hospi-
talisaties als in de andere Vlaamse provincies. 
Vlaams-Brabant, waar het aantal hospitalisa-
ties veel lager ligt, vormt een uitzondering. De 
piek van de uitbraak ligt in alle provincies rond 
1 april 2020, waarna een daling van de trend 
optreedt. Merk op dat we deze aantallen niet 
corrigeren voor populatieverschillen tussen de 
provincies. Doen we dat wel, dan krijgen we een 
ander beeld van de trend in Limburg. In Figuur 
4 (rechts) zien we dat Limburg het hoogste aan-
tal nieuwe hospitalisaties kende per 100.000 
inwoners. Dit is in lijn met de eerder getoonde 
conclusies gebaseerd op het aantal gediagnosti-
ceerde gevallen. 
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Fig. 4. Geschatte epidemiologische trend van het aantal nieuwe hospitalisaties in Antwerpen 
(blauw), Limburg (rood), Oost-Vlaanderen (groen), Vlaams-Brabant (oranje) en West-Vlaanderen 
(zwart): aantal bevestigde nieuwe hospitalisaties (links) en aantal bevestigde nieuwe hospitalisaties 
per 100.000 inwoners (rechts).

◄
◄

Cijfers (ii) en (iii), het aantal COVID-19-patiën-
ten in resp. ziekenhuizen en intensieve zorgen, 
komen overeen met het aantal bedden dat in 
gebruik is door COVID-19-patiënten in zieken-
huizen of intensieve zorgen (Figuur 5). De me-
diaan van de verblijfsduur voor COVID-19 in 
een ziekenhuis is 8 dagen, maar een kwart van 
alle patiënten verblijft er langer dan 14 dagen. 
Mede hierdoor zien we een tragere daling van 
het aantal gehospitaliseerde COVID-19-patiën-
ten dan van het aantal nieuwe COVID-19-hospi-
talisaties. Het is duidelijk dat het totale aantal 
gehospitaliseerde COVID-19-patiënten tot begin 
april sneller toenam in Limburg dan in andere 
provincies. Maar wanneer je de som maakt 
van het aantal COVID-19-patiënten dat in een 
ziekenhuis lag tussen maart en midden juni, 
en wanneer je die som corrigeert voor popula-
tiegroottes, is het beeld voor Limburg verge-
lijkbaar met dat van de provincies Antwerpen, 

Oost- en West-Vlaanderen. Is dit in strijd met de 
conclusie over de duidelijke verschillen tussen 
provincies wat betreft het aantal nieuwe hospi-
talisaties? Niet noodzakelijk: we gaven al aan 
dat cijfer (i), het aantal nieuwe COVID-19-hos-
pitalisaties enkel patiënten bevat die omwille 
van COVID-19 werden opgenomen; cijfer (ii), 
het aantal bevestigde COVID-19-patiënten in 
ziekenhuizen, bevat (meestal) ook COVID-19-pa-
tiënten die in eerste instantie omwille van een 
andere aandoening werden opgenomen. Ook is 
er een onderrapportering van het aantal nieu-
we patiënten dat wordt opgenomen in zieken-
huizen (cijfer (i)), in vergelijking met het aantal 
patiënten dat in ziekenhuizen verblijft (cijfer 
(ii)). Mogelijk zijn er daarenboven verschillen in 
zowel de organisatie van het ziekenhuis als ver-
schillen in rapportering tussen de provincies, 
wat een regionale vergelijking ook bemoeilijkt.  
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Fig. 5. Geobserveerde trend van het aantal COVID-19-patiënten in ziekenhuizen per 100.000 in-
woners (links) en in intensieve zorgen per 100.000 inwoners (rechts) in de provincies Antwerpen 
(blauw), Limburg (rood), Oost-Vlaanderen (groen), Vlaams-Brabant (oranje) en West-Vlaanderen 
(zwart).

◄
◄

Mortaliteit:   
een genuanceerd verhaal 

Het aantal corona-overlijdens lijkt op het eerste 
gezicht een onvertekend beeld te geven van de 
situatie zoals ze zich in een land of een provincie 
voordoet. Toch is de situatie ook hier complexer 
dan dat. België heeft van alle landen (behalve de 
dwergstaten) het hoogste aantal COVID-19-do-
den per miljoen inwoners (DPM). Vijftig dagen 
nadat in een land voor het eerst meer dan 1 
DPM werden geteld, zien we het volgende beeld: 
België 726; Italië 423, Duitsland 90; Frankrijk 
443; Verenigd Koninkrijk 443; Zweden 319. Op 
korte tijd heeft het er dus stevig ingehakt. De 
tweede week van april 2020 werden er dubbel 
zoveel overlijdens dan in een gemiddelde april-
maand vastgesteld, al hebben ooit de maanden 
januari en februari (omwille van de griep) ge-
lijkaardige cijfers laten zien. Als we dan de cij-

fers voor België bekijken, maar zonder de woon-
zorgcentra, dan zien we “slechts” 262 DPM. Als 
we enkel naar de WZC kijken, dan krijgen we op 
het eerste gezicht het onthustsende cijfer van 
meer dan veertigduizend DPM. 

Maar hier past nuance. De voorgaande verge-
lijking is om vele redenen niet geheel correct. 
DPM hangt sterk af van leeftijd en geslacht. Bij 
mensen tussen 25 en 44 jaar stellen we 12 DPM 
bij mannen en 8 bij vrouwen vast. Voor de vol-
gende schijf van 45 tot 64 jaar loopt DPM op tot 
181 bij mannen en 84 bij vrouwen. We lieten de 
jongste groep weg – daar komen virtueel geen 
doden voor: 1 meisje in het hele land overleed 
tot op heden; DPM is er dus 0. Het wordt anders 
bij 65+. In de groep 65-74 zien we 691 (M) en 
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299 (V) DPM buiten de WZC, maar reeds 52.385 
en 36.967 binnen de WZC. Het loopt sterk op in 
de volgende groep van 75-84: 2.578 en 1.215 
buiten de WZC en 46.563 en 22.706 in de WZC. 
In de oudste groep, 85+, zien we 5.748 en 1.921 
buiten de WZC en 89.433 en 47.862 erbinnen. 

Dit verschil kan in principe door twee feno-
menen verklaard worden: een samengaan van 
verhoogde besmettelijkheid in de WZC en een 
grotere kans op overlijden voor wie besmet 
geraakt. Het gaat immers om een collectieve 
woonomgeving, waar bovendien nog eens heel 
wat zorgpersoneel is. Superverspreiding krijgt 
er dan wat meer kans. Dit impliceert dat de pre-
valentie in WZC hoger is dan bij vergelijkbare 
leeftijdsgroepen erbuiten. Wat we ook zien, is 
dat de kans om te overlijden eens iemand be-
smet geraakt, hoger is binnen het WZC dan er-
buiten. Die toename in kans op overlijden na be-
smetting houdt een gelijke tred met de toename 
in DPM. Hoe komt dat? De risicofactor die nog 
overblijft, is het voorkomen van onderliggende 
aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, hy-
pertensie, longziekten, enz. Bij de overlijdens 

zien we dat ongeveer 90% een dergelijke onder-
liggende aandoening heeft. Uiteraard komen 
die meer voor in de WZC-populatie dan erbui-
ten. Er is zelfs een licht omgekeerd leeftijdsge-
bonden risico in de WZC: de jongere groep van 
65 tot 74 heeft het meeste kans om te overlijden 
na besmetting, de 85+ groep de minste. De jon-
gere groep is ook de kleinste: ongeveer 10.500 
mensen in WZC zijn tussen 65 en 74 jaar oud, 
tegenover 75.000 bij de 85+ groep. Wie vroeger 
naar een WZC gaat doet dat relatief meer om-
wille van een ernstige aandoening, wat dus de 
overlevingskansen bij COVID-19 verlaagt. Sa-
mengevat is hoge sterfte in WZC te verklaren 
door een combinatie van veel hogere leeftijd, de 
eigenheid van een collectieve woonomgeving 
en het meer voorkomen van onderliggende aan-
doeningen dan in de algemene populatie. Negen 
miljoen Belgen zijn jonger dan 65+, hebben een 
relatief laag COVID-19-sterfterisico en hebben 
een leeftijd waarop men in de regel niet naar 
een WZC gaat.

Waarom horen we zo vaak van WZC? Je kan 
het vergelijken met een vliegtuigongeluk of  
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busongeval. Los van het risico hoor je er ge-
woon meer van in de pers. Ze zijn altijd specta-
culair: niet één of enkele slachtoffers, maar een 
ganse cluster. Hetzelfde geldt bij een getroffen 
WZC: doordat ouderen bijzonder besmettelijk 
zijn, en ook nog eens vatbaar voor besmetting 
door bijvoorbeeld gezondheidswerkers, is de 
kans groot dat een getroffen WZC ook hard ge-
troffen wordt. Daar tegenover staat een groot 
aantal WZC waar geen of nauwelijks COVID-19 
is aangetroffen. 

Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Het is 
belangrijk om WZC-bewoners goed te bescher-
men, zonder dat dit een volledig isolement moet 
betekenen. Personeel en bezoekers dienen zorg-
vuldig veiligheidsmaatregelen in acht te ne-
men: sociale contacten gebeuren met de nodige 
fysieke afstand, in niet te grote groepen, buiten 
of in een rustige, goed verluchte omgeving. Het 
dansfeestje in de cafetaria is er dan niet bij. In 
elk geval, de meerderheid van de WZC-bewoners 
is niet besmet geraakt en een meerderheid die 
wel besmet geraakte, heeft de ziekte zonder of 
met slechts milde symptomen doorgemaakt. 

Waarom springen we er internationaal zo uit? 
We moeten beseffen dat België en dus ook Lim-
burg zeer uitgebreid rapporteert: bevestigde 
en vermoedelijke COVID-19-mortaliteit valt 
quasi volledig samen met de zogenaamde over-
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sterfte. In Nederland, bijvoorbeeld, is het aantal  
COVID-19-doden slechts de helft van de over-
sterfte. Hoe groter de discrepantie tussen over-
sterfte en COVID-19-sterfte, hoe meer de sterfte 
in WZC onderbelicht wordt, terwijl net daar zich 
de grote aantallen doden manifesteren. Daarom 
is oversterfte een betere maat om landen te ver-
gelijken. Als we naar de oversterfte kijken tegen-
over de sterfte die we gemiddeld verwachten, dan 
zien we dat België zich gedraagt zoals de meeste 
zwaar getroffen landen om ons heen (Nederland, 
Frankrijk, Italië, Spanje), met eerder Engeland 
dat relatief gezien veel hogere oversterfte heeft 
(hetzelfde geldt niet voor de andere delen van 
het Verenigd Koninkrijk). Waarom is België en 
dan vooral Limburg hard getroffen? We zijn een 
aaneengesloten land, met een grote bevolkings-
dichtheid (14 keer hoger dan in Zweden) en we 
kregen ook nog eens af te rekenen met verschei-
dene introducties van het virus tegelijk, vooral 
dan in Limburg (carnaval, terugkerende reizi-
gers in de krokusvakantie, enz.). Onze centrale 
ligging, vaak een voordeel, speelt ons daarbij 
parten. Waarom is Engeland dan, deel van een ei-
land, nog zwaarder getroffen? Zij gingen relatief 
gezien een stuk later in lockdown, wat betaald 
wordt in termen van ziektelast en overlijdens. 
En het kan nog erger: in een compacte stad zoals 
New York City, relatief laat in lockdown gegaan, 
is het aantal doden per miljoen inwoners drie 
keer zo hoog als in België. 
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“Op een week tijd onderging ons 
ziekenhuis een complete transformatie”

CORONA-ERVARINGEN VAN EEN ZIEKENHUIS

De cijfers liegen er niet om. De provincie Limburg kende het hoogst 
aantal COVID-19-besmettingen per inwoner, het hoogst aantal patiënten 
op intensieve zorgen, en helaas ook het hoogst aantal overlijdens. In de 
zeven Limburgse ziekenhuizen was het wekenlang alle hens aan dek. “Een 
stresstest op veel niveaus”, vertelt dr. Yves Breysem, algemeen directeur van 
het Jessa Ziekenhuis. Op de piek van de crisis waren er in zijn ziekenhuis 16 

corona-afdelingen operationeel, waaronder vijf intensieve diensten.

Hoe hadden jullie van tevoren de impact van 
corona ingeschat?
YVES BREYSEM: “Onze medisch directeur en 
onze infectiologen toonden zich visionair. Eind 
januari waren we al volop “wat als”-scenario´s 
aan het voorbereiden. En toch werd het op de 
piek in Limburg even heel kritisch. De maxi- 
mumcapaciteit was bijna bereikt en sommige zie-
kenhuizen moesten patiënten buiten de provin-
cie laten opnemen.”

COMPLETE TRANSFORMATIE

Hoe hebben jullie het ziekenhuis voorbereid op 
de eerste golf?
YVES BREYSEM: “De snelheid waarmee ons zie-
kenhuis op enkele weken tijd een complete trans-
formatie heeft ondergaan, is indrukwekkend. Op 
een week tijd hebben we onze normale activitei-
ten stopgezet om een totaal ander soort activiteit 
op te starten. We sloten diensten, openden ande-
re diensten, stelden nieuwe zorgteams samen, en 
stelden hygiënemaatregelen en -procedures in 
voor een virus waarvan het gevaar op dat moment 
nog niet helemaal was doorgedrongen. De bed-
den op intensieve zorgen en de operatiekwartier 
werden uitgebreid, en onze IT-systemen moesten 
aangepast worden. Die transformatie vroeg een 

enorme flexibiliteit van ons personeel. Iedereen – 
artsen, medewerkers en het management – heeft 
wekenlang het allerbeste van zichzelf gegeven. 
Niemand liet zich door zijn feitelijke functie- 
omschrijving begrenzen en zette mee zijn schou-
ders onder die collectieve krachtinspanning om 
zoveel mogelijk patiënten te redden. We draaiden 
op adrenaline, en er heerste een ongelooflijk ge-
voel van solidariteit en samenhorigheid.”

Een ongeziene stresstest voor het ziekenhuis.
YVES BREYSEM: “Absoluut. Op de piek van de 
crisis waren er 16 corona-afdelingen operatio-
neel, waarvan vijf intensieve diensten. Het was 
een stresstest op drie niveaus: het personeel kon 
uitvallen, het beschermende materiaal kon opra-
ken en we kampten met een krapte aan beade-
mingstoestellen en bepaalde medicijnen. Initieel 
waren we vooral bezorgd over een potentieel 
personeelstekort, maar zo ver is het gelukkig 
niet gekomen. Waar ons normale ziekteverzuim 
rond de 8,5% ligt, lag dat op de piek van de crisis 
slechts op 13.5%. We monitorden dat dagelijks 
en stuurden snel bij. Waar er knelpunten wa-
ren, zetten we meteen bijkomend medewerkers 
van andere diensten in. Ook de snel slinkende 
voorraden medicijnen en beademingstoestel-
len pakten we aan. We gingen aan de slag met  
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materialen uit andere industrieën om verbin-
dingsslangen te maken, en switchten naar  
andere types van medicatie waar dat kon. De  
veiligheid van onze patiënten is op geen enkel 
moment in het gevaar gekomen. Creativiteit is 
daar een belangrijke factor in geweest.”

COMPLEXE BELGISCHE STRUCTUREN 

Waar zijn jullie tegenaan gelopen?
YVES BREYSEM: “Het heeft ons enorm veel tijd, 
energie en frustratie gekost om de krapte aan be-
schermend materiaal op te vangen. Gelukkig zijn 
we nooit zonder gevallen, maar de situatie was 
vaak precair. Dat zorgde voor spanningen. Ook 
de wisselende communicatie over die bescherm-
middelen creëerde een grote bezorgdheid bij het 
personeel. Het is bijzonder moeilijk om steeds 
andere boodschappen te communiceren over iets 
zo essentieels als beschermingsmateriaal. Daar-
naast is de financiële impact van deze crisis op de 
ziekenhuizen gigantisch. We hebben veel minder 
inkomsten en meer kosten.”

Wat moet echt anders of beter?
YVES BREYSEM: “De Hospital & Transport 
Surge Capacity Commissie heeft heel goed werk 
geleverd door de drukte in de ziekenhuizen con-
tinu – over de provinciegrenzen heen – te mo-
nitoren. Op een zeker moment zijn ook op dat 
niveau beslissingen genomen om patiënten over 
te brengen naar ziekenhuizen in regio´s die min-
der bevraagd waren. Dat was een succes, maar 
de besluitvormingen en de uitwerkingen van be-
sluiten die de overheid uitstuurden konden veel 
beter, zeker wat betreft de beschermingsmateri-
alen. Daar zijn we toch gestoten op de complexe 
structuren van dit land. Deze gezondheidscrisis 
heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat de Belgische 
gezondheidsstructuur te complex is om op een 
efficiënte manier zo´n crisis aan te gaan. Ook de 
samenwerking tussen ziekenhuizen onderling, 

en de verschillende lijnen moet gestructureerder 
gebeuren. Met de eerstelijnszorg waren er stevi-
ge structuren om op terug te vallen, en dat heeft 
gewerkt. Zij waren van bij het begin betrokken 
bij de organisatie in het ziekenhuis en konden 
hun eigen organisatie – met de triageposten – 
daaraan aanpassen. Tussen woonzorgcentra en 
ziekenhuizen bestaat zo´n structuur niet. Op die 
grenzen zijn we dan ook gestoten. Ook de onder-
linge samenwerking tussen de ziekenhuizen kan 
nog beter. Als deze crisis nog twee jaar duurt, 
zullen we evolueren naar situaties waarin er op 
bepaalde momenten maar een minimumaantal 
COVID-patiënten in het ziekenhuis verblijven. 
Moeten we die allemaal blijven behandelen? Of 
kunnen we daar voor een stuk gaan centralise-
ren? Daarover zouden we onderling afspraken 
moeten maken.”

CRISISMOMENTEN. 
VERANDERMOMENTEN 

Zijn er ook positieve lessen te trekken uit deze 
crisis?
YVES BREYSEM: “Zeer zeker. Crisismomenten 
dwingen ons om heel anders en kritisch naar 
onze organisatie te kijken, en dat brengt inspi-
ratie om een aantal dingen anders te doen. Een 
aantal veranderingen die we doorvoerden, wil-
len we graag blijvend behouden. Op niveau van 
de ambulante zorg en raadpleging, hebben we 
– met succes - gezocht naar manieren om onze 
wachtzalen zo veel mogelijk leeg te houden. Dat 
willen we zeker behouden. Ook de strengere hy-
giënische maatregelen die intussen ingeburgerd 
zijn, willen we vasthouden, ook in een post-co-
ronatijdperk. Op managementniveau hebben 
we een efficiëntie-oefening in overlegcultuur 
gemaakt, en raakten we overtuigd van de meer-
waarde van online vergaderen. Voor sommige 
disciplines bleek ook het teleconsult een grote 
meerwaarde. Nu artsen en patiënten die nieuwe 
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vorm van consultatie beter hebben kunnen leren 
kennen, wordt dat veel sneller een aanvaardbaar 
alternatief. Tijdens de crisis zochten we boven-
dien intensiever naar manieren om onze zorg-
verstrekkers veel scherper te laten focussen op 
hun kerntaken. We omringden hen met buddy´s 
en communicatieverpleegkundigen, die een aan-
tal administratieve en communicatieve taken 
overnamen. Dat bleek bijzonder efficiënt, en die 
mogelijkheden willen we nog verder verkennen. 
Ten slotte hebben we ook medewerkers op lei-
dinggevend niveau ingezet voor psycho-sociale 
ondersteuning. Ook daarin willen we blijvend 
investeren.”

Zijn jullie beter voorbereid op een tweede golf?
YVES BREYSEM: “Uiteraard. We hebben niet al-
leen meer kennis over het virus, er zijn ook heel 
wat protocollen en structuren uitgerold die snel 
opnieuw opgestart kunnen worden. Ook de knel-
punten op vlak van voorraden beschermingsma-
teriaal, medicatie en beademingstoestellen zul-
len we beter kunnen opvangen. Maar er blijft ook 
het menselijke aspect en dat baart mij zorgen. In 
deze crisis zijn mijn medewerkers tot het uiterste 
gegaan, vaak over hun eigen limieten heen. De 
fase waarin we nu zitten, geeft hen geen rust. 
We zijn bang dat zij bij een tweede golf – die ook 
maatschappelijk een domper zou zijn – wellicht 
niet met dezelfde drive de crisis zullen kunnen 
aangaan.”

Welke impact heeft de coronacrisis op dit 
moment nog op het ziekenhuis?
YVES BREYSEM: “Het ziekenhuis is blijvend 
veranderd. We zullen capaciteit moeten blijven 
vrijhouden voor corona-patiënten, en de stren-
gere voorzorgsmaatregelen en beschermingsma-
terialen blijven overeind. De veranderingen zijn 
immens. Ik maak me veel zorgen om het welzijn 
van mijn medewerkers. Zij hebben de voorbije 
weken veel waardering gekregen als “helden van 

de zorg” en daar zijn we heel dankbaar voor. We 
hopen dat we hen de komende weken en maan-
den meer perspectief kunnen geven over hun rol 
in dat nieuwe ziekenhuis: zowel bij een tweede 
golf als in het Nieuwe Normaal. Dat zijn we hen 
verschuldigd. Daarnaast maak ik me ook zorgen 
om de patiënt die tijdens deze crisis vaak te bang 
was om naar het ziekenhuis te komen met ande-
re klachten. Die uitgestelde zorg kan voor grote 
problemen zorgen. We zien nu al meer amputa-
ties, ernstigere infarcten en sterker uitgezaaide 
tumoren. De normale zorgen komen maar traag 
op gang. Daar moeten we blijvend aandacht voor 
hebben.”

DR. YVES BREYSEM studeerde genees-
kunde en management in Gezondheids-
zorg aan KU Leuven, en European Health-
Care Leadership Course aan INSEAD.
Hij begon zijn loopbaan als gastro-entero-
loog in het toenmalige Virga Jesse Zieken-
huis, waar hij in 2003 medisch directeur 
werd. Sinds 2006 is hij algemeen direc-
teur van het Jessa ziekenhuis. Naast zijn 
functie in het ziekenhuis neemt hij ook be-
stuursopdrachten in de gezondheidszorg 
op in o.a Hospilim en het Wit-Gele Kruis 
Limburg. Hij is ook bestuurder in AZ Klina 
vzw, het UZ Leuven en Zorgnet-Icuro.
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“In crisissituaties moet je snel 
knopen durven doorhakken”

CORONA-ERVARINGEN VAN EEN BURGEMEESTER 

Geen enkele stad in België werd zwaarder getroffen dan Sint-
Truiden. “Ik denk dat elke Truienaar wel iemand heeft verloren, of 
iemand kent die iemand heeft verloren”, zegt burgemeester Veerle 
Heeren. “Op 9 maart werd al duidelijk dat onze stad het zwaar 
te verduren zou krijgen. We zijn niet bij de pakken blijven zitten, 

maar hebben meteen geschakeld.”

Wanneer kregen jullie het eerste alarmsignaal?
VEERLE HEEREN: “Op 9 maart kreeg ik een 
telefoontje van dr. Lippens: de eerste coronapa-
tiënt was opgenomen in het Trudo Ziekenhuis. 
Op dat moment drong nog niet helemaal door 
wat er op ons af kwam, maar we gingen wel me-
teen aan de slag. Het ziekenhuis zette een eerste 
COVID-afdeling op, en we startten een Veilig-
heidscel op om deze crisis te coördineren. Die 
bestond uit de korpschef, de algemeen directeur 
van de stad Sint-Truiden, de directeur van het 
Trudo Ziekenhuis, onze communicatieverant-
woordelijke, mijn kabinetschef en mezelf.”

ZIEKENHUIS ONTLASTEN 

Waar zijn jullie begonnen?
VEERLE HEEREN: “Op 13 maart, de dag dat 
de lockdown werd afgekondigd, riepen we ons 
contactcentrum al in het leven. Daar konden 
burgers tijdens de crisis terecht met al hun vra-
gen over COVID-19 en de coronamaatregelen, 
maar ook over de lokale diensten. Dat is bijzon-
der waardevol gebleken; mensen hadden echt 
nood aan informatie. We zetten ook een bood-
schappendienst op voor inwoners die zelf niet 
naar de winkel konden gaan, en organiseerden 

een belronde naar alle 2.700 tachtig-plussers 
in onze stad. Mensen die we niet telefonisch 
konden bereiken, kregen een bezoekje van 
onze wijkagenten. Tegelijkertijd ondernamen 
we actie om de wachtzalen van de huisartsen 
en de spoeddienst van ons ziekenhuis te ont-
lasten, want de corona-besmettingen namen 
in Sint-Truiden al serieuze proporties aan. We 
schakelden bijzonder snel. Op amper twee da-
gen tijd zetten we een triagepost op poten in de 
Trudo Sporthal.”

Hoe konden jullie dat zo snel organiseren?
VEERLE HEEREN: “De Veiligheidscel hield 
continu de vinger aan de pols. Dat hielp ons om 
snel te schakelen. En iedereen was altijd bereid 
om samen te werken. Voor de triagepost sloe-
gen de huisartsenkring, wachtpost 37-38, het 
Trudoziekenhuis en ons stadsbestuur de han-
den in elkaar. De goede samenwerking tussen 
de hulpverleningsdiensten, de stadsdiensten, 
de veiligheidscel, brandweer, politie en zorgver-
leners was cruciaal om dit tot een goed einde te 
brengen. Onze communicatiedienst bracht via 
sociale media en de websites de bevolking op de 
hoogte. Uiteindelijk hebben we met de triage-
post zo´n 1.000 patiënten kunnen opvangen.” 
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NOG SNELLER SCHAKELEN 

Op 23 maart schakelden jullie nog een versnel-
ling hoger?
VEERLE HEEREN: “Op de Veiligheidscel van 
23 maart trok dr. Lippens aan de alarmbel. Het 
aantal besmettingen groeide exponentieel. Zelfs 
met een derde COVID-afdeling in Sint-Trudo 
kon het ziekenhuis de toestroom niet lang meer 
aan. In het dagelijks overleg met de federale ge-
zondheidsinspecteur en de omliggende zieken-
huizen is er dan beslist om stabiele patiënten 
te vervoeren naar de intensieve afdelingen van 
Hasselt, Tongeren en Tienen. Dankzij korte en 
rechtstreekse communicatielijnen met de Veilig-
heidscel konden we snel op de situatie inspelen. 

Ik ben de ziekenhuizen in onze regio en het Fede-
rale Overheidsdienst Volksgezondheid bijzonder 
dankbaar voor hun solidariteit. Maar zelfs daar-
mee waren nog niet alle problemen opgelost. We 
hadden nog meer lege bedden nodig, en gingen 
op zoek naar een oplossing voor patiënten die 
medisch gezien het ziekenhuis al konden verla-
ten, maar die niet konden terugkeren naar huis 
of het woonzorgcentrum omdat hun partner nog 
besmet was, of omdat er een periode van quaran-
taine moest gerespecteerd worden.”

Dus richtten jullie al heel snel een schakelcen-
trum op?
VEERLE HEEREN: “Een staaltje van solida-
riteit en samenwerking tussen stad, OCMW,  
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private eigenaar, huisartsen en ziekenhuis. Me-
teen na het overleg van de Veiligheidscel gingen 
we op zoek naar een geschikte locatie. Het oude 
woonzorgcentrum Madrugada bleek de beste 
keuze. We beslisten om de firma Probis onder 
de arm te nemen om ons te ondersteunen bij de 
praktische organisatie, en kregen ook hulp van 
Artsen Zonder Grenzen. We maakten de locatie 
op een recordtempo klaar, stelden zorgteams 
samen en de stad prefinancierde de hele opera-
tie. Het draaiboek van de Vlaamse regering voor 
de schakelzorgcentra was nog niet klaar, maar 
daar konden wij niet op wachten.”

En toen het draaiboek arriveerde?
VEERLE HEEREN: “Dat kwam er heel snel; 
twee dagen later al. En dat zat bijzonder goed 
in elkaar, maar het schreef wel voor dat ik mijn 
twaalf Zuid-Limburgse collega-burgemeesters 
moest overtuigen om de handen in elkaar te 
slaan om Sint-Truiden als locatie voor het éér-
ste schakelzorgcentrum zone Haspengouw en 
Zuid-Oost Limburg voor te dragen. Gelukkig 
hebben zij mij daarin gesteund. Het dossier 
werd in spoed goedgekeurd door de Vlaamse 
regering en op 30 maart konden we onze eerste 
patiënten opvangen. Verpleegkundigen, zorg-
kundigen en medewerkers van de mutualiteiten 
stonden klaar om patiënten met de beste zorgen 
te omringen. Het Zorgbedrijf leverde de maal-
tijden, het Belgische leger zorgde voor dekens. 
En de dagelijkse werking en zorg werd  
gecoördineerd door de voorzitter van de voor-
lopige zorgraad van de Eerstelijnszone Has-
pengouw. Met dat schakelzorgcentrum hebben 
we levens kunnen redden.”

ZWARE PERIODE 

En intussen lag jouw partner in het ziekenhuis
VEERLE HEEREN: “Dat was zwaar. 37 dagen 
lag hij alleen in het ziekenhuis. Ik kon hem door 
de strenge veiligheidsvoorschriften zelfs niet be-
zoeken, en zijn situatie was toch even kritisch. 
Als burgemeester heb ik de eerste weken puur op 
adrenaline overleefd. We moesten zoveel knopen 
doorhakken en zoveel snelle beslissingen nemen 
dat er overdag maar weinig ruimte was voor emo-
ties. Die kwamen ’s avonds. We kregen elke dag 
de cijfers: nieuwe opnames, maar ook overlijdens. 
Heel vaak waren dat mensen die ik goed kende. 
Wanneer we naar nieuwsberichten kijken, verge-
ten we soms dat achter elk cijfer een gezinsdrama 
schuilgaat, een rouwende familie die zelfs niet op 
een normale manier afscheid heeft kunnen ne-
men. Dat raakte me heel erg. Tegelijkertijd kon ik 
me ook optrekken aan de enorme burgerzin en de 
vele initiatieven van onze inwoners. Overal doken 
er Facebookgroepjes op waarin mensen hun hulp 
aanboden. Via het contactcenter en mijn persoon-
lijk Facebookprofiel lieten heel wat mensen weten 
dat ze graag een handje toestaken, als vrijwilliger, 
om mondmaskers te naaien of om boodschappen 
te doen. Dat was hartverwarmend.“

Waar zijn jullie in deze crisis het meest tegen-
aan gelopen?
VEERLE HEEREN: “Eigenlijk ben ik best 
trots op het parcours dat we hebben afgelegd. 
Het enige wat soms minder vlot liep, waren de 
bestellingen omdat we daar afhankelijk waren 
van derden. Onze bestelling mondmaskers zou-
den we binnen de week ontvangen maar omdat 
iedereen tegelijk bestellingen plaatste, zat er 
vertraging op. Maar ook dat is uiteindelijk goed 
gekomen. Wellicht zal iedereen in de toekomst 
zorgen voor een beter voorraadbeheer aan per-
soonlijke beschermingsmiddelen.”
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NOG NIET VOORBIJ 

Zijn jullie beter voorbereid op een tweede golf?
VEERLE HEEREN: “Daarvan ben ik overtuigd, 
maar eerlijk gezegd: dit wil ik nooit meer mee-
maken. Al twee keer verscheen er verkeerdelijk 
een bericht in de media waarin er een nieuwe 
broeihaard in Sint-Truiden werd gesignaleerd. 
En twee keer sloeg mijn hart over. Ik ben ervan 
overtuigd dat we een goede contact tracing dit 
soort scenario´s kan voorkomen. Maar op dat 
terrein is er nog werk aan de winkel, want dat 
loopt op dit moment nog niet zo vlot. Daarin 
moeten we echt investeren, zodat we nog snel-
ler kunnen schakelen wanneer het fout dreigt 
te lopen.”

De impact van deze crisis zal in Sint-Truiden 
nog lang blijven nazinderen.
VEERLE HEEREN: “Voor ons is deze crisis nog 
niet voorbij. Met elke nieuwe versoepeling moe-
ten we opnieuw nadenken over hoe we die nieu-
we richtlijnen het best vertalen naar onze stad. 
Enerzijds moeten we de lokale economie en het 
sociaal leven terug op poten krijgen. Anderzijds 
moeten we er goed over waken dat de herop-
start zo veilig mogelijk verloopt. Om dat proces 
in goede banen te leiden, stelde het stadsbe-
stuur bijvoorbeeld al een veiligheidsteam - onze 
noodambtenaar, de ziekenhuishygiënist en pre-
ventieadviseur – ter beschikking van scholen, 
winkels en horeca-etablissementen. Veel men-
sen hebben daar gebruik van gemaakt. Maar 
we mogen ook de emotionele impact van deze 
crisis niet onderschatten. Iedere Truienaar kent 
wel iemand die door corona getroffen werd. Dit 
heeft veel gezinnen in Sint-Truiden getekend, 
en er gaan helaas veel stoelen leeg blijven wan-
neer we straks eindelijk weer bij elkaar mogen 
zijn. Dat gemis gaan we als gezin, als familie 
maar ook als stad een plekje moeten geven.”

VEERLE HEEREN is sinds 2013 burge-
meester van Sint-Truiden. Ze is juriste van 
opleiding, en legde een indrukwekkende 
politieke loopbaan af in de Vlaamse en Bel-
gische politiek. De CD&V-politica is lokaal, 
provinciaal en nationaal actief bij Bewe-
ging.net, Femma en het Algemeen Chris-
telijk Vakverbond.
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“We hebben de krachten gebundeld 
en bruggen gebouwd”

CORONA-ERVARINGEN VAN DE EERSTELIJNSZONE

Welke impact heeft de coronacrisis gehad voor 
jou als huisarts?
KAAT IEVEN: “In de beginfase stond onze te-
lefoon echt roodgloeiend. Er heerste veel on-
gerustheid bij de patiënten. Mag ik nog gaan 
werken? Mag ik mijn medicatie blijven nemen? 
En hoe weet ik zeker dat ik niet besmet ben? 
Op dat moment wisten we nog maar weinig 
over het virus, en waren er nog niet veel dui-
delijke richtlijnen. Dat maakte het extra lastig. 

Als huisarts moesten we onze hele werking 
omdenken en goed nadenken over wie we wel 
en niet in onze praktijk zouden ontvangen. 
We splitsten onze praktijk op in twee zones, 
installeerden alle veiligheids- en hygiënemaat-
regelen, en organiseerden onze raadplegingen 
indien mogelijk telefonisch. De huisartsenkring 
Prometheus bood snel hulp met het oprichten 
van een triagecentrum voor artsen met onvol-
doende mogelijkheden in de individuele prak-

Beschermingsmateriaal inzamelen en verdelen voor zorgverstrekkers, 
schakelzorgcentra helpen uitbouwen, en bruggen bouwen tussen 
lokale besturen, zorg en welzijn: tijdens de coronacrisis draaiden 
de Eerstelijnszones op volle toeren. “Door de krachten te bundelen, 
hebben we schitterende initiatieven uitgerold”, vertelt dr. Kaat Ieven, 

huisarts en voorzitter van de Eerstelijnszone Kemp en Duin.
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tijk om de strikte veiligheidsmaatregelen toe 
te passen. De cohortzorg door huisartsen werd 
op deze manier verzekerd, nog vóór de Vlaamse 
overheid hiervoor de opdracht had gegeven. Na 
een paar weken stabiliseerde de situatie in de 
huisartsenpraktijk gelukkig wat.”

men met alle lokale partners rond de tafel te gaan 
zitten. Het helpt niet alleen om juist in te schatten 
waar jouw puzzelstukje precies past in het geheel 
en wat er op lokaal vlak allemaal gebeurt rond 
jouw patiënt. De Eerstelijnszone is ook een goede 
structuur om samen oplossingen te zoeken voor 
heel concrete problemen. Tijdens de coronacrisis 
was het fijn om daarop te kunnen terugvallen. 
Welke problemen zijn er in het landschap? Hoe 
pakken we het tekort aan beschermingsmateriaal 
aan? Wie krijgt voorrang bij de verdeling? Welke 
afspraken kunnen we maken over voorschriften, 
die te laat bij de apotheek geraken? Welke nieuwe 
noden ontstaan er op welzijnsvlak? Door samen 
na te denken en problemen vanuit de breedte te 
benaderen, konden we heel wat crisissituaties 
aanpakken. En dat kwam de zorg voor de patiënt 
enkel ten goede. Tegelijkertijd maakte deze crisis 
ook duidelijk dat de weg naar een patiëntgerichte, 
geïntegreerde zorg nog een lang traject is waar-
in we nog heel wat stappen te zetten hebben. Het 
vraagt een cultuurverandering van alle partners, 
want we denken spontaan nog in de eerste plaats 
vanuit onze eigen organisaties. Ik was positief ver-
rast door de vele initiatieven die als paddenstoelen 
uit de grond schoten. Elke welzijnsorganisatie, 
zorgactor en beroepskring heeft ongelooflijke ac-
ties op touw gezet, maar soms waren er ook over-
lappingen. Als we onze acties nog beter op elkaar 
kunnen afstemmen en nog meer de reflex hebben 
om vanuit de patiënt te denken en als één team te 
reageren, kunnen we onze impact nog vergroten.” 

BESCHERMMATERIAAL EN EEN   
MELDNUMMER 

Welke acties zetten jullie concreet op poten?

BRUGGEN BOUWEN 

Hoe heb je de crisis ervaren als voorzitter van 
de Eerstelijnszone Kemp en Duin?
KAAT IEVEN: “De Eerstelijnszones zijn een nog 
relatief nieuw initiatief. En toch heeft deze crisis 
meteen onze meerwaarde zichtbaar gemaakt. In 
een bijzonder versnipperd zorg- en welzijnsland-
schap is het altijd belangrijk om regelmatig sa-
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KAAT IEVEN: “Eén van de initiatieven die we 
uitrolden, was een meldnummer voor thuisver-
pleegkundigen en huisartsen die geconfron-
teerd werden met patiënten met een sociaal-eco-
nomisch of psycho-emotioneel probleem. De 
coronacrisis was immers niet alleen op medisch 
vlak een uitdaging; het ging ook gepaard met 
een stijging van angstproblematieken, vereen-
zaming, financiële zorgen en sociale problemen 
omdat er bij een groep zorgvragers ook heel wat 
praktische, huishoudelijke ondersteuning weg-
viel. Als dokter kan je dat soort problemen niet 
oplossen, maar je wil wel graag dat je patiënt 
daarin opvolging en begeleiding krijgt. Via dat 
centrale meldnummer konden we die opvolging 
garanderen. Een maatschappelijk werkster nam 
het van ons over en verwees de patiënt naar de 
juiste welzijnsorganisatie. Het is een initiatief 
waarvan we ook in een post-coronatijdperk de 
vruchten van zullen plukken. Verder ben ik ook 
trots op de actie die we opzetten rond de verde-
ling van beschermingsmateriaal. Dat was echt 
een heikel punt. Door die verdeling vanuit de 
Eerstelijnszone te coördineren, konden we in-
dividuele zorgverleners veel zorgen uit handen 
nemen. Vanaf de tweede week van de pandemie 
konden alle huisartsen en thuisverpleegkundi-
gen via ons hun beschermend materiaal bestel-
len. In een latere fase werd deze mogelijkheid 
uitgebreid naar alle zorgverleners in onze eer-
stelijnszone.”

Jullie dachten ook actief mee na over manieren 
om de ziekenhuiscapaciteit te vrijwaren.
KAAT IEVEN: “We dachten mee na over de or-
ganisatie van de schakelcentra, en anticipeer-
den op de potentiële overbelasting van de zie-
kenhuizen door ervoor te zorgen dat patiënten 
die nog zuurstofafhankelijk waren sneller naar 
huis konden. Via de Eerstelijnszone stemden 
we met elkaar af hoe huisartsen, thuisverpleeg-

kundigen, ergotherapeuten, apothekers en wel-
zijnswerkers de patiënt tijdens dat proces kon-
den ondersteunen. Een goede eerstelijnszorg 
waarbij men onnodige opnames vermijdt en een 
vroege terugkeer naar de thuissetting mogelijk 
maakt, ligt aan de basis om de ziekenhuiscapa-
citeit te vrijwaren.”

Welke rol speelde de Eerstelijnszone in de uit-
rol van de triageposten?
KAAT IEVEN: “Van bij het begin van de crisis 
gingen huisartsen, de klinische labo´s van de 
ziekenhuizen, de woonzorgcentra en de lokale 
besturen rond de tafel zitten. De huisartsen-
kringen hebben hier de leidende rol in opge-
nomen. De triagepost in Genk was de eerste 
die haar deuren kon openen. Ik sta nog steeds 
versneld van de snelheid waarmee die triage-
posten gerealiseerd zijn. De collegialiteit tussen 
huisartsen onderling was indrukwekkend. Op 
een week tijd hadden we een compleet nieuwe 
locatie volledig uitgerust en was er een beurtrol 
uitgewerkt om de triagepost te bemannen.”

BETER COMMUNICEREN 

Wat had beter gekund? 
KAAT IEVEN: “De coronacrisis heeft vooral 
bestaande pijnpunten in ons zorg- en welzijns-
systeem blootgelegd. De woonzorgcentra zijn 
hier het ideale voorbeeld van. Zij zijn ondergefi-
nancierd en dat heeft impact op hun kwaliteits-
beleid. In de hele eerste lijn zou meer moeten 
ingezet worden op kwaliteitsbeleid, m.n. het 
detecteren van problemen, het gericht inzet-
ten van verbeterinitiatieven, het aanreiken van 
evaluatie-instrumenten, enzovoort. Een groot 
deel van de eerstelijnszorg wordt verleend door 
zelfstandige hulpverleners. Het is dus belang-
rijk om beroepskringen voldoende te onder-
steunen en ook hen, naast de organisaties, te 
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stimuleren om een actieve rol op te nemen in 
het uitrollen van een overkoepelend beleidsplan 
in samenwerking met alle partners binnen de 
eerstelijnszorg. 

Een ander groot pijnpunt was de communica-
tie. De federale overheid communiceerde via de 
huisartsenkringen en de brandweerzones. De 
Vlaamse overheid via de Eerstelijnszones en 
het lokale bestuur. Daar liep het vaak mis. En 
dan kostte het onvoorstelbaar veel tijd om op 
lokaal niveau die misverstanden op te klaren. 
Veel dingen hadden vermeden kunnen worden 
als zorg en welzijn vanuit één structuur werden 
aangestuurd. Ook onze administratie vroeg in 
deze crisis te veel tijd. Zelfs eenvoudige dingen 
als arbeidsgeschiktheidsformulieren naar werk-
gevers en ziekenfondsen sturen, vroegen te veel 
tussenstappen. Administratieve vereenvoudi-
ging is hier echt nodig.”

SAMEN STERK 

Waar liggen nog kansen voor de toekomst?
KAAT IEVEN: “Eigenlijk bewaar ik vooral een 
positief gevoel aan deze periode. De collegiali-
teit en het samenhorigheidsgevoel onder zorg-
verleners was ongezien. We hebben bewezen 
dat we onder extreem moeilijke omstandighe-
den snel en goed kunnen samenwerken. Stel je 
eens voor wat we nog allemaal samen kunnen 
realiseren als we nog beter, intensiever en ge-
structureerder samenwerken. Toch ben ik ook 
wat bezorgd om de toekomst. Zowel zorgverle-
ners als personeelsleden hebben in deze crisis 
echt het beste van zichzelf gegeven zonder dat 
daar meteen wat tegenover stond. Op termijn 
is dat niet houdbaar. Goodwill is niet eindeloos 
rekbaar. De budgetten om te komen tot geïnte-
greerde zorg zijn gewoonweg niet hoog genoeg 
om kwaliteitsvolle zorg te organiseren.”

DR. KAAT IEVEN werkt nu drie jaar als 
zelfstandig huisarts in de interdisciplinai-
re groepspraktijk De Boxberg in Genk. 
Hier was ze voordien ook twee jaar als 
HAIO actief. Ze zet al sinds 2018 mee haar 
schouders onder de uitbouw van Eerste-
lijnszone Kemp en Duin. Begin 2020 werd 
ze voorzitter van deze Eerstelijnszone. 

Waar liggen de uitdagingen de komende 
maanden?
KAAT IEVEN: “We moeten ons niet alleen goed 
voorbereiden op een eventuele tweede golf, 
maar vooral goed nadenken over manieren om 
binnen al deze nieuwe corona-maatregelen onze 
normale zorgverlening opnieuw goed vorm te 
geven. Onze aandacht voor de normale ziekte-
beelden mag niet verslappen. Anders wordt de 
collateral damage te groot. Dat hebben we he-
laas de voorbije maanden al te vaak gezien.”
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“De eerste weken 
hebben we blind gevaren”

CORONA-ERVARINGEN VAN DE WOONZORGCENTRA

Over de impact van de corona-crisis op de woonzorgcentra is de 
voorbije weken veel, en vaak in dramatische termen, geschreven. 
Dat gebrek aan nuance stoort Johan Abrahams, directeur van 
Woonzorggroep Begralim: “Verschillende Vlaamse woonzorgcen-
tra werden inderdaad getroffen door een ernstige uitbraak, en 
kwamen in een onvoorstelbare crisis terecht, maar toch moeten 
we de cijfers ook wat nuanceren.” In zijn woonzorgcentra was de 

schade gelukkig beperkt. 

De corona-crisis heeft het leven in woonzorg-
centra grondig veranderd.
JOHAN ABRAHAMS: Absoluut. Drie maanden 
lang werden alle reguliere werkzaamheden 
stopgezet en lopende projecten on hold gezet. 
Alle beschikbare krachten werden ingezet op 
de beheersing van een uitbraak. We werden ge-
confronteerd met een tekort aan beschermings-
materiaal, en dat vroeg al onze aandacht. Elke 
dag kwamen er nieuwe overheidsrichtlijnen die 
vertaald moesten worden naar de praktijk. We 
moesten ethische afwegingen maken, heldere 
communicatielijnen opzetten voor medewerkers 
en familieleden, en nieuwe activiteiten zoals 
beeldbellen organiseren. Vanaf 12 maart wer-
den onze bewoners niet alleen afgesneden van 
hun familie. Ook hun dagelijks levensritme werd 
drastisch aangepast. Alle gemeenschappelijke 
vrijetijdsactiviteiten werden stopgezet, en zelfs 
de routine van het gezellig samen eten viel weg. 
Onze teamleden hebben sterk ingezet op een in-
dividueel aanbod en toonden zich nóg zorgzamer 
om dat gemis op te vangen. Zij stonden onder 
een grote fysieke en psycho-emotionele druk, en 
waren zelf ook bevreesd om besmet te geraken.”

HANDHYGIËNE EN 
CONTINUÏTEITSPLANNEN 

Op welke ervaring konden jullie terugvallen?
JOHAN ABRAHAMS: “In ons jaarplan hadden 
wij voor het najaar 2019 ingezet op vorming 
rond hygiënemaatregelen, de werking van 
virussen en de beheersing van MRSA. Ook in 
onze maandelijkse veiligheidsronden werd 
hier aandacht aan besteed. Onze medewerkers 
waren daardoor, vlak voor de corona-uitbraak, 
heel goed geïnstrueerd. Dat heeft ons ongetwij-
feld geholpen.”

Waar stuurden jullie bij?
JOHAN ABRAHAMS: “De moeilijkste oefening 
was zonder twijfel het al dan niet fysiek cohor-
ten van bewoners bij een uitbraak. Elke campus 
heeft een heel andere infrastructuur, dus dat be-
tekende ook dat we voor elke campus een apart 
plan moesten ontwikkelen. We maakten ook 
werk van een continuïteitsplan dat een antwoord 
moest bieden bij een ernstige uitval van onze 
medewerkers. Dat heeft ons veel zorgen gebaard. 
Gelukkig hebben we dat nooit moeten activeren.”
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IN DE MEDIA 

Waar zijn jullie vooral tegenaan gelopen?
JOHAN ABRAHAMS: “De eerste weken waren 
enorm slopend. We moesten echt blind varen, 
omdat we niemand konden testen. Bovendien 
was het ook niet meteen duidelijk voor welke 
symptomen we extra aandacht moeten hebben: 
hoest, koorts, het verlies van geur en smaak. De 
berichten daaromtrent veranderden elke dag. 
En de onduidelijkheid die daarmee gepaard 
ging, creëerde onzekerheid bij onze personeels-
leden en bewoners. Tegelijkertijd kampten we 
met grote tekorten aan beschermingsmateri-
alen. De instorting van de supply chain heeft 
ons enorm veel energie en geld gekost. Omdat 
we bereid waren om woekerprijzen te betalen 
van 11 euro per mondmasker, hebben we ons 
nog relatief snel kunnen bevoorraden. Maar 
de angst van personeelsleden en bewoners 
bleef. Dat kwam vooral door de wisselende  

communicatie over de beschermingsmaatre-
gelen. Wanneer moest er een mondmasker 
gedragen worden? En welk mondmasker pre-
cies? De adviezen wijzigden continu, en het 
was ontzettend moeilijk om dat elke keer weer 
over te brengen aan het personeel. Op tv zagen 
onze medewerkers beelden van artsen en hulp-
verleners die in de ziekenhuizen volledig in as-
tronautenpakken gehuld waren. Dat stond in 
schril contrast met de manier waarop zij in de 
eerste weken beschermd werden.”

Intussen kwamen de woonzorgcentra in een 
mediastorm terecht.
JOHAN ABRAHAMS: “Dat heeft mij enorm ver-
rast. De dramatische berichten over “aangekon-
digde chaos” en “enkel nog sterfhuizen” kwa-
men hard aan. De dagelijkse cijferreeksen van 
overlijdens in de woonzorgcentra versterkten 
dit beeld, en daarbij werd er vaak veel nuance ge-
mist. Lang niet alle geregistreerde overlijdens 
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in woonzorgcentra waren corona-gerelateerd. 
In woonzorgcentra verblijven de meest oude 
en kwetsbare mensen. Gemiddeld overlijden 
30 tot 35 procent van onze bewoners op jaarba-
sis. In onze voorzieningen lag de “oversterfte” 
in deze periode zelfs lager dan de voorbije vijf 
jaar. Het is duidelijk dat woonzorgcentra die ge-
confronteerd werden met een ernstige uitbraak 
voor een enorme crisis stonden, en dat het niet 
makkelijk is om zo´n uitbraak in te dijken als 
je de besmettingen niet in kaart kan brengen. 
Nu blijkt dat slechts 55 van de meer dan 800 
voorzieningen in Vlaanderen ernstig getroffen 
werden. Toch zal deze framing onze sector nog 
lang pijn blijven doen. In die hele mediastorm 
was het niet makkelijk om helder en eerlijk te 
communiceren met familieleden. Daar hebben 
we veel tijd en energie in moeten investeren.”

GEZONDHEID VS. WELZIJN 

Hoe groot was de schade in jullie voorzieningen?
JOHAN ABRAHAMS: “Op ruim 450 bewoners 
hebben we vier corona-gerelateerde overlijdens 
gekend, waarvan twee in één van onze klein-
schalige woonvormen, waar zeven bewoners sa-
men leefden. In normale omstandigheden biedt 
deze woonvorm veel geborgenheid en veilig-
heid, maar wanneer er een besmetting opduikt 
– zeker op een moment dat er nog niet getest 
kan worden – dan is het risico ook groot dat 
meerdere bewoners besmet raken. Kamerisola-
tie is hier niet evident, niet in het minst omdat 

alle bewoners met dementie kampen. We betreu-
ren die overlijdens enorm, maar willen toch ook 
wijzen op de psychologische schade die deze 
crisis gemaakt heeft, want die is misschien 
nog groter. De beperkte bezoekmogelijkheden, 
het doorbreken van de dagelijkse routine en 
het stopzetten van sociale activiteiten waren 
bijzonder ingrijpend voor het welzijn van onze 
bewoners. Ik pleit dan ook voor een grotere 
betrokkenheid van onze bewoners in de besluit-
vorming. Het gaat immers over hun leven.”

Was het moeilijk om medische gezondheid en 
welzijn met elkaar af te wegen?
JOHAN ABRAHAMS: “Ja. Een woonzorgcen-
trum draait nu eenmaal niet alleen om medi-
sche zorg. Wij vangen mensen op in de laatste 
jaren van hun leven. In onze vzw werken we met 
bewonersbeloften. De eerste luidt: “wij beloven 
u een hand op uw schouder”, omdat we onze 
bewoners in hun laatste levensjaren echt wil-
len omringen met aandacht, empathie en gene-
genheid. Eén van de specifieke expliciteringen 
binnen deze belofte stelt heel expliciet dat “nie-
mand in onze woonzorgcentra in eenzaamheid 
zal moeten sterven”. Dat vormde nu een hele 
uitdaging bij terminale zorgverlening omdat 
de familie niet aanwezig kon zijn en wij minder 
fysiek troostende nabijheid konden verzekeren 
die zo belangrijk is bij het afscheid nemen van 
het leven. Ik vind dat we verder moeten kijken 
dan de medische veiligheid van onze bewoners 
alleen.”

JOHAN ABRAHAMS is sinds 1994 algemeen directeur van de woonzorggroep Be-
gralim. Hij is socioloog van opleiding en behaalde een MMP in de Vlerick Business 
School. Abrahams is een gereputeerd expert in het omgaan met personen met de-
mentie. Bij Kennisatelier Archipel doceert en publiceert hij al twintig jaar over dit 
thema. 
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HELDEN VAN DE ZORG 

Zijn er ook dingen die u positief verrast hebben?
JOHAN ABRAHAMS: “De grote veerkracht en 
flexibiliteit van onze medewerkers. Ook al wa-
ren de uitdagingen groot, lag de werkdruk en 
de psycho-emotionele belasting hoger, en ook 
al kwamen sommigen in nieuwe functierollen 
terecht: iedereen heeft het beste van zichzelf 
gegeven. Het ziekteverzuim lag in de piekpe-
riode zelfs lager dan normaal. Deze gezond-
heidscrisis heeft ook de meerwaarde van onze 
CRA heel duidelijk gemaakt. Hij heeft bruggen 
helpen slaan naar de medische wereld, en heeft 
onze vraag naar testcapaciteit kunnen versnel-
len. Ook de grote dankbaarheid van bewoners 
en familieleden was hartverwarmend. En de 
steun van de overheid. Ondanks de valse start 
kwamen zij met maatregelen die ons hebben ge-
holpen. Door bijvoorbeeld de financiering van 
de leegstand op zich te nemen, ondersteunen ze 
ons op een belangrijke manier.”

Zijn jullie beter voorbereid op een volgende 
golf?
JOHAN ABRAHAMS: “Alle infrastructurele (co-
hort)maatregelen zijn beschikbaar, we hebben 
voldoende beschermingsmaterialen, de commu-
nicatie- en beslissingsstrategie ligt vast en onze 
medewerkers zijn intussen geroutineerd in alle 
veiligheidsmaatregelen. We zijn dus zeker beter 
voorbereid. Maar we moeten de komende tijd wel 
nog meer investeren in betere communicatielij-
nen met de omliggende ziekenhuizen. Die sa-
menwerking was tijdens deze crisis te beperkt, 
hoewel we hun expertise zeker hadden kunnen 
gebruiken. Dat komt niet omdat wij geen goede 
onderlinge banden hebben, en ook niet omdat 
zij niet bereid waren om ons te helpen, maar 
omdat het kader ontbrak. In crisismodus is er 
geen tijd om zo´n structuur uit te werken. Daar 
moeten we nu wel werk van maken.”
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“We moesten vechten zonder wapens”
CORONA-ERVARINGEN VAN EEN RCA IN EEN WOONZORGCENTRUM

Wanneer beseften jullie dat deze crisis een  
grote beproeving zou worden?
RUDI ORYE: “De coronacrisis heeft ons totaal 
overvallen. Hier was niemand op voorbereid. 
En het moet gezegd: we hebben echt ongeloof-
lijk veel pech gehad. Alken is de zwaarst getrof-
fen gemeente van ons land. Op dit moment is 
één op 54 corona-positief. In sommige families 
zijn er tijdens deze crisis wel vier gezinsleden 
gestorven. Het menselijk leed dat COVID-19 
hier veroorzaakt heeft, is gigantisch. Acht op 
tien van onze cliënten in het woonzorgcen-
trum komt uit Alken. Hun familieleden die bij 
ons op bezoek komen, wonen in de gemeente. 
Het weekend voor de lockdown inging, waren 
er hier nog twee grote feesten aan de gang, die 
meer dan duizend mensen op de been gebracht 
hebben. Daar heeft het virus alle kans gekre-
gen om zich te verspreiden. Zo moet het in ons 
woonzorgcentrum zijn geraakt. Zelf ben ik ook 
ziek geworden. Helemaal in de beginperiode. 
Omdat ik huisarts ben, mocht ik me laten tes-
ten. Op 15 maart viel het verdict: corona-posi-
tief. Gelukkig ging het om een milde vorm met 
enkele dagen wat griepsymptomen. Maar het 
betekende natuurlijk wel dat ik veertien da-
gen in quarantaine moest blijven, en dat ik het  

woonzorgcentrum enkel telefonisch kon bij-
staan in de eerste dagen van de crisis. De ti-
ming was op zijn minst gezegd ongelukkig”

ONRUST EN ONMACHT 

Hoe was de situatie in het woonzorgcentrum 
toen u terug aan het werk ging?
RUDI ORYE: “Begin april ben ik meteen terug 
naar het woonzorgcentrum gegaan. Onder het 
personeel heerste een enorme onrust. Op dat 
moment waren er al een paar bewoners over-
leden. Bovendien hadden we nog steeds niet 
voldoende beschermmateriaal. Iedereen maakte 
zich grote zorgen, maar volgens de regels die 
toen golden, kon en mocht ik niemand testen. 
De dodentol onder onze bewoners liep op korte 
tijd erg op. Er was een week dat we elke dag 
een lijkwagen zagen aanrijden. En wij moesten 
stuurloos en blind varen. Zo lang we niet wisten 
wie positief was, konden we niet adequaat rea-
geren. Op een bepaald moment had ik er genoeg 
van. Toen heb ik de regels van de overheid aan 
mijn laars gelapt. Ik belde de infectioloog van 
het Jessa Ziekenhuis, legde de situatie uit en 
drong erop aan om iedereen – personeelsleden 
én bewoners – onmiddellijk te testen. Hij trad 

Woonzorgcentrum Sint Cecilia in Alken werd bijzonder zwaar 
getroffen. Op de piek van de coronacrisis testte maar liefst 52 
procent van de bewoners, en 44 procent van de personeelsleden 
positief. De dodentol liep aan een razende snelheid op. In totaal 
overleden 17 patiënten aan de gevolgen van COVID-19. “We ston-
den lange tijd machteloos, want we konden niet testen, en hadden 
onvoldoende beschermmateriaal”, vertelt dokter Rudi Orye, CRA 

in woonzorgcentrum Sint Cecilia
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mij daarin bij, en we kregen van het labo 200 
corona-testen. Wel op voorwaarde dat we ons 
op het aanvraagformulier akkoord verklaarden 
dat het woonzorgcentrum de kosten van de tes-
ten op zich nam, als de overheid zou beslissen 
om deze niet terug te betalen. Die handtekening 
was snel gezet.”

Wat bleek uit de testresultaten?
RUDI ORYE: “De resultaten choqueerden. 
Maar liefst 52 procent van onze bewoners en 44 
procent van de personeelsleden bleek besmet. 
Vooral bij het poetspersoneel bleek de uitkomst 
dramatisch: op twee na waren ze allemaal ge-
infecteerd geraakt. Eigenlijk is dat niet zo ver-
wonderlijk, want zij hebben nog een week lan-
ger een stoffen mondmasker gedragen en zijn 
vanuit hun opleiding minder vertrouwd met 
de hygiënemaatregelen. Op de zwaarst ge-
troffen afdeling testten er van de 33 bewo-
ners slechts 3 negatief. Bovendien waren 
op deze afdeling bijna alle medewerkers 
positief. ”

BESCHERMEN EN TESTEN 
Konden jullie de crisis vanaf dan beter 
managen?
RUDI ORYE: “Die duidelijkheid heeft ons 
enorm geholpen om de verspreidingsrisico´s 
in te dijken. We konden patiënten cohorten, en 
richtten een aparte corona-afdeling op 
waar heel adequaat de strenge 
beschermmaatregelen werden 
ingevoerd, en waar ook per-
soneelsleden die positief 
getest hadden ingescha-
keld werden. Uiteraard 

kwamen er ook veel vragen omdat we niet alle 
positief geteste personeelsleden konden mis-
sen, en er verwacht werd dat zij – wanneer ze 
geen symptomen meer vertoonden – toch nog 
kwamen werken op de corona-afdeling. Maar de 
rust keerde snel weer. Vanaf dat moment kon-
den we de situatie op de voet volgen en kwamen 
er geen besmettingen meer bij. Elke dag om 11u 
hadden we crisisoverleg met de campusverant-
woordelijken en de diensthoofden. We hadden 
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nu instrumenten in handen om de crisis te ma-
nagen.”

Wat was jouw belangrijkste taak als CRA in 
deze crisis?
RUDI ORYE: “Elke dag kregen we nieuwe richt-
lijnen van de overheid. Die goed bestuderen, 
daar duiding bij geven en mee nadenken over 
de implementatie daarvan, was een belangrijk 
deel van mijn opdracht. Daarnaast ging er veel 
tijd naar het beantwoorden van vragen van per-
soneelsleden, en naar het testen van personeels-
leden en bewoners. Op een bepaald moment 
kregen we ook de richtlijn dat de COVID-zorg 
voortaan door de CRA´s moest gebeuren. Vanaf 
dat moment kwamen de huisartsen niet meer 
langs, en nam ik de zorg voor zieke patiënten op 
mij. Maar dat is heel vlot verlopen. De verpleeg- 
en zorgkundigen hebben mij daarin perfect 
ondersteund. Vanuit de huisartsenkring kwam 
de oproep aan CRA´s om op zoek te gaan naar 
twee collega-huisartsen die mij konden bijstaan 
als het nodig was. Ook dat was geen probleem. 
Meteen dienden zich twee collega´s aan, maar 
gelukkig heb ik die extra ondersteuning niet 
nodig gehad.” 

GOED OMRINGD 

Voelde jij je als CRA goed omkaderd?
RUDI ORYE: “Absoluut. Onze structurele sa-
menwerking met het Jessa Ziekenhuis heeft 
ons in deze crisis fantastisch geholpen. Het 
ziekenhuis stuurde al snel een mobiel team met 
experten die onze personeelsleden op de werk-
vloer concrete tips kwamen geven. Zij deelden 
schouderklopjes uit, én gaven heel praktische 
adviezen om onze werking nog verder te ver-
beteren. Die input en ondersteuning was van 
onschatbare waarde. Ook met de huisartsen 
hebben we heel goed samengewerkt. De mees-
ten bleven hun eigen patiënten de hele crisis 

lang – zij het dan telefonisch – trouw opvolgen. 
Bovendien was ik binnen de organisatie ook 
prima omringd. Onze campusverantwoordelijke 
is zelf verpleegkundige van opleiding en haar 
medische kennis kwam schitterend van pas. 
En ook de directeur van vzw Integro Zorg, die 
acht woonzorgcentra uitbaat, heeft een medi-
sche achtergrond en een diploma in ziekenhuis-
management. Zijn inzichten en zijn netwerk 
zorgden ervoor dat we vanaf midden april over 
meer dan voldoende beschermmateriaal konden 
beschikken. Dat heeft ons heel goed geholpen. 
Ook vanuit de arbeidsgeneeskundige dienst 
hebben we veel support gekregen. Zij hebben 
spontaan aangeboden om mij te ondersteunen 
bij het testen van de personeelsleden, en stelden 
zich elke maandagnamiddag ter beschikking 
om medewerkers, die het psychologisch moei-
lijk hadden in deze periode, te ondersteunen. 
Dat was bijzonder waardevol en werd erg geap-
precieerd.”

Zijn jullie bij een volgende golf beter voorbereid?
RUDI ORYE: “Zonder twijfel. Toegang hebben 
tot voldoende bescherm- en testmateriaal maakt 
een wereld van verschil. De eerste drie weken 
waren alle ogen op de ziekenhuizen gericht, en 
wij werden wat vergeten, terwijl wij natuurlijk 
wel de alleroudsten en kwetsbaarsten onder 
ons opvangen. Daar zijn we in snelheid gepakt, 
omdat wij de pech hadden om meteen in die 
beginperiode zwaar getroffen te worden. Van 
zodra we konden testen en we onze personeels-
leden beter konden beschermen, is de situatie 
snel gestabiliseerd. Corona heeft een vreselijke 
menselijke tol geëist in Sint Cecilia. 17 patiën-
ten zijn aan COVID-19 overleden. Na 15 april 
kenden we nog één overlijden ten gevolge van 
corona. En op dit moment is iedereen negatief. 
Als we straks met een volgende golf te maken 
krijgen, zullen we de signalen ook sneller her-
kennen, en sneller actie kunnen ondernemen. 
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Bij de minste symptomen zullen we bewoners 
meteen isoleren. Personeelsleden die verkou-
den zijn, zullen niet meer komen werken en ook 
familieleden zullen in de toekomst al sneller een 
bezoek overslaan, wanneer ze zich niet honderd 
procent gezond voelen. Iedereen heeft pijnlijk 
ervaren hoeveel schade dit virus kan aanrich-
ten. We blijven waakzaam.”

Hoe is de situatie op dit moment?
RUDI ORYE: “De eerste besmettingsgolf ligt 
dan misschien wel helemaal achter ons, maar 
de psycho-emotionele schade die corona in het 
woonzorgcentrum heeft aangericht is toch wel 
enorm. Heel wat personeelsleden kampen met 
verwerkingsproblemen. Ze hebben op zo´n kor-
te tijd zoveel bewoners moeten afgeven. Dat is 
niet te vatten, en weegt zwaar. Om hen in hun 
verwerkingsproces te ondersteunen, hebben we 

professionele hulp ingeschakeld. Binnenkort 
wordt er per afdeling een reflectiemoment aan-
geboden onder leiding van een traumapsycho-
loog. Daar zullen ze hun hart kunnen luchten 
en tips krijgen om weer verder te kunnen. Dat 
is nodig.”

DR. RUDI ORYE is Coördinerend en 
Raadgevend Arts (CRA) in woonzorgcen-
trum Sint Cecilia sinds 2000. Daarnaast is 
hij ook huisarts in Stevoort waar hij samen 
met zijn dochter een huisartsenpraktijk 
heeft.
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“De veiligheid van onze 
verpleegkundigen en patiënten 

was altijd onze prioriteit”

CORONA-ERVARINGEN VAN DE THUISZORG

Tijdens deze gezondheidscrisis bleven thuisverpleegkundigen niet alleen 
gepassioneerd de zorg voor hun eigen patiënten opnemen. Ze speelden ook 
een cruciale rol in de woonzorg-, schakelzorg- en triagecentra. En tussendoor 
waren ze soms zelfs kok, kapster of boodschappenbezorger voor hun patiënten, 
omdat andere hulpinstanties niet of nauwelijks mochten langsgaan. “Het is een 
rollercoaster geweest, waar we nog niet helemaal zijn uitgestapt”, zegt Solange 

Indenkleef, directeur Zorg bij Wit-Gele Kruis Limburg.

Wat heeft de coronacrisis voor het Wit-Gele Kruis 
betekend?
SOLANGE INDENKLEEF: “In het begin kon-
den we eigenlijk nog niet zo goed inschatten wat 
corona zou betekenen, en moesten we vooral op 
zoek naar beschermmateriaal. Dat was lang het 
allergrootste probleem. Ik vond het extreem be-
langrijk dat onze verpleegkundigen op elk mo-
ment volledig beschermd waren. Voor hun eigen 

veiligheid, maar ook voor die van onze patiën-
ten. We zijn daar altijd strenger in geweest dan 
de overheid voorschreef, en daar ben ik blij om. 
Maar het vroeg een ongelooflijke tour de force om 
al onze 1.800 verpleegkundigen, verspreid over 
alle uithoeken van de provincie, te voorzien van 
het juiste beschermmateriaal. Uiteraard hadden 
wij zelf voorraden, maar we waren absoluut niet 
voorbereid op deze pandemie. De eerste weken 
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moesten we zelfs bij tandartsen, dierenartsen en 
bedrijven mondmaskers gaan ronselen. De bereid-
willigheid om ons te helpen, was overdonderend. 
Dat gaf enorm veel energie om ervoor te blijven 
gaan. Al snel bundelden we in de zoektocht naar 
een leverancier voor mondmaskers de krachten 
met de grote ziekenhuizen. Bij Bioracer lieten we 
herbruikbare beschermschorten maken. Ik ben 
blij dat we daar zoveel tijd en middelen in geïnves-
teerd hebben. Intussen hebben we in onze nieuwe 
afdeling in Bilzen zelfs twee decontaminatieruim-
tes voorzien om onze eigen mondmaskers en 
schorten op grote schaal te kunnen ontsmetten. 
Daarmee zijn we beter gewapend voor een eventu-
ele nieuwe golf.”

KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE ZORG   

Hoe reageerden jullie patiënten?
SOLANGE INDENKLEEF: “We hebben op geen 
enkel moment zelf onze zorgen afgebouwd, maar 
in het begin belden heel wat van onze patiënten af 
uit angst voor besmetting. Dat ging in totaal toch 
om 1.300 patiënten. We wilden hen en hun man-
telzorgers niet zomaar aan hun lot overlaten, en 
dus creëerden we een houvast-lijn voor patiënten: 
twee verpleegkundigen contacteerden wekelijks 
deze patiënten en hun mantelzorgers zodat we 
hen toch vanop afstand konden blijven opvolgen. 
Daarnaast stapten we snel over naar cohortverple-
ging. Dat we de zorgen voor corona-patiënten he-
lemaal konden scheiden van de reguliere zorgen 
voor onze andere patiënten, stelde patiënten – en 
onze medewerkers – beter gerust.”

Hoe hebben jullie die cohortverpleging zo snel 
kunnen organiseren?
SOLANGE INDENKLEEF: “Toen we de vraag 
lanceerden – wie wil de zorg voor besmette pati-
enten op zich nemen? – zagen we meteen een heel 
grote bereidheid bij onze verpleegkundigen. In 
elke afdeling meldden mensen zich vrijwillig aan. 

We konden snel vaste teams van verpleeg- en zorg-
kundigen opzetten die enkel bij (vermoedelijk) be-
smette patiënten langsgingen. We hebben voor die 
cohortverpleging schitterend samengewerkt met 
andere diensten thuisverpleging en zelfstandige 
thuisverpleegkundigen. Raakte een van hun pati-
enten besmet, dan belden zij naar de COVID-lijn 
en werden deze patiënten overgenomen door de 
cohortronde. Nadien ging de patiënt gewoon te-
rug naar de oorspronkelijke thuisverpleegkundi-
ge. Dat heeft uitstekend gewerkt. Het onderlinge 
vertrouwen en de bereidheid om deze crisis sa-
men aan te gaan, was bijzonder groot. We waren 
in dat verhaal geen concurrenten, maar collega´s 
die het beste van onszelf gaven. Limburg is de 
enige provincie die dit op deze manier heeft kun-
nen organiseren. Daar ben ik ontzettend fier op. 
Bij de verpleegkundigen in de cohortzorg werd 
trouwens geen enkele besmetting vastgesteld. Dat 
bewijst dat we er, met het juiste beschermmate-
riaal en rigide veiligheidsmaatregelen, prima in 
geslaagd zijn om op een kwaliteitsvolle en veilige 
zorg te blijven bieden.”

FLEXIBILITEIT EN MOTIVATIE 

Jullie gingen ook elders ondersteunen.
SOLANGE INDENKLEEF: “De woonzorgcentra 
werden zwaar getroffen, en de personeelstekorten 
begonnen snel te wegen. Daar zijn we gaan onder-
steunen waar nodig. Ook in het schakelzorgcentrum 
in Sint-Truiden en de triagecentra zetten we onze 
thuisverpleegkundigen in. En ook daar was het 
nooit een probleem om medewerkers te vinden die 
deze taken wilden opnemen. Kandidaten meldden 
zich heel spontaan. De flexibiliteit en bereidwillig-
heid van onze mensen was indrukwekkend. Maar ze 
hebben het zwaar gehad, ook op sociaal-emotioneel 
vlak. Daarom stelden we ook een houvast-lijn in voor 
medewerkers. Wie ziek thuis was, werd niet alleen 
door zijn eigen leidinggevende maar ook door ie-
mand van de houvast-lijn opgebeld.”
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Waar zijn jullie met meest fier op?
SOLANGE INDENKLEEF: “De flexibiliteit en de 
motivatie van onze thuisverpleegkundigen. Daar 
ben ik ongelooflijk fier op. En ik ben ook trots dat 
we er op elk moment in geslaagd zijn om hen en 
hun patiënten goed te beschermen zodat ze hun 
zorgtaken in alle veiligheid konden uitvoeren. We 
zijn al onze taken kunnen blijven uitvoeren, heb-
ben al onze patiënten goed opgevolgd, en hebben 
hen en onze medewerkers goed omkaderd met 
structurele oplossingen zoals de houvast-lijnen. 
Ik ben ook trots op de vele mooie samenwerkin-
gen die we zijn aangegaan: met de zelfstandige 
thuisverpleging, de ziekenhuizen, woonzorgcen-
tra, onze partners uit de geestelijke gezondheids-
zorg en welzijn. Het is onvoorstelbaar wat voor 
mooie dingen we samen gerealiseerd hebben. Ik 
hoop dat we in de toekomst elkaar nog sneller 
zullen vinden. Ten slotte ben ik ook best fier op 
de communicatie die we intern gevoerd hebben: 
met filmpjes, animaties, en drie keer per week een 
update-nieuwsbrief. Voor onze leidinggevenden 
lanceerden we elke vrijdag zelfs een live journaal. 
We hebben bovendien getracht om zo veel moge-
lijk persoonlijk en direct met onze medewerkers 
te communiceren. Een telefoontje, een korte vi-
deochat,,… Dat werd bijzonder geapprecieerd. 
Daarnaast hebben we als enige organisatie in 

thuisverpleging de coronaperiode gedocumen-
teerd met film- en fotomateriaal. Een uniek docu-
ment.”

EFFICIËNTIE EN ANTICIPATIE 

Wat had beter gekund?
SOLANGE INDENKLEEF: “De grote tekorten 
aan beschermmateriaal waren toch echt een 
grote bron van ongerustheid en frustratie. Ook 
de communicatiestromen van het federale en 
Vlaamse niveau, die niet goed op elkaar afge-
stemd waren, veroorzaakten vaak verwarring en 
ergernis. Bovendien denk ik dat we ook de scha-
kelzorgcentra anders en efficiënter hadden kun-
nen organiseren. Op zich is dat allemaal perfect 
verlopen. In Sint-Truiden kon dat centrum door 
de schitterende voorbereidingen op een mum van 
tijd opgestart worden. Maar in Genk heeft het 
woonzorgcentrum Toermalien van Zorgbedrijf 
Ouderenzorg Genk een beetje als schakelzorgcen-
trum gefungeerd en ook dat functioneerde prima. 
Patiënten die nog niet voldoende hersteld waren 
om al naar huis terug te keren, werden daar tijde-
lijk opgevangen en verzorgd. Daar werd heel mooi 
samengewerkt met het ZOL dat ook een team 
van verpleegkundigen afvaardigde. Misschien 
kunnen we onze woonzorgcentra in de toekomst 
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anders organiseren. Als daar altijd een aantal 
bedden leeg mogen blijven, kunnen we er in cri-
sissituaties heel makkelijk patiënten opvangen. 
Dan heb je geen extra structuren nodig zoals de 
schakelzorgcentra.”

Zijn jullie nu beter voorbereid op een volgende 
golf?
SOLANGE INDENKLEEF: “Zonder twijfel. Op 
alle zorgen rond het beschermmateriaal hebben 
we intussen goed geanticipeerd. Heel wat nieu-
we structuren en protocollen staan op poten, en 
kunnen dus heel snel opnieuw opgestart worden. 
Wij hadden wel het voordeel dat onze organisa-
tie al sinds 2018 NIAZ-geaccrediteerd is. Onze 
medewerkers zijn het daardoor gewoon om met 
procedures om te gaan en er is een kwaliteits-
cultuur die gericht is op veiligheid en continue 
verbetering. Als je tijdens zo´n crisis je huis nog 
eerst op orde moet zetten, verlies je kostbare tijd.
Hoewel ik denk dat we beter gewapend zijn om 
zo´n tweede golf op te vangen, is een grotere 
uitdaging misschien nog wel het wegwerken 

van een aantal knelpunten in dat nieuwe nor-
maal. Onze thuisverpleegkundigen willen heel 
graag terugkeren naar het oude. Ze missen het 
onderlinge, informele contact, de collegiale sfeer 
op onze patiëntenbesprekingen, de patiëntenbe-
zoeken in het ziekenhuis,…. Hoe kunnen we daar 
opnieuw mogelijkheden voor creëren? Hoe geef 
je hen in een corona-proof organisatie kansen 
om eens tegen collega´s te ventileren? Dat is 
een uitdaging. Bovendien heeft deze crisis veel 
van onze verpleegkundigen in een andere rol 
geplaatst. Zij staan nu nog dichter bij hun pati-
enten, omdat ze hen in deze crisis met meer dan 
zorg omringd hebben. Ze deden soms taken die 
je van hen niet kan vragen, maar die ze nu uit-
voerden omdat niemand anders ze kon opnemen: 
medicatievoorschriften naar de patiënt brengen, 
naar de apotheek gaan, haren wassen of een bo-
terham smeren. Die taken moeten ze nu opnieuw 
uit handen geven. Voor verpleegkundigen met 
een hart voor zorg zal die boodschap meegeven 
weer even moeilijk zijn.”

SOLANGE INDENKLEEF is sinds 2010 
directeur Zorg in het Wit-Gele Kruis 
Limburg. Voordien werkte ze 15 jaar, als 
verpleegkundige en verpleegkundig-pa-
ramedisch directeur in het Ziekenhuis 
Oost-Limburg (ZOL).
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“De vraag naar informatie was hoog”
CORONA-ERVARINGEN VAN EEN APOTHEKER

Op welke manier beïnvloedde de corona-crisis 
jullie werking?
JOERI VAN DIJCK: “Eigenlijk viel dat al bij 
al nog best mee. Vanuit de overheid werden er 
voor onze sector weinig extra aanbevelingen 
geformuleerd. We moesten vooral het aantal pa-
tiënten in de apotheek beperken, meer afstand 
bewaren, alcoholgel voorzien en plexiglazen 
schermen installeren. Op onze werking had dat 
an sich niet zo´n grote impact, maar de patiën-
ten klopten wel veel meer en nadrukkelijker bij 
ons aan met vele vragen. In het begin van de 
crisis was dat niet zo evident omdat er nog maar 
weinig over het virus geweten was. Met welke 
medicijnen en combinaties moesten we extra 
voorzichtig zijn? Welke voorraden moesten we 
van nabij opvolgen? Onze federatie APB stelde 
snel specifieke aanbevelingen op voor apothe-
kers, en stuurde die ook elke week bij. Dat heeft 
ons goed geholpen.”

LAAGDREMPELIG AANSPREEKPUNT 

Zaten patiënten met zoveel vragen?
JOERI VAN DIJCK: “De vraag naar informatie 
was ontzettend hoog. Informatieverstrekking 
is altijd één van de kerntaken van een apothe-
ker, maar in deze crisis nam die vraag plots 
enorme proporties aan. In de beginperiode 
stond de telefoon continu roodgloeiend. Vragen  

beantwoorden, werd bijna een fulltime job. Ik 
denk dat de apotheker in deze crisis voor veel 
mensen vaak het meest laagdrempelige aan-
spreekpunt was. Naar de dokter durfden ze niet 
altijd, maar bij ons binnenlopen of ons even bel-
len: die stap was sneller gezet. Op zich is dat een 
positieve evolutie.”

Was er ook meer overleg met andere zorgver-
leners?
JOERI VAN DIJCK: “Absoluut. Dat was in deze 
crisis ook broodnodig. Normaal gezien mogen 
we patiënten geen medicijnen geven zonder 
voorschrift. In deze crisisperiode volgde dat 
voorschrift vaak wat later, dus moesten we 
continu overleggen met mantelzorgers, thuis-
verpleegkundigen en huisartsen. Hoewel SILO 
– een beveiligde whatsapp-achtige tool voor 
zorgverleners – voordien ook al bestond, ging 
iedereen dat plots heel intensief gebruiken. Da-
gelijks werden voorschriften en boodschappen 
uitgewisseld via deze weg. En dat is de zorg 
voor de patiënt alleen maar ten goede geko-
men. Kreeg ik te maken met een patiënt die te 
bang was om naar de huisarts te gaan, maar om 
wie ik me toch wat zorgen maakte, dan nam ik 
via SILO snel contact op met die huisarts. Hij 
nam het van daaruit dan opnieuw over, en kon 
die patiënt dan vaak toch overtuigen om naar 
de raadpleging te komen. Ik hoop dat we die  

Een grotere vraag om informatieverstrekking van patiënten, 
meer en intensiever overleg met collega-apothekers en andere 
zorgverleners. De apothekers klinken opvallend positief over hun 
rol tijdens de corona-crisis. “De veiligheidsmaatregelen waren in 
onze sector makkelijker op te vangen. Ze haalden onze werking 
niet helemaal ondersteboven”, zegt Joeri Van Dijck, voorzitter van 

het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond (KLAV).
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snelle, vlotte en continue samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen zorgverleners 
onderling ook in post-coronatijden kunnen 
vasthouden. Ook zonder complexe en ingeni-
euze elektronische patiëntendossiers kan dit 
soort tools die informatiedeling vergemakke-
lijken. Daarnaast hebben de Eerstelijnszones 
in deze crisis een belangrijke verbindingsrol 
opgenomen. Zij brachten zorgverleners over de 
grenzen van disciplines heen samen, en organi-
seerden wekelijks een digitaal overleg waarop 
de taken vlot en efficiënt verdeeld werden. Dat 
maakte het makkelijker om op lokaal vlak goede 
afspraken te maken.”

VEEL COLLEGIALITEIT 

Was er ook overleg met collega-apothekers?
JOERI VAN DIJCK: “In Limburg was het con-
tact tussen apothekers onderling voordien al 
heel goed, maar tijdens deze crisis werd dat 
toch nog verder geïntensifieerd. In de zoektocht 

naar alcoholgel, thermometers, zuurstof en an-
dere medicijnen waarvan de voorraad uitgeput 
dreigde te geraken, hebben we de krachten 
gebundeld. Gelukkig maar, want als je dat al-
lemaal individueel moet aanpakken, verlies je 
wel heel veel kostbare tijd. Over de bevoorra-
ding van triageposten hebben we, zonder eni-
ge concurrentiestrijd, meteen goede afspraken 
gemaakt. En wanneer thuisverpleegkundigen 
bij ons kwamen aankloppen voor bescher-
mingsmateriaal, spraken we ons netwerk aan. 
We werkten de hele crisis lang heel intensief en 
collegiaal samen.”

Welke rol heeft KLAV in deze crisis opgenomen?
JOERI VAN DIJCK: “In het begin hebben we – 
vanuit de federale task force - scenario´s klaar-
gestoomd die ons moesten voorbereiden op 
noodsituaties waarin verschillende apotheken 
zouden moeten sluiten door besmettingen van 
het personeel. Gelukkig hebben we die niet no-
dig gehad. In België zijn er sowieso relatief veel 
apothekers per inwoner. We overlegden vaak sa-
men en hielden de vinger aan de pols, ook over 
de provinciegrenzen heen. De grootste uitda-
ging was voor ons de zoektocht naar producten 
die moeilijk te verkrijgen waren: mondmaskers, 
alcoholgel, Paracetamol, zuurstof, de Final 4 
voor palliatieve zorg,… Dat vroeg ontzettend 
veel tijd en energie.”

TEKORTEN AAN MEDICIJNEN 

Hoe komt het dat die bevoorrading zo´n groot 
probleem waren?
JOERI VAN DIJCK: “Het verhaal van de mond-
maskers en de beschermmaterialen is bekend. 
Daar hadden we te weinig stockvoorraden op 
een moment dat de hele wereld op zoek was 
naar deze producten. De hele supply chain 
is daar ingestort. Maar soms veroorzaakten 
ook paniekaankopen van patiënten tijdelijke  
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tekorten. In mijn apotheek raakte de jaarvoor-
raad thermometers bijvoorbeeld op amper tien 
dagen volledig uitverkocht. En toen in de media 
negatieve berichten verschenen over Ibuprofen, 
was de jacht op Paracetamol echt geopend. Er is 
nooit een tekort geweest aan dat geneesmiddel, 
maar de logistieke machine kon de vraag even 
niet meer volgen. Daar kan je natuurlijk niet 
echt op anticiperen. De palliatieve zorg kwam 
wel even in de problemen omdat de Final 4 die 
zij nodig hebben ziekenhuisgebruikte medicatie 
is. Die stocks zaten vast in ziekenhuizen, waar 
de nood ook hoger lag dan normaal. Daardoor 
geraakte de palliatieve zorgorganisaties maar 
mondjesmaat aan die geneesmiddelen. Ook 
morfine was een tijdlang een probleem. Het te-
kort aan zuurstof was wellicht nog de grootste 
uitdaging. Op de zuurstofmarkt zijn er maar 
weinig spelers, en die konden de vraag op een 
bepaald moment echt niet meer aan. Dat zorgde 
voor schrijnende taferelen. Als een CRA uit een 
woonzorgcentrum bij jou komt aankloppen om-
dat hij nergens nog aan zuurstof geraakt en hij 
daardoor misschien patiënten met morfine moet 
beginnen inspuiten, dan is het echt alle hens 
aan dek. Gelukkig hebben we dat soort vragen 
uiteindelijk altijd kunnen oplossen, maar daar 
moeten we beter op voorbereid zijn. We moeten 
dringend nadenken over het aanleggen van 
strategische stocks, en tegelijkertijd investeren 
in een logistiek IT-systeem dat systematisch en 
structureel de stockvoorraden van leveranciers 
kan opvolgen. Daarmee hadden heel wat proble-
men voorkomen kunnen worden.” 

GEBUNDELDE KRACHTEN 

Zijn jullie beter voorbereid op een eventuele 
tweede golf?
JOERI VAN DIJCK: “De maatregelen zijn in 
werking, de structuren zijn uitgezet, en de be-
smettingen kunnen beter gemonitord worden, 

waardoor we ook sneller zullen kunnen ingrij-
pen. Bij een nieuwe golf is het op veel terrei-
nen gewoon een kwestie van de knop opnieuw 
omdraaien. Dat is positief. Ik denk ook dat we 
qua stockvoorraden beter voorbereid zullen 
zijn, maar het blijft belangrijk om die voorraden 
goed op te volgen. Nu gebeurt dat nog te veel ad 
hoc. De overheid moet dat op een meer gestruc-
tureerde manier coördineren.”

Zijn er ook positieve lessen te trekken?
JOERI VAN DIJCK: “Zonder twijfel. Wat mij 
uit deze crisis vooral is bijgebleven is het grote 
onderlinge vertrouwen en de collegialiteit van 
eerstelijnszorgverleners onder elkaar. Het was 
echt allemaal samen tegen het corona-virus. De 
focus van het beleid mocht dan wel op de zie-
kenhuizen liggen, ik sta zelf versteld van wat 
we in de thuiszorg op zo´n korte tijd samen 
voor elkaar gekregen heb. We hebben bewe-
zen dat we over grenzen van disciplines goed 
en vlot kunnen samenwerken, en daar heeft 
de patiënt de vruchten van geplukt. Ik hoop 
dat we die onderlinge samenwerking kunnen 
vasthouden, en nog verder kunnen aanboren. 
Ook onze beroepsvereniging heeft – zowel op 
federaal, Vlaams als op provinciaal vlak – zijn 
meerwaarde heel zichtbaar gemaakt. Gebundel-
de krachten kunnen meer: dat is in deze crisis 
heel duidelijk gebleken.”
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“Het was lastig om niet nabij 
te kunnen zijn”

CORONA-ERVARINGEN VAN DE PALLIATIEVE ZORG

De coronacrisis hertekende niet alleen ons leven. Ook het sterven 
was anders. Waar palliatieve zorgorganisaties de voorbije decennia 
hebben ingezet op nabijheid bij overlijden, viel dat plots weg. Hoe 
bied je troost op anderhalve meter afstand? “In de palliatieve 
thuiszorg hebben we daar enorm mee geworsteld.”, vertellen 

Kristine Jacobs en Mart Knaepen van Pallion. 
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Hoe snel hadden jullie begrepen dat de corona-
crisis impact zou hebben op de palliatieve zorg?
KRISTINE JACOBS: “Dat hadden we al heel 
snel begrepen, maar we hadden die impact 
initieel wel anders ingeschat. We hadden goe-
de voorbereidingen getroffen om klaar te zijn 
om een grote toevloed van COVID-patiënten 
op te vangen, zowel uit de thuiszorg als uit de 
woonzorgcentra. Uiteindelijk zijn er uit die 
hoek maar heel weinig hulpvragen gekomen. 
Zelfs onze eigen patiënten die we al lange tijd 
begeleidden, zetten de eerste weken vaak een 
stap achteruit. Uit angst om besmet te worden, 
vroegen ze om de geplande huisbezoeken niet 
te laten doorgaan. Ze wilden liever telefonische 
begeleiding. Daardoor viel toch een belangrijk 
luik van dat persoonlijke contact met patiënt en 
familieleden weg. Stilaan normaliseert de situ-
atie zich, en komen ook de nieuwe aanvragen 
opnieuw op gang.”

OP ANDERHALVE METER 

Op welke manier heeft corona jullie begeleiding 
veranderd?
KRISTINE JACOBS: “Corona heeft een enorme 
impact op onze palliatieve zorg gehad. Waar wij 
normaal gezien naast het bed van onze patiën-
ten zitten en nabijheid met de familie aanmoedi-
gen, moesten we tijdens deze crisis letterlijk af-
stand houden. En vanop anderhalve meter met 
een mondmasker op en steriele handschoenen 
aan, kan je nooit eenzelfde soort begeleiding 
bieden als wij gewoon zijn waarin vooral com-
municatie en verbinding op de voorgrond staan. 
Dat frustreerde. Alleen al door het mondmasker 
gaat een stuk van de non-verbale communica-
tie verloren. We wilden graag zoveel méér doen 
voor onze patiënten.”
MART KNAEPEN: “We zagen ook de hulpvra-
gen van patiënten veranderen. Waar we traditio-
neel heel erg focussen op het psycho-emotionele 

aspect van onze begeleiding en de ondersteu-
ning op sociaal vlak, situeerden de meerderheid 
van de vragen zich plots vooral rond pijn- en 
symptoomcontrole. En zelfs daarover gaven we 
vaker telefonisch advies. Het medische trad heel 
erg op het voorplan, en palliatieve zorg werd 
soms te veel gereduceerd tot pijnbestrijding. 
Daar hadden we het moeilijk mee. Rond het bed 
van onze patiënten zaten bovendien veel min-
der mensen dan anders. Gesprekken met grote 
families hebben we in deze periode amper ge-
voerd. Dat is bijzonder jammer natuurlijk.”

Waar zijn jullie nog tegenaan gelopen?
KRISTINE JACOBS: “In een terminale fase, maar 
ook bij COVID-patiënten, is het belangrijk dat er 
voldoende medicatie kan toegediend worden. Op 
een bepaald moment was daar een acuut gebrek 
aan. Alle voorraden zaten vast in de ziekenhuizen, 
waar de behoefte uiteraard plots ook groter was. 
Maar de thuiszorg en de woonzorgcentra zaten 
zonder, en de apothekers konden de Final 4 maar 
moeilijk aanleveren. Dat zorgde toch voor bijzon-
der moeilijke situaties op het terrein. De overheid 
had dat proces wat beter kunnen coördineren. 
Ook aan voldoende spuitaandrijvers geraken, 
werd een probleem. Gelukkig hebben we heel snel 
sponsoring gekregen van de Koning Boudewijn-
stichting om vijf extra spuitaandrijvers aan te 
kopen. Waar we die in normale omstandigheden 
vooral uitlenen aan onze patiënten, hebben we 
die tijdens de crisis ook breder beschikbaar ge-
steld aan de woonzorgcentra, schakelzorgcentra 
en de thuiszorg, want ook andere hulpverleners 
liepen tegen dit probleem aan. Naast een tekort 
aan medicijnen en spuitaandrijvers kampten we 
ook met een tekort aan beschermingsmateriaal. 
Dankzij onze medewerkers en sponsoring uit alle 
hoeken hebben we ons uiteindelijk toch voldoende 
kunnen beschermen om op huisbezoek te kunnen 
gaan, maar dat moeten we in de toekomst toch 
proberen te vermijden.”
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ERVARING DELEN   

Hebben andere zorgverleners een beroep  
gedaan op jullie expertise in stervens- 
begeleiding?
KRISTINE JACOBS: “Op het terrein had ie-
dereen echt de handen vol. Ons direct contac-
teren met de vraag om extra hulp of omkade-
ring, gebeurde in de eerste week dan ook niet. 
Maar we beseften wel meteen dat onze ervaring 
in stervensbegeleiding in deze crisis ook voor 
andere hulpverleners goed van pas zou komen, 
en we hebben die ervaring ook zo veel mogelijk 
proberen te delen. Onze equipe-artsen zijn op 
13 maart meteen in actie geschoten. Enerzijds 
stoomden we intern onze medewerkers heel 
praktisch klaar voor de nieuwe maatregelen. 
We leerden hen aan wat goede handhygiëne 
inhield, en hoe de mondmaskers correct gedra-
gen en ontsmet moesten worden. Daar hebben 
wij immers niet zo veel ervaring in. Tegelijker-
tijd stelden onze artsen meteen flowcharts op 
voor andere artsen die minder vertrouwd zijn 
met palliatieve zorg. Omdat wij dagelijks in con-
tact komen met stervende patiënten, weten we 
precies welke medicatie er best ingezet wordt, 
en wat er moet gebeuren. Die inzichten en ad-
viezen hebben we breed verspreid naar CRA´s 
in woonzorgcentra, huisartsen en thuisver-
pleegkundigen.”
MART KNAEPEN: “Ook de psychologen zijn 
onmiddellijk aan de slag gegaan. We voelden 
spontaan aan dat onze ervaringen met stervens-
begeleiding en rouw in deze periode goed van 
pas konden komen. Hoe kan je toch nabij zijn 
wanneer je fysiek afstand moet houden? Wat 
is er belangrijk wanneer je afscheid neemt van 
een dierbare? En welke rituelen kunnen helpen 
bij het rouwproces? Dat soort informatie bun-
delden we in praktische tips en adviezen. En 
ook die verspreiden we heel breed naar andere 
zorgverleners.”

Gingen jullie ook in de ziekenhuizen en woon-
zorgcentra ondersteunen?
MART KNAEPEN: “De woonzorgcentra kre-
gen aparte richtlijnen, en daar hebben we ons 
bewust buiten gehouden. Maar we voelden wel 
snel aan dat zorgverleners in deze situatie on-
der zware druk kwamen te staan. Bezoek was 
maar beperkt toegelaten, en het afscheid zag 
er heel anders uit. Soms waren familieleden 
zo bang om zelf besmet te geraken dat ze niet 
meer in dezelfde kamer met hun dierbare wil-
den afscheid nemen. Heel begrijpelijk allemaal 
natuurlijk, maar daarmee werden verpleegkun-
digen en andere verzorgenden vaak de brug 
tussen de stervende en de familie. En dat is 
een loodzware taak waarvoor ze eigenlijk niet 
opgeleid zijn. Om hen daarin te ondersteunen 
hebben we wel een aantal debriefings gedaan in 
woonzorgcentra. In plaats van te focussen op de 
patiënt en zijn familie zijn we in daar eerder de 
zorgverlener gaan begeleiden en ondersteunen. 
Dat werd bijzonder geapprecieerd.”

MEER AANDACHT VOOR ROUW 

Gaat deze crisis gevolgen hebben voor de rouw-
verwerking van nabestaanden?
KRISTINE JACOBS: “Daar kan je vanop aan. 
Normaal gezien voorzien we maar twee huis-
bezoeken na een overlijden, en we merken dat 
daar vandaag veel meer nood aan is. Dit is geen 
normale stervenscultuur, en dat zal gevolgen 
hebben voor de rouwverwerking van familie-
leden en hulpverleners. In onze organisatie 
hebben we daar meteen extra op in gezet. Daar 
willen we in de toekomst in de mate van het mo-
gelijke blijven op inzetten.”
MART KNAEPEN: “Je merkt dat de nabestaan-
den het bijzonder zwaar hebben. Ze geraken niet 
in het rouwproces en begrijpen niet goed wat er 
gebeurd is. Normaal gezien is er een afscheid, je 
mag het lichaam zien, je schrijft teksten, zoekt 
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muziek bij elkaar en bereidt de begrafenis voor. 
De eerste dagen komen er bovendien vaak veel 
mensen langs. Dat viel in deze setting hele-
maal weg. Het risico op complexe rouw wordt 
daardoor groter. Als wij daar op een of andere 
manier een rol kunnen spelen om dat proces 
verteerbaarder te maken, dan willen we die heel 
graag opnemen.”

Hoe gaat het intussen met jullie medewerkers?
KRISTINE JACOBS: “We hebben natuurlijk 
niet de acute stress meegemaakt van artsen 
en verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Onze 
plek was in deze crisis vooral op de tweede lijn, 
en die nieuwe plaats hebben we zo goed moge-
lijk proberen te benutten. Onze medewerkers 
hebben het op een heel andere manier moeilijk 
gehad de voorbije weken. Bij ons leeft vooral 
de frustratie. Het gevoel dat we méér hadden 
willen doen. En de teleurstelling omdat we ons 
geremd voelden in onze normale werking. Dat 
heeft zwaar gewogen. Voor palliatieve thuiszorg 
zijn er maar weinig digitale alternatieven. Dat 

hebben we de voorbije weken heel goed ervaren. 
Wat wij doen, veronderstelt ook letterlijk nabij-
heid en face-to-face menselijk contact. Anders 
gaat onvermijdelijk toch een stuk diepgang ver-
loren. We hopen dat we heel snel opnieuw die 
nabijheid kunnen opzoeken. Naast dat bed van 
de patiënt: daar horen wij thuis.”

Pallion is een gespecialiseerde dienst voor 
hulpverlening in de palliatieve thuiszorg. 
Een multidisciplinair team van 20 mede-
werkers bundelt de krachten om de laatste 
wens van patiënten te helpen realiseren: 
waardig thuis overlijden in hun vertrouw-
de omgeving. 
Kristine Jacobs is sinds 2019, samen met 
Linda Symons, algemeen coördinator van 
Pallion. Mart Knaepen werkt er als psy-
chologe.
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“We hebben snel 
en adequaat gehandeld.”

CORONA-ERVARINGEN VAN DE GEHANDICAPTENZORG

Het zijn zware tijden geweest voor de vele voorzieningen voor 
personen met een beperking. “We moesten onze hele werking op 
een paar dagen tijd helemaal herdenken om onze gasten zo goed 
mogelijk te beschermen tegen een mogelijke besmetting. Moeilijke 
knopen moesten worden doorgehakt en ouders stonden soms voor 
hartverscheurende keuzes, maar we hebben heel snel en goed 

geageerd”, vertelt Paul Caes, directeur van vzw Stijn. 
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Wanneer dachten jullie voor het eerst: corona 
zou wel eens een probleem kunnen vormen?
Paul Caes: “Vrij snel eigenlijk. Begin maart zijn 
we al begonnen aan de voorbereidingen. Ieder-
een was zich onmiddellijk bewust van het hoge 
besmettingsrisico voor onze gasten. Velen kam-
pen, bovenop hun beperking, met een zwakke 
gezondheid. Wanneer zij besmet geraken, lopen 
ze een hogere kans op ernstigere klachten of 
een fatale afloop. Dat risico wilden we zo veel 

mogelijk beperken, ook al moesten we daardoor 
zware beslissingen nemen. De ambulante zorg 
en de dagopvang hebben we meteen stopgezet, 
en we kondigden - sneller dan dat de overheid 
dat oplegde – een algemene bezoekstop af. Elke 
ouder moest kiezen: ofwel vingen ze hun kind 
thuis op tijdens de crisis, ofwel verbleef het in 
onze voorzieningen, maar niemand mocht nog 
op bezoek komen of in het weekend naar huis 
zolang de crisis aanhield. De keuze die ouders 
moesten maken, was hartverscheurend en nie-
mand besefte op dat moment ten volle hoe lang 
dit zou duren. Elk van die keuzes heeft veel ver-
driet opgeleverd. Ouders hebben het vreselijk 
lastig gehad de afgelopen maanden. En toch 
heb ik van hen alleen maar begrip voor die be-
slissing gekregen. Ze waren vooral blij dat wij 
er alles aan deden om hun kinderen zo veilig 
mogelijk te houden.”

SOCIAL DISTANCING EN MONDMASKERS 

Wat veranderden jullie meteen in jullie werking?
Paul Caes: “We beseften meteen dat consequent 
anderhalvemeteren in onze voorzieningen een 
utopie was. Daarom gingen we van bij de start 
met – grotere – bubbels werken. Elke leefgroep 
werd als een bubbel beschouwd, en elk personeels-
lid werd voortaan slechts aan één vaste bubbel 
toegewezen, terwijl onze therapeuten, ergothe-
rapeuten en logopedisten in normale omstandig-
heden ook vaak overkoepeld in verschillende leef-
groepen werken. Dat creëerde natuurlijk ook een 
personeelstekort. Om dat op te vangen hebben we 
medewerkers die normaal in de dagcentra werk-
ten, overgeheveld naar de residentiële zorg. Onze 
personeelsleden hebben zich in dat hele proces 
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bijzonder flexibel en verantwoordelijk opgesteld. 
Ook zij wilden er alles aan doen om onze gasten 
veilig en gezond te houden.”

Hoe moeilijk was het om de corona-maatregelen 
op te volgen?
Paul Caes: “Strenge hygiënevoorschriften – zo-
als handen wassen, het bad ontsmetten na elke 
wasbeurt – waren in onze voorzieningen al heel 
goed ingeburgerd. Ook in normale omstandighe-
den zijn onze gasten immers bijzonder kwetsbaar 
voor risico´s als de MRSA-bacterie. Toch hebben 
we onze hygiënemaatregelen in deze crisis nog 
verder verstrengd. Social distancing respecteren 
was dan weer niet haalbaar. Hoe ga je iemand 
wassen of eten geven op anderhalve meter? Dat 
was niet realistisch. Mondmaskers hebben we 
wel een plek gegeven in onze werking.”

Was het tekort aan beschermmateriaal ook in 
jullie voorzieningen een issue?
Paul Caes: “De eerste weken hadden we gewoon 
geen voorraad. En het heeft enorm veel tijd en 
energie gekost om de juiste mondmaskers aan 
te kopen. Pas na een paar weken normaliseerde 
de situatie zich een beetje. Dat heeft toch heel 
wat onrust gecreëerd op de werkvloer. Ik hoop 
dat we dat soort scenario´s in de toekomst kun-
nen vermijden.”

SNEL EN OP MAAT 

Waar zijn jullie trots op?
Paul Caes: “Op de snelheid waarmee we in een 
mum van tijd onze volledige organisatie heror-
ganiseerden. Daar kwam veel planning aan te 
pas, en het vroeg een ongelooflijke flexibiliteit 
van onze personeelsleden. Maar het heeft wel ge-
loond. Doordat we op een recordtijd vaste bub-
bels gecreëerd hebben, hebben we grote ramps-
cenario´s zoals in de woonzorgcentra kunnen 
vermijden. Onze gebouweninfrastructuur  

leende zich er ook beter toe om snel op die nieu-
we maatregelen in te spelen. Met vaste bubbels 
werken, is nu eenmaal een stuk makkelijker te 
organiseren in vele kleinere gebouwen, dan in 
één centraal gebouw met grote gemeenschappe-
lijke ruimten. Ik ben ook bijzonder trots dat we 
tijdens deze crisis de vaste relatie tussen cliënt 
en zorgverstrekker hebben kunnen respecte-
ren. De ontreddering van bewoners was vaak al 
groot: ze begrepen soms niet precies wat er aan 
de hand is, en ze moesten hun bezoek en hun 
vaste structuren al missen. Het was fijn dat ze 
in die crisistijd toch nog konden rekenen op een 
vertrouwde zorgverstrekker.”

Wat verliep moeilijker?
Paul Caes: “Het tekort aan beschermmateriaal 
en testcapaciteit heeft het ons toch bijzonder 
moeilijk gemaakt de eerste weken. Van zodra we 
konden testen was het makkelijker om te gaan 
cohorten. In de grotere huizen hebben we voor 
COVID-positieven vaak aparte groepen opge-
richt zodat ze toch dat socio-emotionele contact 
konden behouden. Waar we ook mee geworsteld 
hebben, was de druk op de ouders die thuis hun 
kind opvingen. Tijdens de crisis konden we 
maar weinig doen om hen te ondersteunen. We 
konden enkel nog noodopvang bieden voor heel 
acute situaties, en we beseften maar al te goed 
in wat voor moeilijke omstandigheden zij zich 
bevonden nu alle zorg voor hun kind alleen op 
hun schouders terechtkwam. In de media heb-
ben we een actie opgezet om daar onze erken-
ning voor uit te spreken, en uiteraard hielden 
we ook contact met hen. Maar dat was toch niet 
eenvoudig. Ten slotte hebben onze personeelsle-
den het ook moeilijk gehad met het gebrek aan 
maatschappelijke erkenning voor wat zij deden. 
Zeker in die beginperiode waren alle spots ge-
richt op de acute situaties in de ziekenhuizen, 
en dat zorgde toch af en toe voor wrevel.”
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ZORG VOOR DE ZORG 

Zijn er ook positieve lessen te trekken uit deze 
crisis?
Paul Caes: “Deze crisis heeft mooi aangetoond 
wat voor een fantastische mensen er in de zorg-
sector actief zijn. De maatschappelijke waardering 
voor zorgberoepen is terecht gestegen, en daar 
ben ik blij om. In onze organisatie heeft deze crisis 
ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk de zorgon-
dersteunende diensten in dat grote plaatje zijn. De 
inzet van ons keukenpersoneel, de schoonmaak-
ploeg, de administratieve, technische en logistie-
ke diensten is cruciaal geweest om onze voorzie-
ningen op een recordtijd corona-proof te krijgen. 
Vanaf volgend jaar wil de overheid met 25% op dat 
omkaderend personeel gaan besparen. Ik hoop 
van harte dat die besparingsronde herbekeken 
kan worden. Op managementniveau heeft deze 
crisis ons wel wat lessen geleerd. We zijn plots 
allemaal overtuigd van de voordelen van digitaal 
vergaderen en telewerken. Dat willen we graag 
verder verankeren in onze organisatiestructuur. 
De plannen die al klaar lagen voor twee nieuwe 
administratieve gebouwen gaan we ook vanuit die 
bril herbekijken en bijsturen.”

Hoe is de situatie vandaag?
Paul Caes: “Wat onze zorg betreft, kunnen we niet 
wachten om terug naar een normalere werking te 
evolueren: met opnieuw bezoek voor onze gasten, 
fijne activiteiten die hun dagen kleuren en struc-
tureren, en nieuwe kansen om ouders terug beter 
te omkaderen. Onze dagopvang werd intussen op-
nieuw opgestart, al houden we die nog even heel 
strikt gescheiden van onze leefgroepen. En er is 
ook al terug begeleiding aan huis. Dat is alvast 
positief. Toch is er van een normale werking op 
dit moment nog geen sprake. Elke nieuwe versoe-
peling brengt weer nieuwe vragen en uitdagingen 
met zich mee, maar intussen is er toch ook al wat 
structuur en ritme om op terug te vallen.”

Paul Caes is sinds 2007 directeur coördi-
nator van vzw Stijn, een netwerk van zor-
ginstellingen in Limburg, de Antwerpse 
Kempen en Vlaams Brabant. Bijna 3.000 
mensen maken gebruik van de diensten 
van vzw Stijn.
Paul Caes studeerde psychologie aan KU 
Leuven en behaalde een MBA aan Vlerick 
Business School. Hij was zijn hele carrière 
actief in de gehandicaptensector; hij werk-
te als stafmedewerker van St-Oda en direc-
teur van De Witte Mol voor hij overkoepe-
lend directeur werd van vzw Stijn.
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“Afdelingen sluiten was voor ons 
geen optie”

CORONA-ERVARINGEN VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Hoe heeft de coronacrisis jullie werking 
beïnvloed?
BERT PLESSERS: “De impact op onze organi-
satie was enorm, maar al onze diensten zijn wel 
op volle kracht blijven draaien. Wij vangen in 
ons psychiatrisch ziekenhuis kinderen vanaf 6 
jaar op, maar ook jongeren en volwassenen met 
ernstige psychotische en verslavingsproblema-
tieken, en ouderen die kampen met een cogni-
tieve stoornis als dementie. Daarnaast bieden 
we in ons psychiatrische verzorgingstehuis een 
thuis aan heel wat ouderen. Tijdens de corona- 
crisis hebben we onze gewone raadplegingen 
en de daghospitalisatie afgebouwd, en focusten 
we ons op de urgente en crisisopnames. Maar 
afdelingen sluiten, was geen optie. Asster vangt 
elk jaar zo´n 450 gedwongen opnames op. Dat 
zijn we tijdens de crisis ook blijven doen. Omdat 
elke patiënt zijn eigen specifieke noden heeft en 
in de juiste leefgroep geplaatst moet worden, 
konden we dus – anders dan bijvoorbeeld de 
algemene ziekenhuizen - geen enkele afdeling 
sluiten. Ook onze school bij SPIKA is gewoon 
blijven draaien. We richtten bovendien een spe-
cifieke COVID-afdeling op. Nieuwe patiënten 
die positief testten op corona, kregen daar een 
plaats.”

SNEL GESCHAKELD 

Hadden jullie op deze crisis geanticipeerd?
BERT PLESSERS: “We hebben in ieder geval 
snel geschakeld en hebben de overheidsmaat-
regelen niet afgewacht. In een recordtempo 
hebben we een operationeel crisisteam samen-
gesteld. Samen toonden we visie en hakten we 

In de geestelijke gezondheidszorg dreef de coronacrisis het 
spanningsveld tussen zorg en welzijn vaak op de spits. “Waar 
primeert de medische gezondheid van de patiënt? En waar moeten 
we zijn psycho-emotioneel welzijn centraal stellen? Het was een 
moeilijke oefening in balans”, vertelt Bert Plessers, algemeen 

directeur van vzw Asster. 

BERT PLESSERS is maatschappelijk 
werker en master in de politieke weten-
schappen. Hij startte zijn loopbaan bij het 
Limburgs Overlegplatform GGZ SPIL en 
combineerde die functie met een job als do-
cent in de opleiding Bachelor in het Soci-
aal Werk (Thomas More). Vanaf 2015 werd 
Bert Plessers stafmedewerker algemeen 
directeur in Asster. In die functie werd hij 
gedetacheerd door FOD Volksgezondheid 
als adjunct-coördinator nieuw GGZ-beleid 
kinderen en jongeren, en later als kabi-
netsmedewerker Geestelijke Gezondheid 
Vlaanderen. Sinds 2019 werkt Bert Ples-
sers opnieuw in Asster, als adjunct-direc-
teur. In 2020 werd hij algemeen directeur. 
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moeilijke knopen door. Op 13 maart schrapten 
we, sneller dan de overheid vroeg, meteen alle 
verlof- en bezoekregelingen. Dat heeft zeker ge-
loond. Verder hebben we veel tijd geïnvesteerd in 
het opzetten van heldere, gecentraliseerde com-
municatiestromen. Elke dag namen we de nieu-
we richtlijnen in detail door, en vertaalden we 
dat heel duidelijk en concreet naar onze werking. 
Onze corona-bijbel werd dagelijks aangepast en 
was voor iedereen op elk moment online beschik-
baar, We stelden overzichtelijke brochures sa-
men, maakten posters, stuurden info-mails met 
updates en maakten werk van bemoedigende 
video-boodschappen voor onze personeelsleden. 
Dat was nodig, want we hebben in deze crisis ont-
zettend veel van hen gevraagd. Op een bepaald 
moment hadden we 125 medewerkers die afwe-
zig waren door ziekte, en toch moesten we – met 
even veel passie, doorzettingsvermogen en slag-
kracht - blijven doorwerken.”

Wat waren voor jullie de grootste uitdagingen?
BERT PLESSERS: “Geestelijke gezondheidszorg 
heeft een heel andere finaliteit dan de klassieke 
gezondheidszorg. Op vlak van somatiek en hand-
hygiëne moesten we een inhaalbeweging maken. 
Daar hebben we zwaar op moeten inzetten. Ook 
het tekort aan beschermingsmateriaal was een 
groot issue. Wij hebben steeds getracht om kwa-
liteitsvolle zorg te blijven realiseren met minimale 
risico’s op besmetting. We werken binnen Asster al 
lang met duidelijke steekkaarten per infectieziek-
te die tussentijds aangepast worden aan de nieuw-
ste tendensen of wetenschappelijke inzichten. Dit 
beleid hebben we doorgetrokken naar deze crisis. 
We hebben voluit ingezet op handhygiëne en af-
standsregels, maar evident was dat allerminst. 
Bovendien bleek onze infrastructuur niet aange-
past aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften. We 
hebben nog 3-persoonskamers, en ook de lokalen 
waarin we onze groepstherapie organiseren, ble-
ken te krap om social distancing-regels te respec-
teren. Ons leefgroep-model is geënt op groepen 

van 8 tot 10 personen. Die moesten we plots, met 
dezelfde personeelsaantallen, in twee splitsen. Dat 
had een enorme impact op de werkdruk van onze 
medewerkers.”

BESMETTINGEN VERMIJDEN 

Kregen jullie te maken met veel besmettingen?
BERT PLESSERS: “Op het hoogtepunt van 
de crisis testten er 18 personeelsleden (van de 
990) corona-positief. Bij een nieuwe testronde 
in mei was iedereen negatief. In onze ouderen-
groep bleef iedereen corona-vrij. Als je weet dat 
Sint-Truiden bijzonder zwaar getroffen werd, is 
dat best impressionant. Eén patiënt raakte in-
tern besmet, en een andere deed het virus in een 
algemeen ziekenhuis op. Daarnaast hebben we 
een 15-tal corona-positief geteste patiënten op-
genomen. We hebben er alles aan gedaan om be-
smettingen buiten de instelling te houden. Elke 
nieuwe patiënt werd eerst in kamerisolatie ge-
plaatst en er werd een staal genomen. Bij een po-
sitieve test organiseerden we meteen een muta-
tie naar de COVID-afdeling. Bij een negatieve test 
moest de patiënt nog een zevental dagen in een 
kamerstatuut om zeker te zijn dat de incubatiepe-
riode met veel besmettingsrisico´s voorbij was. 
Pas daarna mocht hij naar de leefgroep. Dat zijn 
natuurlijk dramatische maatregelen voor men-
sen die het psychisch al bijzonder zwaar hebben, 
maar we hadden geen andere optie.”

Hoe groot was de impact van de corona-maat- 
regelen op jullie patiënten?
BERT PLESSERS: “Voor onze patiënten was 
dit een vreselijke periode. Patiënten die met 
een acuut psychisch probleem opgenomen wor-
den, eerst een week in kamerisolatie plaatsen: 
dat druist in tegen alles waar wij voor staan. 
Maar in deze situatie hadden we geen keuze. 
We moesten immers ook onze andere patiënten 
en onze personeelsleden beschermen. Op ande-
re momenten hebben we het psychisch welzijn 
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van onze patiënten wél laten primeren. Conti-
nu mondmaskers dragen in aanwezigheid van 
mensen die met een zware psychose kampen, 
is bijvoorbeeld geen goed idee. De inzet van de 
mondmaskers is daarom zeer gericht gebeurd. 
Onze patiënten mochten tijdens de lockdown al 
geen bezoek ontvangen en ze konden aan veel 
minder activiteiten deelnemen dan anders om-
dat het zwembad, de sporthal en het cafetaria 
gesloten werden. Dat had al veel impact. Binnen 
de veilige bubbel van hun leefgroep hebben we 
gefocust op warme, mensgerichte zorg. Daarin 
ligt ook onze passie en expertise. Wij moeten 
een lichtpunt zijn in de woestijn. Geleidelijk aan 
hebben we gelukkig kunnen versoepelen.” 

BESTAANDE KNELPUNTEN  

Met welke andere problemen hebben jullie  
geworsteld?
BERT PLESSERS: “Eigenlijk heeft de corona- 
crisis geen nieuwe problemen gecreëerd. Ze 
heeft vooral bestaande knelpunten zichtbaar-
der gemaakt. Voor het ziekenhuis kregen we 
instructies van de federale overheid. Voor het 
psychiatrisch verzorgingstehuis van het Vlaam-
se niveau. De communicatie van twee overheden 
die soms elkaar haaks op elkaar stonden of een 
totaal verschillende timing kende, zorgde voor 
heel wat verwarring en frustratie. Ook de lage-
re, maatschappelijke waardering voor onze sec-
tor, creëerde ergernis. In de beginfase waren 
alle ogen op de algemene ziekenhuizen gericht. 
Daar zaten de “helden van de zorg”, terwijl de 
ongelooflijke krachtinspanning die onze mede-
werkers aan het verrichten waren, aan iedereen 
voorbij leek te gaan. Dat viel zwaar. Maar ook 
binnen onze eigen organisatie werden een aan-
tal pijnpunten plots zichtbaarder en dwingen-
der. Onze focus op geestelijke gezondheidszorg 
heeft ervoor gezorgd dat onze aandacht voor het 
somatische soms wat minder op de voorgrond 
stond. Op dat domein hebben we een grote  

professionaliseringsslag gemaakt. Ook onze soms 
wat verouderde infrastructuur en het gebrek aan 
inzet van aangepaste moderne IT-systemen om 
bijvoorbeeld de aankoop van beschermmaterialen 
centraal op te volgen, speelden ons parten.”

POSITIEVE LESSEN 

Zijn er ook positieve lessen te trekken uit deze 
crisis?
BERT PLESSERS: “De loyaliteit, flexibiliteit 
en de positieve energie van onze personeelsle-
den hebben indruk gemaakt. Het is ongelooflijk 
wat zij gerealiseerd hebben. Ook de meerwaar-
de van de zorgondersteunende diensten werd 
nog zichbaarder: die grote inspanningen die 
het personeel van de personeelsdienst, keuken, 
schoonmaak, magazijn, transport en techni-
sche diensten op korte tijd geleverd hebben, is 
ronduit indrukwekkend. Bovendien bracht deze 
periode veel innovatie. Iedereen is intussen 
overtuigd van de voordelen van beeldbellen en 
cashloos betalen. Daar willen we ook in de toe-
komst verder op inzetten.”

Waar liggen de uitdagingen voor de toekomst?
BERT PLESSERS: “De balans vinden tussen 
zorg en welzijn: dat blijft een belangrijke uitda-
ging de komende maanden. Intussen moeten we 
ook onze normale zorg opnieuw gaan opnemen, 
want die is in deze crisis wat op het achterplan 
geraakt. We merken nu al dat we te maken krij-
gen met zwaardere en acutere problemen. Men-
sen wachten nog langer om hulp te zoeken, en 
wij zijn in dit nieuwe normaal ook nog niet klaar 
om hen opnieuw even goed op te vangen. Daar-
naast ben ik vooral oprecht bezorgd om het wel-
zijn van onze personeelsleden. Zij hebben de hele 
crisis het beste van zichzelf gegeven, maar dat 
soort inspanningen kan je geen maanden vol-
houden. En de vacatures voor verpleegkundigen 
en andere zorgverleners geraken nog steeds heel 
moeilijk ingevuld.”
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“Crisissen zijn ook kansen om dingen 
anders aan te pakken”

CORONA-ERVARINGEN 
VAN HET CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW)

Waar lag jullie eerste bezorgdheid toen de  
omvang van de coronacrisis duidelijk werd?
ALAIN BIELEN: “Onze eerste focus lag bij de 
mensen die in onze opvangcentra verbleven. 
Hoe houden we hen en onze medewerkers vei-
lig? En welke maatregelen moeten we nemen 
om het besmettingsrisico te beperken? In mijn 
eigen organisatie Cordium bleken al snel drie 
medewerkers corona-positief. Een van hen werd 
bijzonder ernstig getroffen door het virus. Ik 

heb dus van heel dichtbij ervaren welke schade 
COVID-19 kon aanrichten, en besefte het belang 
van de veiligheidsmaatregelen maar al te goed. 
We volgden de richtlijnen van de overheid da-
gelijks op, en stelden een actieplan op om die 
maatregelen te vertalen naar CAW Limburg. Dat 
plan werd bijna elke dag aangepast. In eerste 
instantie ging onze aandacht en energie vooral 
naar het verzamelen van het juiste bescherm-
materiaal, het instellen van strenge veiligheids-
procedures, en het uitvoeren van een aantal 
infrastructurele ingrepen in onze gebouwen. 
In sommige opvangcentra verblijven bewoners 
nog in twee- of zelfs vierpersoonskamers. Daar 
moesten in een recordtempo plexiglazen scher-
men geplaatst worden. Eigenlijk is dat hele 
proces nog tamelijk vlot verlopen. En we zijn 
er gelukkig in geslaagd om iedereen gezond te 
houden. De 90 medewerkers en 160 cliënten die 
we onlangs testten, bleken allemaal negatief. 
Niet vanzelfsprekend, want we zijn deze hele 
periode ook mensen blijven opvangen die in cri-
sissituaties verkeerden.”

“In ons kot blijven” was voor niemand makkelijk, en de meest 
kwetsbaren in onze samenleving hadden het vaak nog extra 
moeilijk. Zelden was de ondersteuning die CAW´s bieden méér 
nodig dan vandaag, maar corona veranderde de manier waarop 
ze hun cliënten konden begeleiden wel drastisch. “Gelukkig zijn 
onze cliënten ons in deze moeilijke periode altijd blijven vinden”, 

vertelt Alain Bielen, bestuurder van CAW Limburg.

Alain Bielen is al sinds 2006 actief 
binnen CAW Limburg. In 2008 werd hij 
hier bestuurder, en sinds 2014 is hij de 
voorzitter van de raad van bestuur.
Alain Bielen is maatschappelijk assistant 
van opleiding en startte zijn carrière bij 
OCMW Genk. Vijftien jaar lang was hij 
het hoofd van de administratie bij Nieuw 
Dak. In 2006 werd Alain Bielen directeur 
van sociale huisvestigingsmaatschappij 
Cordium CVBA.
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BEELDBELLEN EN CHATTEN 

Intussen waren er ook nog de ambulante zorg 
en de thuisbezoeken. Op welke manier pasten 
jullie je werking aan?
ALAIN BIELEN: “De aanbeveling van de over-
heid was: telewerken waar mogelijk, en dat heb-
ben we ook gedaan. Het was even zoeken naar 
nieuwe manieren om onze cliënten te bereiken. 
We moesten hen duidelijk maken dat contact 
niet per se fysiek contact hoefde te zijn, en dat 
we er, ook tijdens deze moeilijke weken, altijd 
voor hen waren. Die boodschap zijn we langs alle 
mogelijke kanalen blijven uitsturen. Facebook, 
Whatsapp, ZOOM, Skype, of andere vormen van 
videobellen: onze medewerkers toonden zich 
bijzonder creatief en slaagden erin om hun cli-
enten – meestal langs digitale weg – de hand te 
blijven reiken, en signalen te blijven opvangen. 
En we merkten al snel: cliënten bleven ons al-
tijd wel vinden. Onze sociale werkers hebben in 
deze periode echt de vruchten geplukt van het 
jarenlang investeren in goede relaties. Dat was 
fijn om vast te stellen. Tegelijkertijd gaven zo-
wel de cliënten als onze eigen medewerkers wel 
aan dat ze het face-to-facecontact enorm misten. 
Hoewel deze nieuwe manier van werken soms 
zelfs efficiënter bleek, werd het toch als moeilijk 
ervaren. Van zodra onze straathoekwerkers op-
nieuw de straat op konden, hebben ze geen se-
conde geaarzeld. Ook met een mondmasker en 
social distancing is het vaak prettiger werken 
als je fysiek wat meer nabij bent. Sinds 11 mei 
kunnen we opnieuw veel meer direct met onze 
cliënten in interactie gaan, en daar zijn we toch 
blij om. We nemen uiteraard wel nog bijkomen-
de preventieve maatregelen en houden fysieke 
afstand, maar blijven sociaal dichtbij.”

MEER HUISELIJK GEWELD 

Zagen jullie de hulpvragen veranderen?
ALAIN BIELEN: “Mensen zaten “in hun kot” 
en zaten dus ook letterlijk korter op elkaars lip. 
Daardoor nam de spanning in vele huishoudens 
toe. Depressie en eenzaamheid lagen op de loer, 
en we zagen een duidelijke toename van hui-
selijk geweld. De meldingen op onze hulplijn 
1712 verdubbelden zelfs in aantal. Dat is toch 
een dramatische stijging. Onze crisisopvang zat 
al snel aan de maximumbezetting, en ook het 
hotel dat Vlaams minister Zuhal Demir tijdens 
de crisis opende voor slachtoffers van huiselijk 
geweld raakte in een mum van tijd vol. Ook op 
andere terreinen zagen we dat de spanningen 
tussen mensen vaak opliepen. Binnen Cordium 
steeg het aantal meldingen van burenruzies de 
voorbije weken enorm. Mensen krijgen plots 
te maken met (tijdelijke) werkloosheid en dat 
brengt heel wat financiële en sociale stress met 
zich mee. En wanneer je al op je tandvlees zit, 
en je jezelf op dat moment minder vrij kan bewe-
gen, dan krijg je vaak een snelkookpan-principe 
waardoor situaties sneller exploderen.”

Hebben jullie tijdens deze crisis meer samenge-
werkt met andere organisaties?
ALAIN BIELEN: “CAW Limburg zit met zijn 
werking sowieso op het snijvlak van verschillen-
de organisaties, maar we hebben in deze crisis 
onze bestaande netwerken nog verder geïnten-
sifieerd. We hebben nog intenser de krachten 
gebundeld met lokale OCMW´s, centra voor 
geestelijke gezondheidszorg en andere welzijns-
actoren. Samen hebben we oplossingen kunnen 
bieden. Ook het overkoepelende overleg met  
CAW´s onderling heeft ons goed geholpen. We 
hebben voortdurend samen overlegd en ervarin-
gen uitgewisseld. Dat werkte.”
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OP DE EERSTE LIJN 

Waar zijn jullie het meest trots op?
ALAIN BIELEN: “Ik vind dat we er goed in 
geslaagd zijn om op die eerste lijn onze rol te 
blijven spelen. We hebben onze cliënten kunnen 
blijven bereiken en ondersteunen, ook al was 
dat soms niet helemaal op de manier dat we 
dat het liefst gedaan hadden. Ik ben ontzettend 
trots op ons managementteam die onze organi-
satie schitterend door deze moeilijke periode 
heeft geloodst. De overheidsrichtlijnen volg-
den elkaar aan een duizelingwekkend tempo 
op en het was verre van evident om die telkens 
weer naar onze eigen werking te vertalen. Ons 
directieteam heeft ervoor gezorgd dat onze me-
dewerkers altijd in veilige omstandigheden zijn 
kunnen blijven werken, en hebben de structuur 
gecreëerd om onze cliënten te kunnen blijven 
ondersteunen. Maar ik ben ook trots op al onze 
medewerkers die zich met even veel passie zijn 
blijven bekommeren om de zorg voor hun cliën-
ten. Hun creativiteit en flexibiliteit maakten het 
verschil.”

Welke ervaringen uit deze crisis nemen jullie 
straks mee in jullie werking?
ALAIN BIELEN: “Crisismomenten zijn momen-
ten waarop je gedwongen wordt om een aantal 
dingen grondig anders aan te pakken, en dat 
kan inspirerend werken. Deze crisis heeft ons 
duidelijk gemaakt dat telewerken toch een 
plaats verdient in onze organisatie. Hoewel 
onze medewerkers deze manier van werken als 
moeilijk ervaren, moeten ook zij toegeven dat 
het in bepaalde situaties even goed werkt als 
fysiek contact, en soms zelfs efficiënter is. Het 
zal een uitdaging zijn om daarin een goede ba-
lans te vinden. Om dat proces in goede banen te 
leiden, zullen we ook meer moeten investeren in 
IT-systemen die ons daarbij kunnen helpen. Tot 
voor de corona-crisis was IT een domein waar 

welzijnsorganisaties liever niet te veel in inves-
teren, maar de afgelopen maanden zijn we gaan 
beseffen dat dit broodnodig is om onze organisa-
tie klaar te stomen voor de toekomst. Daarnaast 
heeft de coronacrisis ons ook gesterkt in de be-
slissing om te stoppen met groepsopvang. We 
waren al volop bezig met verbouwingswerken 
in twee van onze opvangcentra. Vierpersoons-
kamers zijn voorgoed verleden tijd; die worden 
allemaal omgebouwd naar individuele units. We 
startten twee jaar geleden al met dat proces, 
maar we zullen dat nu nog gaan versnellen.”

WELZIJNSGOLF 

En nu? Wat brengen de komende maanden?
ALAIN BIELEN: “Binnen onze organisatie moe-
ten we vooral het Nieuwe Normaal een plaats 
geven in onze werking. Telewerken, beeldbel-
len en elektronische overlegmomenten: dat zijn 
blijvers, die we op een goede manier in onze or-
ganisatiestructuur moeten verankeren. Dat zal 
ook kansen creëren voor de work-lifebalans van 
onze medewerkers. Daarvan ben ik overtuigd. 
Verder zullen we ons echt klaar moeten maken 
voor een nieuwe golf aan hulpvragen. Want die 
is zeker op komst. Stijn Bijnens zei onlangs in 
de krant: “We liggen op het strand en de tsuna-
mi moet nog komen.” Dat vat mooi de sfeer 
samen die er op dit moment in welzijnsorgani-
saties hangt. Deze crisis heeft in veel gezinnen 
pijnpunten blootgelegd. Financiële, sociale en 
psycho-emotionele problemen komen plots heel 
prominent bovendrijven. Ze worden uitvergroot 
en zijn minder controleerbaar. Op de eerste lijn 
is dat nu al voelbaar. Mensen gaan onze hulp de 
komende maanden meer dan ooit nodig hebben. 
Daar moeten we klaar voor zijn.”
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De onderlinge solidariteit 
onder welzijnswerkers 
was indrukwekkend”

CORONA ERVARINGEN UIT DE BIJZONDERE JEUGDZORG

Huisbezoeken van de thuisbegeleidingsdiensten werden gestopt. 
In de leefgroepen mochten kinderen geen bezoek meer ontvangen. 
En ze mochten ook niet meer naar hun ouders gaan. “Dat zorgde 
voor spanningen in de jeugdzorg. Veel kinderen, jongeren en 
gezinnen hebben het moeilijk gehad. Maar ondanks de zorgen en 
de alarmsignalen, bracht de crisis ook onverwacht veel veerkracht 
aan het licht”, vertelt Liesje Reynders, directrice van de Wiekslag.
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Wanneer beseften jullie dat de coronacrisis  
impact zou hebben op jullie werking?
LIESJE REYNDERS: “Eigenlijk hebben we dat 
lang onderschat. Pas toen de lockdown afgekon-
digd werd, drong het besef dat het serieus was 
echt door. Toen zijn we meteen in actie gescho-
ten. We moesten wel, want doordat de scholen de 
deuren sloten, hadden we meer personeel nodig 
in de leefgroepen. Vanuit de overheid kwam de 
richtlijn om de huisbezoeken meteen te stoppen. 
Ook bezoek binnen de Wiekslag moest geweerd 
worden en voor de kinderen die een verblijf thuis 
en in de Wiekslag combineerden, moest een 
keuze van verblijfsplaats gemaakt worden. Onze 
kinderen en jongeren werden wekenlang fysiek 
afgesloten van hun ouders en vrienden, maar het 
kon natuurlijk niet anders. Ze konden natuurlijk 
wel bellen of Skypen, maar dat is toch nooit hele-
maal hetzelfde. Op dat moment besefte niemand 
echt hoe lang die situatie zou aanhouden.”

DIGITAAL WELZIJNSWERK 

Waarmee zijn jullie begonnen?
LIESJE REYNDERS: “We hebben onze perso-
neelsleden heel anders moeten inzetten. Hulp-
verleners die normaal gezien in het dagcentrum 
of de thuisbegeleiding werken, werden nu in de 
leefgroepen ingeschakeld. En medewerkers met 
gezondheidsproblemen lieten we van in het be-
gin telewerken. Zij moesten plots alles omdenken 
en gaan digitaliseren. Dat was geen sinecure.”

Hoe hebben jullie dat aangepakt?
LIESJE REYNDERS: “In het begin was dat 
best zoeken. Onze hulpverleners maakten zich 
grote zorgen over hun gezinnen en de jongeren 
die zelfstandig wonen. Het was lastig om niet 
ter plaatse te kunnen gaan. Je kan wel contact 
houden via beeldbellen, maar je kan op die ma-
nier bijvoorbeeld slecht een beeld vormen van 
de toestand van het huis(houden). Voor ons zijn 

observaties en huisbezoeken echt belangrijk om 
de vinger aan de pols te houden. Hulpverleners 
moesten nu plots een andere soort van voel- 
sprieten ontwikkelen. Na een paar weken merk-
ten we wel dat het digitale in sommige situaties 
even goed werkte. Soms bleek het zelfs efficiënter 
om een paar keer per week kort contact te maken, 
dan één keer per week een uur lang op bezoek te 
gaan. Maar hoe langer de lockdown duurde, hoe 
meer het toch begon te kriebelen bij onze mede-
werkers om opnieuw op pad te gaan. In onze sec-
tor kan je echt niet alles digitaal opvangen.”

En in de leefgroepen?
LIESJE REYNDERS: “We beschouwden elke 
leefgroep als een aparte bubbel. Mondmaskers 
en beschermmateriaal werden niet standaard 
gedragen, maar we probeerden wel de social 
distancing-regels te respecteren. Hoewel dat 
natuurlijk niet altijd kan als je samen eet of een 
gezelschapspelletje speelt. Eigenlijk hebben we 
altijd welzijn laten primeren op zorg. We zijn 
de hele periode ook kinderen en jongeren blij-
ven opnemen. En wie opgenomen werd, ging 
meteen naar de leefgroep. We hebben niemand 
eerst twee weken in isolatie geplaatst.”

CORONA-ALARM  
 
Hebben jullie te maken gekregen met corona- 
besmettingen?
LIESJE REYNDERS: “Jammer genoeg wel. Op 
een bepaald moment hebben we een COVID-uit-
braak in één van de afdelingen gehad, en toen 
zaten we echt wel even met de handen in het 
haar. Op zich hadden we die besmetting niet 
kunnen voorkomen, want in de leefgroep waar 
het virus opdook, hadden we geen nieuwe opna-
mes gedaan. Maar op dat moment voelden we 
wel duidelijk aan: hier zijn wij niet voor opgeleid. 
Wij zijn allemaal psychologisch en pedagogisch 
sterk geschoold, maar van het medische hebben 
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we weinig kaas gegeten. Dat hadden we ook al 
gemerkt toen er mondmaskers geleverd wer-
den. We raakten het zelfs niet eens over wat de 
voor- en de achterkant van die maskers was. Dat 
is exemplarisch. Toen die besmetting zich voor-
deed, was het nog niet helder met welke vragen 
we bij welk agentschap terecht konden. Naast de 
contacten met ons agentschap Opgroeien heeft 
uiteindelijk het Agentschap Zorg en Gezondheid 
ons met het medische luik geholpen. Zij kwamen 
met een arts naar ons om met ons mee te denken, 
ons praktische tips aan te reiken, en met de meis-
jes uit de geïnfecteerde leefgroep te praten. Die 
hulp was meer dan welkom.”

GEEN BUBBEL VAN VIER  

Hoe zwaar hebben de kinderen en jongeren  
onder deze crisis geleden?
LIESJE REYNDERS: “Uiteraard vonden ze het 
moeilijk om afgesloten te zijn van familie en 
vrienden, maar in het begin liep dat best goed. 
Sommige jongeren hebben zichzelf in deze pe-
riode zelfs overstegen: ze toonden een enorme 
veerkracht en vonden veel rust nu de wereld 
rondom hen even stopte met draaien. Dat zagen 
we ook bij een aantal gezinnen die we begelei-
den. Doordat er zoveel dingen plots niet meer 
hoefden – school, hobby´s, werk en sociale 
verplichtingen – viel er ook veel druk weg, en 

kwam er meer aandacht voor elkaar. Die eerste 
weken ging in sommige leefgroepen de tele-
visie helemaal niet meer aan, omdat ze elkaar 
echt vonden en heel erg genoten van de sfeer in 
hun veilige bubbel. Maar dat neemt natuurlijk 
niet weg dat we langs de andere kant ook met 
schrijnende situaties te maken kregen. Dat is 
niet verwonderlijk. Als gezinnen die het al moei-
lijk hebben, plots nog geconfronteerd worden 
met financiële stress, alle regelmaat van school 
verdwijnt, en iedereen wat korter op elkaars lip 
leeft, stijgt ook de spanning en loopt het al snel-
ler fout. Bovendien begon de crisis na een tijdje 
voor iedereen wat te lang te duren. Vooral toen 
de wereld buiten onze instellingen plots bubbels 
van vier mochten vormen, en onze kinderen nog 
steeds niet bij hun familie mochten langsgaan, 
steeg de spanning in onze leefgroepen. De mo-
dale burger kon de draad voorzichtig opnieuw 
opnemen, maar zij moesten wachten op het fiat 
van ons Agentschap. Dat wrong.”

Waar zijn jullie in deze crisis het meest tegenaan 
gelopen?
LIESJE REYNDERS: “Tegen het gebrek aan 
medische expertise. Wij zijn niet opgeleid om 
medische richtlijnen correct te interpreteren 
en op te volgen.  Daar hadden we echt wel 
hulp bij kunnen gebruiken. Ook het tekort aan 
beschermingsmateriaal speelde ons parten.  
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Thuisbegeleiders die in crisissituatie naar een 
gezin moesten gaan, hadden daar nood aan. We 
hebben echt alles uit de kast moeten halen om 
een minimumvoorraad bij elkaar te sprokkelen. 
Ook de overdosis administratie heb ik als direc-
trice als zwaar ervaren. Het aantal bevragingen 
en cijferreeksen dat dagelijks moest worden 
ingevuld, nam duizelingwekkende proporties 
aan. Bovendien was nooit heel duidelijk wat er 
precies met die bevragingen gebeurde. Toen 
we geconfronteerd werden met een corona-uit-
braak, was ik in ieder geval heel verbaasd dat 
niemand dit uit de data die ik elke dag trouw 
invulde had kunnen afleiden en we alsnog aan 
diverse bellen moesten trekken om hulp te krij-
gen.”

HET NIEUWE NORMAAL 

Heeft de crisis ook positieve dingen gebracht?
LIESJE REYNDERS: “Als organisatie hebben 
we het digitale echt ontdekt en leren appreci-
eren. Dat willen we in de toekomst zeker nog 
verder verfijnen en uitdiepen. En we zijn ook 
ontzettend blij met de veerkracht die deze cri-
sis bij vele jongeren en gezinnen heeft wakker 
gemaakt. Dat heeft ons erg verrast. Daardoor 
dringt zich ook de vraag op: moeten we niet 
nog beter nadenken voor we kinderen gaan 
plaatsen? En wat is het grootste probleem: de 
gezinnen die er niet in slagen om in deze samen-
leving alle ballen in de lucht te houden? Of de 
maatschappij die ons te veel druk oplegt?”

Hoe is de situatie vandaag?
LIESJE REYNDERS: “Het is zeker nog geen 
business-as-usual in de jeugdzorg. We vragen 
ons af hoe we ons werk goed kunnen blijven 
doen in dit Nieuwe Normaal. En elke versoepe-
ling stelt ons weer voor nieuwe uitdagingen. Bo-
vendien wordt alles wat niet dringend is, nog uit-
gesteld en dat zorgt toch voor onrust. Hoe je het 

ook draait of keert: uiteindelijk hebben we door 
de coronacrisis minder zicht op de veiligheid 
van kinderen. En doordat ook scholen en CLB´s 
lange tijd gesloten waren, misten we ook oren 
en ogen op het terrein. Tot nu toe gaat het nog 
goed, maar we zijn bang dat er toch veel kinde-
ren zijn die het in deze crisis – en in de maanden 
die nog zullen volgen – bijzonder zwaar hebben 
gehad. Die alarmsignalen moeten we kunnen op-
vangen. Voor hen moeten we er zijn.”

Liesje Reynders is sinds 2018 directeur 
van jeugdzorgorganisatie de Wiekslag. 
Ze is psychologe van opleiding, en werkte 
voordien bij ZUYD Hogeschool als teamlei-
der en senior docent in de faculteit Sociale 
Studies en Educatie.
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“Crisissen zijn ook kansen om dingen 
anders aan te pakken”

CORONA ERVARINGEN UIT DE GEZINSHULP

Hoe heeft de coronacrisis jullie werking  
beïnvloed?
ADELHEID HOEWAER: “In eerste instantie 
hebben we nagedacht over de impact van de co-
ronamaatregelen op onze leefgroep. Daarin van-
gen we zes kinderen, jonger dan twaalf, tijdelijk 
op wanneer het thuis even moeilijk is. Omdat 
het vaak om crisisopvang gaat en niet iedereen 
op hetzelfde moment instroomt, is onze “bubbel” 
continu in beweging. Hoe gaan we daarmee om? 
Hoe zorgen we ervoor dat we onze kinderen en 
onze begeleiders zo goed mogelijk beschermen? 
En hoe zorgen we ervoor dat de voorzorgsmaat-
regelen het mentale welzijn van de kinderen zo 
min mogelijk negatief beïnvloeden? De kinde-
ren die bij ons terecht komen, hebben het al las-
tig gehad. We mogen, ook in corona-tijden, hun 
psycho-emotioneel welbevinden niet zomaar uit 
het oog verliezen.”

VEILIGE BUBBEL 

Hoe hebben jullie de organisatie van jullie  
leefgroep aangepakt?
ADELHEID HOEWAER: “We hadden het grote 
geluk dat onze leefgroep net leeg stond op het 

moment dat de coronacrisis losbarstte. Daar-
door konden we heel gestructureerd te werk 
gaan. Van bij het begin hebben we voluit de 
kaart van welzijn getrokken, maar we hebben 
ons wel op de meest medisch verantwoorde ma-
nier georganiseerd. Samen met onze centrum-
arts en onze voorzitter, die ook arts is, hebben 
we duidelijke protocollen uitgewerkt. Mijn ei-
gen medische achtergrond kwam in deze crisis 
ook goed van pas. Sowieso wijzen we in normale 
omstandigheden ook slechts één begeleider toe 
aan een leefgroep, dat konden we dus gewoon 
vasthouden. De momenten waarop twee bege-
leiders samen aanwezig zijn, hebben we zo veel 
mogelijk ingekort of anders georganiseerd. We 
zijn geen mondmaskers beginnen te dragen, 
maar hebben wel gehamerd op een hele strikte 
handhygiëne en we proberen de social distan-
cing-regels zo goed mogelijk te respecteren, al 
is dat niet altijd mogelijk bij de jongere kinde-
ren. We investeerden vooral in heel goede en 
strikte protocollen die ons hielpen om kort op 
de bal te spelen bij eventuele problemen. Als er 
een kindje koorts kreeg, werd dit bijvoorbeeld 
onmiddellijk gemeld zodat de situatie meteen 
met de juiste mensen afgestemd kon worden. 

“De nood aan kinderzorg en gezinsondersteuning was de voorbije 
weken bijzonder hoog. In kwetsbare gezinnen waar het voordien al 
moeilijker liep, creëerde de coronacrisis soms nog extra spanning. Wij 
hebben ons anders georganiseerd om in deze nieuwe omstandigheden 
gezinnen en kinderen te kunnen blijven opvangen en ondersteunen”, 
aldus Adelheid Hoewaer, directeur van Centrum voor Kinderzorg en 

Gezinsondersteuning (CKG) De Stap
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En kindjes kregen filmpjes te zien over hoe ze 
hun handjes moesten wassen om het “boze vi-
rus” te verslaan.”

Kregen jullie andere hulpvragen in de leefgroep 
tijdens de crisis?
ADELHEID HOEWAER: “Onze leefgroep is 
uiteraard niet lang leeg gebleven. De crisis-
sen kwamen op hele korte tijd binnen. Op een  

bepaald moment was de vraag zelfs zo groot 
dat we niet iedereen konden opvangen. Waar 
we normaal gezien in onze leefgroep één cri-
sis-bedje reserveren voor acute situaties, waren 
onze bedjes plots allemaal crisisbedjes. Ener-
zijds komt dat omdat veel kwetsbare gezinnen, 
waar het voordien al wat moeilijker liep, in deze 
situatie nog meer onder hoogspanning kwa-
men te staan. Als het dan ook financieel nog  
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moeilijker wordt en iedereen 24/7 op elkaars lip 
zit in een kleine woning, kan er al sneller agres-
sie naar boven komen. Voor kleinere kinderen is 
dit geen veilige situatie en dan vangen wij hen 
op als ze in hun eigen netwerk niet terecht kun-
nen. Anderzijds heeft dit ook te maken met onze 
aanmeldingen. Doordat onze normale aanmel-
ders – zoals CLB, Kind en Gezin of de scholen – 
gesloten waren, kregen we alleen nog oproepen 
via het crisismeldpunt dat door CAW Limburg 
gecoördineerd wordt, en via het vertrouwens-
centrum voor kindermishandeling.”

DIGITALE HULPVERLENING 

Plots moesten jullie ook ouders en gezinnen 
vanop afstand begeleiden. Hoe verliep dat?
ADELHEID HOEWAER: “Binnen onze organisa-
tie hadden we al actiedoelen om te gaan digitali-
seren. Iedere medewerker had al een laptop, er 
stonden al IT-systemen op poten en we hadden 
al een proefproject doorlopen met smartphones. 
Dat hebben we in versneld tempo uitgerold voor 
de hele organisatie. Onze begeleiders hebben die 
digitale ommezwaai best vlot gemaakt, en heb-
ben veel creativiteit aan de dag gelegd om ieder 
gezin op een persoonlijke manier te bereiken en 
ondersteunen. Ze zochten nuttige apps en lieten 
ouders een digitaal dagboekje bijhouden dat de 
begeleiders dagelijks konden opvolgen. Waar we 
normaal gezien één keer per week een uur langs 
gaan, maakten we nu sneller een paar keer per 
week tijd voor kortere gesprekken. Soms was 
dat zelfs een voordeel. Op korte termijn gaan we 
een reflectie maken met onze medewerkers en de 
gezinnen: wat heeft goed gewerkt? En welke ele-
menten willen we behouden? Maar laat ons dui-
delijk zijn: onze werking kan je nooit helemaal 
digitaliseren. Huisbezoeken zijn – en blijven - 
cruciale instrumenten om signalen op te vangen 
en de focus te leggen op de krachten binnen het 
gezin om daar samen mee aan de slag te gaan.”

SAMEN STERK 

Jullie werken veel samen met andere organisa-
ties. Hoe verliep dat in coronatijden?
ADELHEID HOEWAER: “Sowieso zijn we een 
organisatie die samenwerking hoog in het 
vaandel draagt, maar in deze crisis hebben 
we die samenwerkingen nog verder geïntensi-
fieerd. En we hebben ook veel nieuwe linken 
gelegd. De solidariteit en de collegialiteit on-
der zorgverleners was immens. Op het terrein 
volgden crisissituaties zich razendsnel op, 
maar telkens weer samen te werken en out-of-
the-box te denken, hebben we elke keer goede 
oplossingen kunnen bieden. Toen wij op een 
bepaald moment geen plek hadden voor twee 
kindjes, van wie de ouders ziek waren, stuur-
de ik een zogenaamde Rescue100-mail uit 
naar mijn hele netwerk. Wie kon hulp bieden 
voor deze kindjes? Maar ook: hoe kunnen we 
op een gestructureerde manier met dit soort 
hulpvraag omgaan? Want hoewel onze organi-
satie in de eerste plaats zal voorrang geven aan 
kinderen van wie de veiligheid in het gedrang 
komt, betekent dat niet dat we geen oplossin-
gen moeten vinden voor kinderen van wie de 
ouders ziek worden en die in hun eigen net-
werk niet opgevangen kunnen worden. De res-
pons die ik kreeg, was overdonderend en hart-
verwarmend. Over alle sectoren en structuren 
heen – van jeugdhulp, lokale besturen en Hui-
zen van het Kind tot sportkampen – kreeg ik 
voorstellen. Iedereen was bereid om te helpen. 
In een recordtijd stelden we een team samen 
dat een draaiboek uittekende voor dit soort 
situaties. De snelheid waarmee we gehandeld 
hebben, en de onderlinge solidariteit waarmee 
we het samen opnamen voor het meest kwets-
bare kind: dat maakte immens veel indruk. Dat 
moeten we zeker kunnen vasthouden.”

Wat hebben jullie als moeilijk ervaren?
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ADELHEID HOEWAER: “De communicatie 
vond ik heel moeilijk, ook binnen onze eigen 
organisatie. Met richtlijnen die elkaar zo snel 
opvolgden, was het niet eenvoudig om te be-
palen: wat communiceer ik wanneer? En hoe 
communiceer ik dat? Als kleine, warme organi-
satie vond ik het bovendien een uitdaging om de 
menselijke warmte en de informele contacten, 
die CKG De Stap kleuren, digitaal op te van-
gen. Zelfs de gezelligste online quizrondes en 
digitale lunchmomenten kunnen dat menselijke 
contact nooit helemaal opvangen. Ondanks alle 
ondersteuning die we hen boden, hadden onze 
medewerkers in de crisis toch meer het gevoel 
dat ze er alleen voor stonden.”

KANSEN EN LEERMOMENTEN 

Maar de crisis bracht ook positieve ervaringen?
ADELHEID HOEWAER: “Crisissen zijn ook 
dankbare momenten om de dingen te herden-
ken. Waardevolle leermomenten. En mooie kan-
sen voor vernieuwing. Dat zien wij regelmatig 
bij onze gezinnen, maar dat geldt ook voor ons. 
De afgelopen maanden hebben ook veel kan-
sen, inspiratie en samenwerkingsinitiatieven 
gebracht. En hoewel we vaak met pijnlijke ge-
zinssituaties te maken kregen, zagen we tege-
lijkertijd gezinnen die een enorme veerkracht 
toonden. Sommige gezinnen vonden een zekere 
rust op een moment dat er plots veel minder 
moest en school, hobby´s en werk even stil vie-
len. Ook dat stemt tot nadenken. Hoe komt het 
dat een gezin in deze situatie wel goed functio-
neert? En hoe kunnen we dat straks vasthou-
den? Ik hoop dat we als maatschappij die oe-
fening ook gaan maken en dat we na de crisis 
nieuwe evenwichten kunnen vinden.”

En nu?

ADELHEID HOEWAER is sinds 2010 di-
recteur van het Centrum voor Kinderzorg 
en Gezinsondersteuning (CKG) De Stap. 
Ze is verpleegkundige van opleiding en 
master in de medisch-sociale wetenschap-
pen. Voordien werkte ze 15 jaar voor het 
Wit-Gele Kruis Limburg, waar ze de laatste 
jaren directeur Verpleging was. 

ADELHEID HOEWAER: “Nu de scholen, CLB´s 
en diensten als Kind en Gezin weer geopend 
zijn, krijgen we stilaan ook weer andere aan-
meldingen. Sommige crisissituaties zijn in deze 
crisis onder de radar kunnen blijven, en zullen 
de komende weken en maanden zichtbaar wor-
den. Wij houden ons klaar om hulp te bieden.”
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“We praten wel heel lichtzinnig 
over de dood”

CORONA-ERVARINGEN VAN EEN RISICOPATIËNT

Energiek, geëngageerd en levenslustig: dat is Axel Verstrael ten 
voete uit. Hij is een gedreven ondernemer. Een gepassioneerde 
storyteller-pur-sang. De fiere papa van een jonge tweeling. En een 
hartpatiënt met een ingeplante defibrillator die de corona-crisis 
op een heel eigen manier heeft ervaren. “In de exit-strategie wordt 
maar weinig rekening gehouden met de jonge risicopatiënt”, aldus 

Axel Verstrael, lid van de Patiëntenambassade UHasselt.
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Welke impact heeft jouw hartafwijking op jouw 
normale dagelijkse leven?
AXEL VERSTRAEL: “Ik kamp met twee stoor-
zenders in het ritme van mijn hart. Het Bruga-
da-syndroom erfde ik van mijn moeder. ARVc 
van mijn vader. Door die dubbel aangeboren 
hartziekte kreeg ik op mijn 35ste al een defi-
brillator ingeplant. Dat heeft mijn leven enorm 
veranderd. Hevige inspanningen moet ik ver-
mijden, en ik let ook heel erg op met alcohol, 
cafeïne en vermoeidheid. Ik heb altijd Dafalgan 
op zak, omdat ik weet dat koorts voor mij altijd 
dodelijk kan zijn. En zelfs met al die voorzorgs-
maatregelen moest mijn defibrillator de voor-
bije jaren al zes keer tussenkomen. Dat zijn mo-
menten waarop de dood wel heel dichtbij komt. 
Enge en heftige ervaringen.”

PATIËNTENAMBASSADE 

Over die ervaringen getuig jij in de Patiënten-
ambassade van UHasselt.
AXEL VERSTRAEL: “Een opleiding genees-
kunde heeft alleen maar bestaansrecht, omdat 
er patiënten zijn. En toch krijgt die patiënt in 
de klassieke opleiding te lang maar een trivia-
le rol. Om daar iets aan te veranderen, richtte 
UHasselt de Patiëntenambassade op. Ze verza-
melden patiënten met de meest uiteenlopende 
aandoeningen – van hartafwijkingen en muco 
tot kanker en autisme – die in gastcolleges als 
ervaringsdeskundigen hun verhaal doen. Wat 
betekent het om patiënt te zijn? Hoe verandert 
dat ons leven? Wat doet dat met ons als mens? 
Welke eenvoudige dagelijkse handelingen 
zijn plots een struikelblok? En welke rol kan 
een arts daarin spelen? Wij zijn expert in het 
patiënt-zijn. Door in gastcolleges onze meest 
persoonlijke ervaringen in alle openheid met 
studenten te delen, geven we de patiënt een 
menselijk gezicht. Het is belangrijk voor elke 
dokter-in-wording om ziektes ook vanuit die 

bril te leren benaderen. En voor de patiënt-am-
bassadeurs is het ook fijn om via dit forum ook 
onderling ervaringen te kunnen uitwisselen, 
en stil te staan bij waar we allemaal tegenaan 
lopen.”

LICHT OP ORANJE 

Hoeveel sneller dan de doorsneemens waren 
jullie gealarmeerd door de berichten over het 
coronavirus?
AXEL VERSTRAEL: “Toen ik op het nieuws zag 
hoe het coronavirus insloeg in Italië en Spanje, 
gingen er bij mij onmiddellijk alarmsignalen af. 
Zeventig procent van de mensen die overleden, 
waren risicopatiënten, en hartpatiënten maak-
ten een groot percentage van die groep uit. Ik 
besefte meteen: dit is voor mij een bijzonder ge-
vaarlijke situatie. Ook de andere patiënten uit 
de Patiëntenambassade ervaarden dat op die 
manier. Nog voor de regering de lockdown aan-
kondigde, zaten wij al veilig opgehokt. Als risi-
copatiënt leer je om snel signalen te herkennen, 
en voor jezelf te zorgen. Wij weten heel goed 
wanneer het licht op oranje springt, en wat we 
moeten doen om rood te vermijden.”

Hoe hebben jullie de lockdown ervaren?
AXEL VERSTRAEL: “De meesten van ons von-
den de lockdown eigenlijk een hele geruststel-
ling. Iedereen bleef netjes in zijn eigen huis, en 
vermeed contact met anderen. Daardoor voel-
den wij ons die periode best veilig. We moesten 
aan niemand uitleggen waarom we niet naar 
kantoor gingen of waarom we liever niet op res-
taurant wilden afspreken. Iedereen rondom ons 
moest zich aan dezelfde regels houden. En dat 
maakte het op een manier voor ons eigenlijk ge-
makkelijk. Waar we ons wel aan ergerden, is de 
lichtzinnige manier waarop er in de media ge-
sproken werd over de dood van die risicopatiën-
ten. Dat heeft mij echt geraakt. De meerderheid 
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van de mensen die aan het coronavirus stierven, 
waren al oud of ze leden ook aan andere medi-
sche aandoeningen, klonk het ietwat sussend. 
Alsof onze levens minder waard zijn dan die van 
gezonde mensen. Alsof onze dood minder dra-
matisch is en wij minder gemist zouden worden 
door de mensen die ons liefhebben. Dat vond ik 
choquerend. Risicopatiënten werden in die ge-
sprekken gewoon gereduceerd tot cijfertjes in 
een grafiek. Cijfers die bovendien minder zwaar 
wogen dan andere cijfertjes. Offers die best ge-
maakt konden worden.”

EXIT-STRATEGIE 

En in de exit-strategie: voelden jullie je daarin 
gehoord?
AXEL VERSTRAEL: “Toen de gesprekken over 
de exit-strategie opstartten, misten we opnieuw 
aandacht en respect voor de risicopatiënt. Er 
werd gefocust op de economie: het was cruciaal 
dat we die zo snel mogelijk weer zouden opstar-
ten. Maar wat dat concreet voor ons betekent: 

daar werd amper bij stil gestaan. In het docu-
ment van 50 pagina´s, dat werkgevers en werk-
nemers samen opstelden en waar de regering 
steeds aan refereert, werd slechts één zinnetje 
voor ons voorbehouden: “chronische patiënten 
verdienen extra aandacht”, luidt het. Maar wat 
betekent dat concreet: extra aandacht? Daar 
stond niets over geschreven. Vreemd, want uit-
eindelijk rekent men toch ook op ons om die eco-
nomie mee op te starten. Ook wij runnen bedrij-
ven en winkels. En wij zijn geen kleine groep. 
Eén op de tien van alle Vlamingen die jonger 
zijn dan 65 jaar is risicopatiënt. Dat gaat om 
jonge mensen die lijden aan cardiovasculaire 
ziekten, kanker, chronische longaandoeningen, 
diabetes of chronische nierziekten. Wij draaien 
gewoon mee in onze economie, maar lopen een 
veel hoger risico op ernstige klachten of een 
fatale uitkomst wanneer we met corona besmet 
worden dan de gemiddelde Vlaming. Aan die 
risico´s werd toch heel vlotjes voorbij gegaan. 
Moeten risicopatiënten echt geofferd worden op 
het altaar van de economie? Zijn wij niet meer 
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dan collateral damage in deze exit-strategie? 
We vinden het vreemd dat een beschaafde maat-
schappij die zoveel investeert in de opleiding en 
ontwikkeling van haar mensen, niet meer actie 
onderneemt om haar mensen veilig te stellen. 
Want als wij dood zijn, zijn we dood. Dan is defi-
nitief voorbij. Dan kunnen we aan de economie 
helemaal niets meer bijdragen.”

BADGE 

Waar lopen jullie in deze exit-strategie het 
meest tegenaan?
AXEL VERSTRAEL: “Mensen rondom ons zijn 
enthousiast over de exit-strategie. Zij omarmen 
hun nieuw hervonden vrijheid en bewegen zich 
steeds vlotter door elkaar. Op de werkvloer ver-
watert de anderhalve-meterregel al een beetje, 
en niemand draagt zijn mondmasker graag 
te vaak. Dat begrijpen we ook, maar voor ons 
springt in die situaties het licht weer op oran-
je. Het is niet evident om onze bezorgdheid te 
uiten, en collega´s en leidinggevenden continu 
bewust te maken van onze – gegronde – angst 
voor een mogelijk slechte afloop. En toch is dat 
broodnodig. Misschien kan dat al heel eenvou-
dig en snel door bijvoorbeeld een badge te dra-
gen. Dan weten de mensen in je buurt meteen: 
nu trekken we de touwtjes weer even wat strak-
ker aan en houden we ons opnieuw heel strikt 
aan de regels, want mijn collega loopt een ho-
ger risico dan ik. Als hij door corona getroffen 
wordt, loopt het sneller fataal af. Zo´n eenvoudi-
ge badge zou al een wereld van verschil maken. 
Met de Patiëntenambassade hebben we al heel 
wat pogingen ondernomen om dat op de agenda 
te krijgen, en om meer aandacht te vragen voor 
de positie van risicopatiënten in deze exit-stra-
tegie.”

DE PATIËNTENAMBASSADE

In september 2018 richtte de 
opleiding geneeskunde de Patiën-
tenambassade op. Ze zochten een 
brede waaier patiënt-experten die 
in alle openheid hun ervaringen 
met studenten wilden delen. Wat 
betekent het om patiënt te zijn? 
Voor welke aspecten is er op dit 
moment te weinig begrip? En op 
welke terreinen kan een arts het 
verschil maken? De Patiëntambas-
sade pleitte in o.a. een opiniestuk 
al voor meer aandacht en aange-
paste maatregelen voor risicopati-
enten in de exit-strategie.
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Crisissen zijn kansen
ENKELE NABESCHOUWINGEN

Het coronavirus sloeg in als een bom. Het ontwrichtte ons sociaal 
en maatschappelijk leven, en deelde loeiharde klappen uit aan 
de wereldeconomie. De hele zorg- en welzijnssector draaide 
overuren. En de strijd tegen een nieuw en onbekend virus werd 
in zeer moeilijke omstandigheden gevoerd. Dat bevestigen de 
getuigenissen in dit boek. De – vaak schrijnende – verhalen 
leggen pijnlijk bloot waar het mis liep. Ook in de media was er 
ruim aandacht voor de problemen rond onder andere het gebrek 
aan beschermmaterialen, alcoholgels, medicatie en virustesten. 
Hieruit worden ongetwijfeld lessen getrokken. “We zullen elkaar 
veel moeten vergeven”, zei een Duits minister over de coronacrisis 

in zijn parlement. Dat zal bij ons niet anders zijn. 

WENDBAARHEID 

De coronacrisis had een enorme impact op de 
organisatie van de zorg. Ziekenhuizen moes-
ten zich in een recordtempo compleet anders 
organiseren; de capaciteit van de diensten in-
tensieve zorgen werd drastisch opgeschroefd; 
de huisartsen openden triageposten; een eerste 
schakelzorgcentrum werd in gebruik genomen; 
gezins- en thuiszorgorganisaties werkten sa-
men om cohortezorg te organiseren; expert-
teams vanuit de ziekenhuizen ondersteunden 
de woonzorgcentra; …. De snelheid waarmee 
die reorganisaties, nieuwe initiatieven en sa-
menwerkingen tot stand kwamen, is ongezien. 
De capaciteit van de sector om zo snel te ageren, 
was verbluffend. En de sterke bereidheid om sa-
men te werken over de grenzen van de eigen 
organisatie heen, maakte veel indruk.
Het illustreert de enorme veerkracht en wend-
baarheid van de sector. 

Die wendbaarheid zagen we ook in de uitrol 
van wetenschappelijke onderzoeksprojecten in 
Limburg. Onze UHasselt-datawetenschappers 
werkten, onder leiding van prof. Niel Hens, dag 
en nacht om het piekverloop in ons land zo goed 
mogelijk te voorspellen, en waren belangrijke 
raadgevers voor de regering. Onze biomedische 
onderzoekers maakten, met alle Limburgse 
ziekenhuizen, in ijl tempo afspraken over het 
verzamelen van patiëntengegevens en -weefsels 
voor het wetenschappelijk onderzoek. UHas-
selt-onderzoekers hebben samen met artsen uit 
ZOL en Jessa al diverse projecten opgestart om 
de gevolgen van COVID-19 beter te doorgron-
den en de verspreiding van het virus beter te 
kunnen voorspellen. Die wendbaarheid en dat 
snelle schakelen moeten we in de toekomst vast-
houden, en nog verder aanboren.
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ZORGARCHITECTUUR 

Limburg mag trots zijn op haar sterke zieken-
huizen, goed uitgebouwde eerstelijnszorg en 
stevige welzijnssector. De fundamenten zijn 
solide en hebben hun waarde bewezen. Deze 
crisis maakte heel zichtbaar dat samenwerking 
tussen deze actoren broodnodig is. Maar die 
samenwerking en geïntegreerde aanpak mag 
niet afhankelijk zijn van toevalligheden of acute 
noden. Ze moet nog meer structureel ingebed 
en ondersteund worden om de kwaliteit en vei-
ligheid van de zorg verder te verbeteren. Door 
bruggen te bouwen, kunnen we grenzen verleg-
gen.

Het is opmerkelijk: hoewel de acht eerstelijnszo-
nes (ELZ’s) die Limburg rijk is, formeel pas star-
ten op 1 juli 2020 hebben ze hun meerwaarde 
tijdens de crisis al ruimschoots bewezen. In de 
acht geografische zones, die elk een gebied van 
ongeveer 100.000 inwoners omvatten, slaan 
actoren uit de zorg (waaronder huisartsen, 
apothekers, verpleegkundigen thuiszorg, ..), de 
welzijnssector (jeugdzorg, gezinshulp, armoe-
deorganisaties, …) én de lokale overheden (ge-
meente, OCMW) de handen in elkaar. Daarmee 
worden de ELZ’s belangrijke samenwerkings-
verbanden in de uitbouw van kwaliteitsvolle, ge-
integreerde buurtgerichte zorg in de toekomst. 
Ze zorgen voor integratie van zorg en welzijn 
dichtbij de cliënt, waar professionals samenwer-
ken met extra aandacht voor preventie.

Uiteraard worden de nieuwe ELZ’s stevig inge-
bed in een Vlaams weefsel, ondersteund door 
VIVEL. Maar we moeten óók nadenken over 
hoe goede afstemming en samenwerking in 

de toekomst kan groeien tussen de acht Lim-
burgse ELZ´s. Zij worden immers naast de zie-
kenhuisnetwerken een belangrijke motor voor 
samenwerking, optimalisatie, kwaliteitsverbe-
tering en innovatie. Er zullen formele samen-
werkingsverbanden ontwikkeld moeten worden 
met woonzorgcentra, residentiële zorgvoorzie-
ningen en andere regionale netwerken zoals 
deze van de palliatieve en geestelijke gezond-
heidszorg. Indien nodig moeten we daarbij ook 
durven onderzoeken of de huidige netwerken 
voldoende op elkaar zijn afgestemd, zowel op 
vlak van optimale en geïntegreerde ketenzorg 
als op niveau van geografische organisatie. Een 
grondige oefening om de regionale ‘zorgarchi-
tectuur’ te optimaliseren is wenselijk. 

INNOVATIE 

De coronacrisis heeft een aantal innovaties ver-
sneld tot bij de patiënt of cliënt gebracht. Zo 
heeft de snelle goedkeuring en terugbetaling 
van teleconsultaties via beeldbellen inmiddels 
zijn meerwaarde al aangetoond. En ook andere 
manieren van digitale communicatie en gege-
vensdeling werden versneld uitgerold in de sec-
tor. Vele van deze nieuwe technologieën stonden 
al jaren in de wachtrij, maar hebben nu defini-
tief hun plaats verworven. Laat ons deze posi-
tieve ervaringen gebruiken om nu echt stappen 
vooruit te zetten in de innovatie in de gezond-
heidszorg. En uiteraard gaat innovatie verder 
dan nieuwe technologie of IT-oplossingen. 

In Limburg groeit de ambitie om koploper te 
worden in het domein van digitale innovatie in 
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Limburgse organisaties zullen bijkomend on-
dersteund worden de veerkracht en mentale 
gezondheid van personen te versterken. De 
Limburgse kennisinstellingen UHasselt, UCLL 
en PXL hebben de krachten gebundeld om een 
actieplan te ontwikkelen. Dit plan voor een 
‘Welzijnsturbo Limburg’ wil via onderzoek en 
concrete projecten in nauwe samenwerking met 
de sector bijdragen aan de versterking van het 
welzijnsweefsel in Limburg. 

RISICOPATIËNTEN 

In alle nieuwe ontwikkelingen die straks uit de 
crisis komen mag de visie en de stem van de pa-
tiënt of cliënt niet vergeten worden. Die inbreng 
is cruciaal om de zorg nog meer patiëntgericht 
en dus kwaliteitsvoller te maken. De ervaringen 
van patiënten én hun omgeving zijn cruciaal. 
Daarbij moet aandacht worden gegeven aan per-
sonen die zelf getroffen werden door COVID-19, 
en soms langdurig werden behandeld in afzon-
dering of op een dienst intensieve zorgen. Velen 
hebben langdurige nazorg nodig, op medisch 
én emotioneel vlak.

Maar het gaat ook over personen met een ziekte 
of beperkingen die als gevolg van de lockdown 
de nodige zorg niet of uitgesteld kregen, en nu 
soms onterecht bevreesd zijn om terug naar zie-
kenhuis of huisarts te gaan. Een groep die daar-
bij bijzondere aandacht verdient, zijn de risico-
patiënten. Die voelden zich in deze crisis vaak 
in de kou gezet, zoals blijkt uit de getuigenis 
van de UHasselt-patiënt-ambassadeur. Wanneer 
het virus nog aanwezig is en het gewone leven 
herstart, zijn zij mogelijk extra vatbaar voor 
besmetting en kunnen de gevolgen zeer groot 
zijn. De voorstellen die zij doen om hiermee om 
te gaan, verdienen een plaats in het beleid.

de zorg. We hebben belangrijke troeven en een 
sterk ecosysteem met toppers in onze kennisin-
stellingen, onze ziekenhuizen en thuiszorgor-
ganisaties, investeerders, incubatoren en een 
netwerk van mature bedrijven en ambitieuze 
start-ups. Gedeputeerde voor economie Tom 
Vandeput heeft de ontwikkeling van een Health 
Campus in Diepenbeek prominent in zijn be-
leidsplan opgenomen. Universiteit Hasselt en 
LRM zetten hier samen met andere partners 
mee de schouders onder. Die Health Campus 
zal een ontmoetingsplaats en broedplaats wor-
den voor innovatieve actoren in onze gezond-
heidszorg. De zorgsector is nu al één van de 
belangrijkste werkgevers in onze regio. Inves-
teren in de zorgeconomie, onder andere via het 
SALKturbo-plan van de deputatie, zal de post- 
corona-economie ongetwijfeld versterken.

VEERKRACHT 

De getuigenissen in deze publicatie tonen aan 
dat de gevolgen van de coronacrisis veel verder 
gaan de medische aspecten. De crisis heeft een 
grote impact op kwetsbare gezinnen. Financië-
le, sociale en emotionele problemen werden uit-
vergroot. De lange isolatie heeft grote gevolgen 
voor personen die nu reeds met eenzaamheid of 
depressie kampen. CAW Limburg noteerde een 
toename van huiselijk geweld tijdens de lock-
down. Vlaams minister Zuhal Demir opende ex-
tra plaatsen voor slachtoffers van geweld. Veel 
jobs gaan verloren, waardoor meer personen in 
armoede zullen terechtkomen. We kunnen nog 
heel wat sociale gevolgen van de crisis verwach-
ten op langere termijn.

Het actieplan ‘Zorgen voor Morgen’ van Vlaams 
minister Wouter Beke zet in op initiatieven 
om het mentaal welzijn te bevorderen. Ook 
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HELDEN VAN DE ZORG 

Tijdens de coronacrisis was er terecht veel 
respect voor de zorgprofessionals. In ons land 
werd maandenlang dagelijks geapplaudisseerd 
voor de zorgverleners. Dat respect voor de pro-
fessionals in onze zorg- en welzijnssector was 
oververdiend. Dat geldt ook voor de zorgonder-
steunende diensten (schoonmaak, technische 
diensten,...) die belangrijk werk verrichten. 
Maar hopelijk blijft het niet bij dat applaus. Er is 
nood aan meer middelen en meer mensen. En er 
moet voldoende aandacht zijn voor psycho-emo-
tionele ondersteuning van de professionals na 
de crisis.

De gestegen waardering voor zorgberoepen zou 
meer jongeren kunnen warm maken voor stu-
dies in zorg en welzijn. Hopelijk zien we straks 
een stijging in de inschrijvingen in de zorgop-
leidingen in onze hogescholen en universiteit. 
Er zal immers, ook na de crisis, een grote nood 
zijn aan zorgprofessionals in vele diverse en uit-
dagende beroepen. Op het terrein zal men alle 
talenten goed kunnen gebruiken.

We kijken ook uit naar de nieuwe UHasselt-zor-
gopleidingen die recent werden goedgekeurd 
door de Vlaamse regering en die vanaf 2022 
worden ingericht: de master verpleeg- en 
vroedkunde en de master proces- en systeem- 
innovatie in de gezondheidszorg (healthcare 
engineering). Ook deze profielen zijn nodig. De 
healthcare engineers zouden we nu al heel goed 
kunnen gebruiken om de broodnodige innova-
ties te implementeren in zorg en welzijn.

Piet Stinissen
decaan faculteit Geneeskunde 
en Levenswetenschappen, UHasselt
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Corona sloeg zeer hard toe in 
Limburg. Vele families verloren 

dierbaren in hele moeilijke 
omstandigheden. Dat mag nooit 

vergeten worden. 

Deze publicatie wordt mee opgedragen 
aan alle COVID-19-slachtoffers.
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Met steun van POM Limburg en provincie Limburg
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