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       Aan De Heer Pedro Facon 

       COVID-19 commissaris 

 

                                                                                   

22 oktober 2020 

 

 

Betreft: opschaling van personeel en middelen voor de Spoedgevallendiensten in de 2de golf.  

 

 

Geachte Heer Facon, 

 

Namens het bestuur van de Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg (VVVS) wil ik U 

feliciteren met Uw aanstelling als COVID-19 commissaris. U zal een cruciale rol spelen in de coördinatie 

van het gezondheidsbeleid van de federale overheid en dat van de deelstaten in deze moeilijke periode. 

 

Ik ben er van overtuigd dat U op de hoogte bent dat op de Belgische Spoedgevallendiensten momenteel 

artsen en verpleegkundigen met man en macht trachten de reguliere zorg voor alle patienten rond te krijgen 

en daarbij ook de opvang verzekeren van de nieuwe golf COVID-19 patienten. 

  

Tijdens de 1ste Coronagolf werd de reguliere zorg stopgezet waardoor ruimte kwam om meer beschikbaar 

personeel en middelen in te zetten voor de opvang en behandeling van de COVID-19 patienten. Tijdens 

de 2de golf ligt dit nu toch anders. Verpleegkundigen die tijdens de 1ste golf beschikbaar waren omdat hun 

diensten waren afgebouwd of gesloten konden o.a. ingezet worden op de Spoedgevallendiensten.  

Momenteel loopt de reguliere zorg gelukkig nog gedeeltelijk door en wordt gradueel afgebouwd naar 2 

november 2020 toe. Vanaf  dan zal hopelijk opnieuw personeel beschikbaar gesteld worden om de 

Spoedgevallendiensten te ondersteunen in het verlenen van kwaliteitsvolle zorg. Momoenteel moet het 

personeel van de Spoedgevallendiensten zeer veel overuren presteren om zowel de COVID-patienten als 

de andere patienten kwaliteitsvol op te kunnen vangen en dit wegens onvoldoende ondersteuning vanuit 

de andere diensten van het ziekenhuis. 
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Een ander groot verschil met de eerste coronagolf is dat de opdeling tussen COVID-patiënten en niet-

COVID-patiënten nu veel moeilijker geworden is doordat de symptomen van griep, verkoudheden, COVID-

19,… door elkaar lopen. Vrijwel iedere patiënt die zich op een Spoedgevallendienst aanbiedt is hierdoor 

een potentiële drager van het coronavirus. Dat geeft de zorgverleners extra stress, waardoor hun vraag 

naar persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) met de hoogste weerstand (FFP2) op de hele 

Spoedgevallendienst toeneemt. Daar komt nog bij dat het opstarten van de procedure rond het benaderen 

van een patient door een zorgverstrekker met volledige PBM’s meer tijd vraagt en ook fysiek en mentaal 

zeer vermoeiend is voor deze zorgverleners. 

  

Tevens dient zich in de beslissingsboom van de geriatrische zorgvragers een nuance aan in gevolge de 

intussen minder selectieve doorverwijzing?   

 

Verder vraagt het transferen van patienten naar andere ziekenhuizen (spreidingsplan) veel meer energie 

en tijd van de Spoedgevallenverpleegkundigen.  Ook hiervoor dient bijkomende ondersteuning en dienen 

meer middelen voorzien. 

  

De Verpleegkundigen op de Spoedgevallendiensten vrezen de komende weken voor een 

toenemende werkdruk en andere fysieke en mentale belastingen die verdere negatieve gevolgen 

kunnen meebrengen voor de zorg maar ook voor de veiligheid en weerbaarheid van de 

zorgverleners.  

Om zich optimaal voor te bereiden op de aankomende coronapiek en om de zorg te kunnen blijven 

garanderen voor zowel COVID- als niet-COVID-patiënten, vragen wij als Vereniging 

Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg bijkomende maatregelen en middelen naar analogie met de 

aanpassing van het BFM voor de Intensieve Zorgen-afdelingen.  In het bijzonder moet er tevensmeer 

personeel en ondersteuning vrijgemaakt en voorzien worden voor de Covid- en kritische zorg  op 

de Spoedgevallendienst. 

 

Steeds bereid om hierover meer duiding te geven. 

 

 
Met achtingsvolle groeten 
 
 
Namens het bestuur VVVS 
 
Door Lauwaert 
Voorzitter 
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