
   

« We willen niet dat ons gezondheidssysteem instort » 

Overal in het land zijn de ziekenhuizen gemobiliseerd. Steeds meer ziekenhuizen naderen het 
verzadigingspunt. Na de aankondiging van de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité 
vanochtend heeft genomen, zijn Gibbis, santhea en Unessa - drie ziekenhuisfederaties - nog 
ongeruster geworden en verenigen zij zich om een nieuwe S.O.S. te sturen naar de autoriteiten. 

Alle Belgische ziekenhuizen moeten vanaf maandag 2 november overgaan naar fase 2A (d.w.z. 60% 
van de bedden op de intensive care vrijmaken voor Covid-patiënten en 15% nieuwe bedden op de 
intensive care bij creëren). Sommige van hen zijn deze mijlpaal al gepasseerd. 

Vanaf maandag moeten de ziekenhuizen alle niet-essentiële interventies uitstellen wanneer dit 
mogelijk is. Dit is essentieel om optimale zorg voor Covid-patiënten te kunnen garanderen. Maar 
vandaag de dag is het meer dan ooit onze eerste zorg om niemand achter te laten. We willen koste 
wat het kost in staat zijn om zowel Covid- als niet-Covid-patiënten met essentiële en dringende 
pathologieën te behandelen. 

Helaas zijn de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité vandaag, vrijdag 23 oktober, heeft 
aangekondigd volstrekt ontoereikend. Welke maatregelen worden vandaag genomen die een reële 
impact zullen hebben op het steeds groter wordende aantal ziekenhuisopnames? 

De vooruitzichten zijn bijzonder zorgwekkend. Vandaag hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt: 
gemiddeld 10.000 nieuwe besmettingen per dag. Daarnaast neemt het aantal nieuwe 
ziekenhuisopnames voortdurend toe. Met meer dan 400 opnames per dag in de afgelopen dagen 
zullen het verplegend personeel en de ziekenhuizen het niet kunnen bijhouden. 

Onze ziekenhuizen hebben een groot tekort aan mankracht. Het absenteïsme, ongeacht de oorzaak 
(Covid, burn-out, andere pathologieën), in ziekenhuisinstellingen ligt nu dicht bij 20%, met pieken 
van 30% in sommige ziekenhuizen.  

Net als in de eerste golf staan onze ziekenhuizen en hun personeel klaar om het beste van zichzelf te 
geven, maar we benadrukken het belang van het ondersteunen van onze zorgverleners.  

De inspanningen van het publiek en alle sectoren worden erkend, maar er zijn sterke en dringende 
beslissingen nodig om de curve af te vlakken en ervoor te zorgen dat ons gezondheidszorgsysteem 
op korte en lange termijn standhoudt.   

Wij staan erop dat de autoriteiten hun verantwoordelijkheid nemen en alle mogelijke pistes 
overwegen om de maatregelen te versterken en het personeel in de gezondheidszorg concreet te 
ondersteunen. 

Contactpersonen: 

 GIBBIS : Dieter Goemaere, Directeur algemene ziekenhuizen, Chief economist - 0477 24 91 61 - dieter.goemaere@gibbis.be  
 santhea : Yves Smeets, Algemeen Directeur - 02/210 42 71 - yves.smeets@santhea.be 
 Unessa : Christophe Happe, Algemeen Directeur - 081/ 32 76 60 - christophe.happe@unessa.be 


