
Beste,  
 
Op 26 juni startte in het Vlaams Parlement de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere 
Uitvoering van het Vlaams Coronabeleid. 
 
Als lid van deze commissie wil ik graag mijn netwerk mee betrekken.  
 
Er waren al 2 vergaderingen, specifiek over de Woonzorgcentra. Hieronder geef ik kort mee wat me 
vooral is bijgebleven en de link naar de volledige verslagen.  
 
In het kader van de volgende getuigen mag u me altijd feedback geven. Herkent u de pijnpunten die 
aan bod zijn gekomen of heeft u eerder andere ervaringen gehad? Zijn er zaken die nog niet aan bod 
zijn gekomen en die u toch wel belangrijk vindt om mee te nemen in deze evaluatie? Laat het me zeker 
weten. 
 
Met deze mail wil ik informatie met u delen en oproepen om mij ook te voeden met uw vragen en 
opmerkingen. Als u liever deze mail niet ontvangt, dan kan u dit natuurlijk ook laten weten in antwoord 
op deze mail.  

 

2020-06-26 Getuigenissen directeur, CRA, voorzitter RVB zorgbedrijf Sakura 

Peter De Naeyer (coördinerend en raadgevend arts, Zorgbedrijf Sakura), Bart D'Hanis (algemeen 
directeur, Zorgbedrijf Sakura) en Stefan Walgraeve (voorzitter raad van bestuur, Zorgbedrijf Sakura) 
Het volledige verslag te lezen op de website van het Vlaams Parlement. 
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/gedachtewisselingen-
hoorzittingen/1405173 
 
Wat ik onthoud:  

• Het gebrek aan bescherming- en testingmateriaal. Ook aan zuurstof. En de stress dat dat met 
zich meebracht. 

• een (structureel) tekort aan personeel. 1 verpleegkundige die instaat voor 10 ernstig zieke 
patiënten, waaronder mensen die palliatief zijn. 

• Gebrek aan overleg over beleid bezoekregeling. 

• Maar natuurlijk ook de impact van de lockdown op bewoners, familie en personeel.  

• Communicatie vanuit overheid: te laat, te omslachtig, tegenstrijdig, weinig praktisch, zonder 
‘vertaling’ naar medewerkers, bewoners en familie. 

• Oorspronkelijk onduidelijkheid over mogelijkheid tot opname van bewoners in ziekenhuis. 

• Het was dikwijls improviseren omdat wachten op de overheid geen optie was. 

 
Maar zeker en vast ook de gedrevenheid van de mensen die hun uiterste best hebben gedaan om in 
moeilijke omstandigheden hun WZC draaiende te houden. 
 
 

2020-06-29  Getuigenissen directeur en stafmedewerker WZC Sint-Bernardus, crisismanager, Artsen 
Zonder Grenzen 

Guy Claeys (directeur, WZC Sint-Bernardus, Bassevelde), Annick Schepens (stafmedewerker directie, 
WZC Sint-Bernardus, Bassevelde), Stef Bossaerts (crisismanager), Caroline Willemen 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/gedachtewisselingen-hoorzittingen/1405173
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/gedachtewisselingen-hoorzittingen/1405173


(projectcoördinator AZG), Sofie Spiers (dokter, medisch coördinator van de activiteiten in 
woonzorgcentra, AZG), Sanne Kaelen (psychologe AZG). Volledige zitting te bekijken op 
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1406565#volledige-agenda 
 
Wat is me bijgebleven: 

• Nog maar eens hoe zwaar het was voor het personeel: de onzekerheid, de angst om 
onbeschermd aan de slag te gaan, de hoge emotionele druk,…  

• Er is tot op vandaag een gebrek aan materiaal. Vooral wegwerpshorten en handschoenen is 
nog steeds een probleem. We zijn niet voorbereid op een tweede golf. 

• Zelfs als er geen uitval was bij het personeel moest het personeel toch overuren doen omdat 
het anders niet mogelijk was om alle rond gedraaid te krijgen. De personeelsomkadering en 
middelen zijn gewoon niet voldoende.  

• Tijd voor babbeltje, geestelijke gezondheidszorg met bewoners was er niet. 

• Het belang van tijdig testen en het feit dat het heel lang geduurd heeft voor men in WZC in 
beginnen testen. Sommige WZC zijn zelf op zoek gegaan naar testmateriaal en dat heeft ook 
zijn nut gehad.  

• Sommige ziekenhuizen wilden inderdaad geen bewoners van WZC opnemen (ook met niet-
corona gerelateerde problemen). In WZC Bassevelde was er oversterfte, ondanks het feit dat 
ze COVID-vrij waren. Maar wel doordat zieke bewoners niet naar het ziekenhuis konden en 
daardoor niet de nodige zorg hebben gekregen 

Maar vooral een heel indrukwekkende en confronterende getuigenis van de mensen van Artsen 
zonder Grenzen. Zij spraken zelfs van een humanitaire crisis. 
 
Ook Artsen zonder Grenzen pleit voor een "duurzame ondersteuning" van de WZC's. "Men was niet 
voorbereid, maar dat mag geen excuus zijn bij tweede golf." Als u een halfuurtje de tijd hebt moet u 
zeker naar hun getuigenis luisteren.  
 
 
Op de agenda van de volgende commissie (Vrijdag 03/07 - 10:00 uur): 

• Montena (vroegere Zorgbedrijf Roeselare) 

 Steven Verdoolaeghe (algemeen directeur, Motena) 
 Laurent Hostekint, (directeur Zorg, Motena)  
 Philippe Schollaert, (directeur WZC De Zilverberg, Motena) 

• Geert Meyfroidt (professor, staflid intensieve geneeskunde, voorzitter Belgian Society of 
Intensive Care Medicine, KU Leuven) 

• Mathieu Martens (bestuurslid Vlaamse Ouderenraad) 
• Nils Vandenwege (directeur Vlaamse Ouderenraad) 
• Nele Van Den Noortgate, (professor, secretaris-generaal van de Belgische Vereniging 

Gerontologie en Geriatrie) 
• Jan De Lepeleire (professor, voorzitter van Crataegus en lid van de Belgische Vereniging 

Gerontologie en Geriatrie). 

Met vriendelijke groeten,  
 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1406565#volledige-agenda
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Sylvie Fabré 
Parlementair medewerker Ann De Martelaer 
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