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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

De vaccinatie loopt in Gent als een trein. Op de vorige GR gaf schepen Coddens de
cijfers voor Gent: 26,24% van de Gentse bevolking is gevaccineerd waaronder meer dan
90% van de 80-plussers.
We zijn dus hoopvol en kijken uit naar een zorgelozer leven.
Toch blijft de pandemie woeden en vallen er nog elke dag 40 doden te betreuren. Ook de
cijfers over de bezetting van de bedden op intensieve zorg blijven verontrusten.
Vraag:

Kunnen onze Gentse ziekenhuizen de crisis nog aan? Wordt er samengewerkt om de nood
op intensieve zorg op te vangen?
Is er zicht op de ziekte-uitval bij het zorgpersoneel rechtstreeks door corona en
onrechtstreeks door de overbelasting van de diensten door corona?

Antwoord

De Gentse ziekenhuizen kunnen de druk nog aan.
Recent is er wat meer ruimte gekomen in de ziekenhuizen.

Dit omdat de druk van covid-patiënten op intensieve zorgen wat is afgenomen.
Op intensieve zorgen blijft het wel nog stevig door de vele andere patiënten.
Er is een goede samenwerking tussen ziekenhuizen op provinciaal niveau, voor de
opvang van covid patiënten, zowel zij die intensieve zorgen noden als deze die dat niet
nodig hebben.
Indien nodig worden covid-patiënten met nood aan intensieve zorgen over
provinciegrenzen opgevangen.
De federale gezondheidsinspectie zet in op deze samenwerking en (provinciale en
landelijke) spreiding.
In de ziekenhuizen is er geen hoger ziekteverzuim of uitval dan in andere periodes.
Hierdoor is er dus geen overbelasting op de diensten.
Wel was er veel angst bij de zorgverleners in de eerste golf, deze is gelukkig verminderd,
maar de mentale druk blijft hoog.

