
 
 

Ziekenhuizen 

Vlaams Patiëntenplatform 

• Indien er gebruik wordt gemaakt van traceerapps om de coronacrisis het hoofd te bieden is 
het belangrijk dat deze app zeer duidelijk en transparant weergeeft hoe de app werkt en wat 
er met de data van de burger gebeurt. Privacy moet hier voorop staan. Het mag niet dat deze 
data kunnen leiden tot identificatie of dat deze voor andere doeleinden gebruikt worden. Als 
burger blijf je eigenaar van je eigen data. Een platform om dit transparant mogelijk te maken 
en op te volgen als burger is dan ook een essentiële voorwaarde.  

• Zet zoveel als mogelijk in op thuismedicatie voor de medicatie die enkel in het ziekenhuis 
verkregen kan worden. Zo moeten patiënten zich niet onnodig naar het ziekenhuis 
verplaatsen. 

• Probeer hoog risicopatiënten zoveel als mogelijk buiten het ziekenhuis te houden door gebruik 
te maken van alternatieve vormen van zorg zoals telemonitoring. 

• Werk een plan uit over hoe met hoog risicopatiënten in het ziekenhuis wordt omgegaan. 
Overweeg om specialisaties die veel in contact komen met deze groep patiënten eerst te laten 
opstarten.  

• Denk na of over een aanpassing van de ziekenhuisfinanciering voor ziekenhuizen die zwaar 
getroffen. 

 

Woonzorgcentra en andere woongelegenheden  

Vlaams Patiëntenplatform 

• Aandacht voor zinvolle daginvulling voor bewoners 
• Werk een regeling uit voor personen die normaal gezien de voorziening op regelmatige 

tijden verlaten om op bezoek te gaan bij familieleden of vrienden 

• Zorg voor voldoende beschermingsmateriaal voor bewoners, bezoekers en 
zorgverleners zodat bezoek op een veilige manier gegarandeerd kan worden.  

Huisartsen  

Vlaams Patiëntenplatform 

Naast de algemene opmerkingen, geen verdere opmerkingen: duidelijke, volledige tekst 

 

Geestelijke gezondheidszorg  

Vlaams Patiëntenplatform 

• In dit advies wordt er voornamelijk rekening gehouden met ambulante raadplegingen, 
maar niet met opnames in de psychiatrische ziekenhuizen of de PAAZ-afdelingen. Hoe 
wordt er hier omgegaan met uitgestelde zorg?  

• Het advies gaat uit van wilsbekwame volwassenen waarbij een teleconsultatie het 
vaakst van toepassing is, maar wat met kinderen, mensen met een beperking, oudere 
personen, mensen in kansarmoede,…? 

• Het is moeilijk om een emotionele band te creëren met een zorgverlener tijdens een 
teleconsultatie als eerste gesprek. 

• Diagnostiek via teleconsultatie is niet mogelijk. 

• Als alternatief wordt er niet doorverwezen naar lotgenotengroepen. 



 
• In de opdeling tussen dringend, noodzakelijk en ernstig risico op onomkeerbare schade, 

wordt dit gelijk getrokken met de ernstgraad. Hier is het VPP het niet mee eens. Een 
psychische nood kan dringend zijn en enorm ernstig.  

 

Kinesitherapeuten  

Vlaams Patiëntenplatform 

• Uit het advies komt niet duidelijk voort welke fase wanneer ingaat. Patiënten en 
zorgverleners hebben wel nood aan deze duidelijkheid. 

• Denk ook aan alternatieven manieren om zorg te geven 
Bv. In openlucht, aan het raam tijdens een huisbezoek, …  

• Contacteer proactief de patiënten met E- en F-pathologie of andere patiënten die 
veelvuldig nood hebben aan kiné omwille van chronische zorg 

• Er is en plan nodig voor risicopatiënten wanneer zij mogelijks niet zelf naar de 
consultatieruimte kunnen komen wegens verhoogd risico op besmetting.  

 

Tandartsen  

Vlaams Patiëntenplatform 

• Onduidelijkheid wanneer van fase 1 naar fase 2 en vervolgens naar fase 3 wordt 
overgeschakeld. In het advies staat dat dat afhankelijk is van de evolutie van de pandemie 
en de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal. Expliciteer hier wie dit dan evolueert 
en beslissingen hieromtrent kan nemen. 

• Bij de definities van dringende en noodzakelijke zorg is een lijst van behandelingen 
toegevoegd. Het lijkt ons belangrijk om te vermelden dat die lijst niet exhaustief is of 
eventueel omgekeerd te werken namelijk met een negatieve lijst (de behandelingen die 
niet onder deze vorm van zorg behoren). Een lijst biedt handvaten, maar het risico bestaat 
dat de lijst niet volledig is en zo patiënten worden uitgesloten. 

• De terugkeer naar reguliere zorg lijkt nog enige tijd uitgesteld te moeten worden omwille 
van onvermijdelijke aerosols en spatten en het gebrek aan beschermingsmateriaal. → 
Suggestie om in tussentijd als beroepsgroep en/of overheid een informatie- / 
sensibilisatiecampagne rond een gezonde mondhygiëne op te zetten. 

• Sommige elementen kunnen nog meer in detail uitgewerkt worden: vb. indien bepaalde 
praktijken niet voldoende beschermingsmateriaal hebben, sturen ze hun patiënten dan 
door? Zo ja, naar wie? Dit kan best op niveau van de beroepsgroep georganiseerd worden. 

• In het advies staat beschreven dat enkel noodzakelijke personen de praktijk kunnen 
betreden en begeleiders niet worden toegelaten. Vraag is hier om, zoals beschreven in de 
wet patiëntenrechten, vertrouwenspersonen toch toe te laten. 

• In het advies staat dat de patiënt de ruimte zo snel als mogelijk dient te verlaten. We vragen 
om toch voldoende aandacht te hebben voor het informeren van patiënten (vb. over 
nazorg). Bekijk of dit eventueel op een andere manier kan. 

 

Paramedici  

Vlaams Patiëntenplatform 

Naast de algemeen opmerkingen, geen verdere opmerkingen 

Verpleegkundigen  

Vlaams Patiëntenplatform 



 
• Voor thuisverpleegkundigen: er is voldoende afstemming nodig over hun rol en die van 

huisartsen. Thuisverpleegkundigen zouden bijvoorbeeld een rol kunnen opnemen in de 
detectie van risicopatiënten die proactief opgevolgd dienen te worden. 

Verloskundigen  

Vlaams Patiëntenplatform 

• Het is niet helemaal duidelijk wanneer de overgang van fase 2 naar fase 3 gebeurt of bij wie 
de verantwoordelijkheid ligt om te bepalen dat die overgang dient te gebeuren. 

 


