Beste medewerkers,
De eerste piek van het aantal Covid-zieken lijkt achter de rug. Ik wil daarom even achteromkijken en
vervolgens de volgende fase voorbereiden.
Jullie mogen terecht fier zijn op de bijdrage van het Militair Hospitaal aan het beheersen van de
Covid-crisis. Zo heeft de Interventiedienst meer dan 300 Covid-patiënten vervoerd en vangt het
brandwondencentrum nog steeds bijna alle brandwondpatiënten in België op, om de andere
ziekenhuizen te ontlasten. Onze verpleegkundigen en onze diergeneeskundige dienst werden ingezet
voor testing en desinfectie in onze woonzorgcentra. Onze specialisten in verschillende domeinen
hebben talrijke adviezen gegeven aan de Defensiestaf en aan de Eenheden. Onze consultatiediensten
hebben ondanks alle beperkingen de continuïteit van de zorgen voortgezet waar mogelijk. Dankzij
het uitstekende werk van onze ziekenhuisapotheek kon ons personeel steeds rekenen op de nodige
beschermingsmiddelen. Onze administratieve en logistieke diensten hebben heel dit maneuver
ondersteund, met veel flexibiliteit, begrip en enthousiasme.
Ik wil in eerste instantie iedereen danken voor zijn of haar bijdrage. De talrijke bedankingen,
felicitaties en artikelen in de media aan het adres van het Militair Hospitaal, horen jullie allen toe!
Ik besef dat dit voor IEDEREEN een moeilijke periode is. Sommigen kwamen in contact met Covidpatiënten en maken zich ongerust voor hun naasten. Voor velen is dit nog steeds een zeer drukke
periode van hard werken in moeilijke omstandigheden. Wie verplicht thuiswerkt, zit vaak met vragen
en onzekerheden.
We bereiden ons nu voor op het heropstarten van een aantal activiteiten. Tegelijkertijd, wil ik klaar
zijn om snel terug op te schakelen in geval van een tweede golf van de epidemie.
Vanaf 11 mei starten we onder meer een aantal consultatiediensten geleidelijk terug op, weliswaar
met de nodige maatregelen om besmettingsrisico te vermijden.
Vanaf 18 mei wordt ook de medische basisselectie voor onze rekruten opnieuw geleidelijk terug
opgestart.
Ook voor de administratieve en logistieke diensten wordt een progressief opstartplan uitgewerkt.
Jullie dienstchefs zijn druk bezig deze opstart voor te bereiden. Ze bepalen de regels, de beperkingen
en de voorwaarden van de heropstart, gesteund door de preventiediensten, de
arbeidsgeneeskundige dienst en de dienst ziekenhuishygiëne. Veiligheid blijft de prioriteit.
Het zal voor iedereen een aanpassing zijn aan onze huidige manier van werken. Er zullen nieuwe
regels gelden, wellicht nog voor lang.
Ik reken hierbij op uw flexibiliteit, uw medewerking en uw positieve ingesteldheid in het belang van
onze patiënten. Ik vraag u eveneens uitdrukkelijk om de voorzorgsregels te respecteren en over
elkaar te waken, als goede collega’s.
Hou uw mail in de gaten en houd contact met de Eenheid. We zullen u nodig hebben.
Met oprechte dank voor al het werk,

Med Kol SBH Wouter WEUTS

