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Interpellatie van de heer Jan Busselen tot mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp : De samenwerking tussen UZ, WZC en opleidingen verpleegkunde  

 
 
Geacht Collegelid, 
 
Woensdag, 20 oktober, vernamen we in De Afspraak (VRT) dat minister Maron op een zeer 
ongepaste manier reageerde op de noodsignalen die de heer Noppe uitzond. Ter herinnering: Op 22 
juli meldde de CEO van het UZ dat de crisis die we nu kennen er zat aan te komen als er geen 
gepaste maatregelen volgen. Deze stelling werd gestaafd met de bevindingen van biostatisticus 
Barbé (VUB) die op pijnlijke wijze de huidige piek aan aantal covid-besmettingen met precisie 
voorspelde.  
 
Het spreekt voor zich dat de genomen maatregelen niet voldeden en de nodige maatregelen niet 
werden genomen. Eind augustus kondigt de heer Maron het opzetten van 4 nieuwe testcentra aan 
en 2 weken later nog 3 extra testcentra. Het eerste centrum opent op 21 september.  
Begin oktober kreunt de eerstelijnszorg onder de vraag naar testen en vragen zij om spoed te zetten 
achter het verhogen van de testcapaciteit. Mensen die getest worden laten weten dat ze soms 7 
dagen moeten wachten tot ze resultaat hebben, ondertussen werken velen voort met alle gevolgen 
vandien. Maar volgens uw collega, de heer Maron,  moesten we niet overhaast te werk gaan en ging 
alles volgens plan.  
 
Wanneer er op 20 oktober dan ook wordt aangekondigd dat niet iedereen meer getest zal worden 
omdat er niet genoeg tests zijn en de labo’s niet kunnen volgen, wordt zichtbaar hoe slecht deze 
tweede golf werd voorbereid. Ook de opvolging/tracing stuikt als een kaartenhuisje in mekaar.  
 
De situatie is rampzalig. Maar het gevecht zal moeten worden aangegaan. En in die zin zal er 
samengewerkt moeten worden. Groot was mijn verbazing toen ik vernam dat de heer Maron de 
aangeboden hulp van het UZ om de testcapaciteit en de labo’s van het UZ ter beschikking te stellen 
koudweg afwimpelde. Het UZ heeft blijk gegeven van een proactieve houding in de eerste golf. 
Spontaan werd er samengewerkt met woonzorgcentra allerhande uit de gemeente Jette en 
omstreken. Een mooi voorbeeld van integrale zorg waar eerste lijn, tweede en derde lijn 
samenwerken. En dit doorheen een crisis. Spijtiggenoeg hebben we die proactiviteit niet gezien in de 
aanpak vanuit de Brusselse regering. Maar klagen alleen zal niet genoeg zijn. Er moeten 
noodmaatregelen genomen worden doorheen deze tweede golf. er moet samengewerkt worden. 
  
Mijn vragen zijn de volgende: 
 
-Heeft u reeds contact gehad met Erasmushogeschool, Odissee en andere opleidingscentra in 
Brussel die de opleidingen verpleegkunde en zorgkunde aanbieden ? 
-Zo ja, is er sprake van laatstejaars te betrekken in de opvang van de covid-crisis?  
-Wordt er ondersteuning geboden om de huisartsenkring te ondersteunen in de opvolging van van 
patiënten en testen? 
-De roep om extra handen in de zorg is schrijnend. Zeker in de woonzorgcentra is de uitval groot. 
Worden er maatregelen genomen om de WZC te ondersteunen met extra personeel? 
-Wat is de situatie in de Woonzorgcentra die afhangen van de Vlaamse overheid? Zijn er 
besmettingen? Hoeveel? 



 
 
 
Hoogachtend, 
 
Jan Busselen 

 
  
 


