Beste partner binnen Eerstelijnszone Gent,
*gelieve deze mail door te sturen naar uw achterban*
Gezien de omvang van de corona-epidemie steeds groter wordt, is er zowel vanuit de Vlaamse
Overheid als vanuit enkele lokale partners de vraag gekomen om een meer gecoördineerde aanpak
binnen onze Eerstelijnszone op touw te zetten. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor enkele acties
bepaald:
-

Op heden is er qua coördinatie enerzijds de Huisartsenvereniging Gent die in nauw contact
staat met de ziekenhuizen ivm beschikbare capaciteit. Anderzijds is er de veiligheidscel van
de stad Gent die afgelopen weken al verschillende zaken opnam (vooral gericht op precaire
situaties die ontstonden als gevolg van afbouw dienstverlening). Er wordt gekeken of er een
algemeen coördinatie-team kan opgericht worden binnen Gent; hiervoor vinden vandaag
gesprekken plaats.

-

Binnen Eerstelijnszone Gent willen we op vraag van Vlaanderen mee ondersteuning bieden
om in hoge nood een schakelzorgcentrum in te richten: een extra keten tussen de
eerstelijnszorg en de ziekenhuizen om enerzijds patiënten langer uit het ziekenhuis te
houden en anderzijds om vervroegde uitstroom uit ziekenhuizen op te kunnen vangen. Zie
bijlage voor de volledige nota. De eerste stappen qua locatie en logistiek zijn reeds gezet,
er wordt gekeken of er een algemene coördinatie in de handen van stad Gent kan zijn.
Eerstelijnszone Gent zal een rol spelen in het bevragen van beschikbare capaciteit aan
personeel binnen alle organisaties/praktijken tbv acute zorgnoden. Specifieke
communicatie om deze capaciteit te bevragen, volgt spoedig naar de specifieke partners die
hiervoor nodig zijn.

-

Door de corona-crisis ontstaat er ook een extra druk op ziekenhuisontslag en organisatie van
woon-zorg voor de reguliere (niet-corona) cliënten/patiënten, om hierin een betere
afstemming tussen thuiszorgdiensten en woonzorgcentra te creëren, zullen de betrokken
partners uitgenodigd worden om onderling een systeem op te zetten zodat aanvragen voor
zorg via gecoördineerde weg kunnen verlopen. Ook hier volgt communicatie spoedig.

-

Tot slot wil Eerstelijnszone Gent ook professionals ondersteunen die momenteel zonder
beschermingsmateriaal moeten werken. Via verschillende kanalen ontvangen we signalen
dat sommige professionals geen mondmaskers meer hebben en we willen dit
inventariseren zodat bij bevoorrading deze mensen prioritair maskers kunnen krijgen.
o Inventarisatie bij huisartsen ➔ via huisartsenvereniging
o Inventarisatie bij WZC’s ➔ Els Lecompte Stad Gent (0476 21 93 92
o

els.lecompte@stad.gent)
Overige inventarisatie (prioritair verpleegkundigen en zorgkundigen): ELZ Gent.
Thuiszorgorganisaties: indien u in nood zit, gelieve dit via deze link kenbaar te
maken. Michiel Van Lysebetten zal vandaag nog de zelfstandige
thuisverpleegkundigen e-mailen met dezelfde vraag.

Momenteel organiseert de Huisartsenvereniging Gent ook een inzamelingsactie van
mondmaskers. We hopen dat deze zó succesvol is dat er ook andere disciplines bevoorraad
kunnen worden. Tegelijkertijd willen we ook oproepen om spaarzaam om te gaan met
maskers en deze enkel te gebruiken bij (vermoeden van) Corona; dus niet preventief. We
hopen dat alle organisaties in Gent dit zelfde standpunt, dat vanuit Sciensano is
uitgevaardigd, volgen.

Alvast bedankt!

Het dagelijks bestuur van ELZ Gent

