Beste,
U heeft wellicht al vernomen dat er voorbereidingen worden getroffen voor het oprichten van
“schakelzorgcentra”. Op dit moment verwachten we van u nog geen concrete actie, maar we willen u
op de hoogte brengen zodat u weet wat de bedoeling is en wat de stappen zijn die we hierin zetten.
Schakelzorg in meerdere vormen
De ziekenhuizen zullen de komende weken veel COVID-patiënten moeten opvangen. Het is belangrijk
dat zij over voldoende bedden kunnen blijven beschikken.
Daarom zoeken we een oplossing voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten,
maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een
kwetsbaar persoon voor wie de mantelzorg thuis nog niet op punt staat. Tegelijk willen we de
instroom in het ziekenhuis beperken tot mensen die complexe zorg nodig hebben.
Daarnaast denken we aan schakelzorgcentra voor mensen die (wellicht) besmet zijn met COVID-19,
niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis al
kunnen verlaten. Zij zullen hier medische toezicht krijgen. We denken aan één schakelzorgcentrum
per eerstelijnszone. Deze centra worden pas operationeel als de ziekenhuizen en hun netwerk
dreigen vol te stromen. Er is vandaag nog geen nood aan.
Uiteindelijk is het de bedoeling om iedereen zo snel mogelijk terug naar huis te laten gaan.
Deze concepten zijn nog volop in ontwikkeling. Geef ons nog even tijd om dit verder uit te werken.
We bezorgen u in de loop van volgende week meer informatie (een draaiboek).
We hebben jammer genoeg op dit moment niet de capaciteit om alle mailberichten afzonderlijk te
beantwoorden, we zouden u dan ook willen vragen om onze communicatie van volgende week af te
wachten.
Dank bij voorbaat,
Beste groeten
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