
Coronawebinar met Prof Erika Vlieghe 

Beste leden van Spierziekten Vlaanderen vzw, 

we worden via de media dagelijks overstelpt met corona-nieuws, dus het 

merendeel van onderstaande informatie uit het verslag van de coronawebinar 

is jullie waarschijnlijk welbekend. Volgende punten trokken onze aandacht. 

Het blijft belangrijk om samen met jouw vertrouwde arts te bekijken in 

hoeverre je tot de groep van risicopatiënten behoort. Het  blijft natuurlijk 

belangrijk om een goede handhygiëne te hebben, afstand te bewaren, 

mondmaskers te dragen als de afstand niet kan worden gerespecteerd en het 

aantal personen in jouw bubbel te beperken maar als je tot de risicogroep 

behoort, dan is het ook een uitdaging om samen met je gezinsleden een balans 

te vinden tussen 'veilig’ zijn en de ‘mentale gezondheid’ voor niet-risico-

patiënten binnen het gezin.  

Het is belangrijk om niet te angstig te zijn (of te worden) want volgens de 

statuten ligt het sterftecijfer vooral bij de hoogbejaarde bevolking. Het blijft 

een maatschappelijke uitdaging om vooral voor deze doelgroep en de meest 

kwetsbaren onder ons voorzichtig te blijven en alle veiligheidsmaatregelen na 

te leven, zonder daarbij de mentale gezondheid te vergeten. 

Wij wensen jullie allemaal goeie moed toe, en hopen dat jullie ver weg blijven 

van Covid-19. 

Met vriendelijke groeten, 

Moons Karin, medewerker bij Spierziekten Vlaanderen vzw 

Verslag coronawebinar met Prof. Erika Vlieghe 

08-09-2020 – 15u - Georganiseerd door Vlaams patiëntenplatform 

Notulist: Karin Moons, Spierziekten Vlaanderen vzw 

 

Inleiding, Vlaams Patiëntenplatform 

Lezing door Prof. dr. Erika Vlieghe - Diensthoofd algemene inwendige 

geneeskunde, infectieziekten en tropische geneeskunde - Lid van groep exit 

strategie corona 

• Aanvankelijk zag het eruit als een Aziatisch probleem, gaandeweg werd 

het pas duidelijk welke de risicoprofielen waren 



• Februari: Italiaans probleem, dat snel een Belgisch en Europees 

probleem werd met een explosie van besmettingen tot gevolg 

• Maart: jonge en gezonde mensen bezochten de kwetsbare doelgroep, 

zoals onze grootouders waardoor er een grote stijging van besmettingen 

werd gemeten 

Dit leidde tot een lockdown, om alle contacten zoveel mogelijk te 

minimaliseren 

• Belangrijke gevolg: een heleboel medische contacten werden 

verminderd. Veel medische zorgen kwamen te laat, werden 

geannuleerd, verminderd, etc 

• Exit eind mei - stapsgewijs werd de maatschappij terug opengezet. 

Tijdens de exit heeft de zorg zich een beetje herpakt. Ons 

gezondheidssysteem had het zwaar onder de eerste golf. We zijn wel 

nooit boven het aantal bedden gegaan, sommige regio’s werden echter 

erger getroffen. 

• Exit in juni - Charter, voor personen met een hoger risico om in 

samenspraak met de arts het volgende te bespreken: hoe hoog is mijn 

risico? Tijdens de zomerperiode volgden veel maatschappelijke emoties. 

Met extra sterke maatregelen zoals mondmaskers, avondklok, etc. tot 

gevolg. Ontstaan van breuklijnen tussen leeftijdsgroepen, mensen met 

chronische aandoeningen, 

• September – Hoe omgaan met het risico tot er een oplossing komt   

o Hoe moeten we ons verhouden met mensen met een verhoogd 

risico, 

o Hoe maken we het veilig voor deze mensen? 

Vragen 

Welke patiënten worden weerhouden als hoog-risico patiënt? O.a.: 

• Meer mannen - ouder dan 65 - ouder dan 85: meer risico op overlijden 

• Hartziekten 

• Chronisch nierlijden 

• Gecompliceerde diabetes 

• Patiënten met kanker, nog in behandeling 

• Chronisch longlijden 

• Belangrijk obesitas-patiënten 

• Overactief immuunsysteem (niet te identificeren of te behandelen op 

voorhand) 



Minder overtuigend momenteel 

• Dementie 

• Kankerpatiënten met een traag ontwikkelende kanker 

• Etc. 

FABA vzw - Vragen 

Wat met besmettingen in familiekring? 

ANTWOORD Prof Vlieghe: 

• De meeste besmettingen komen inderdaad het meeste voor in 

familiekring. 

Mensen met chronische aandoeningen kunnen best contact opnemen. 

• Hoe kunnen mensen zich beschermen in huis? 

Best voorzichtig blijven met oudere mensen. 

Mensen die bij u wonen, zitten in uw bubbel. Het is belangrijk dat de 

grootte van de bubbel wordt bewaakt. 

• Nog te bespreken door exit-team 

o Wat met inwonende studenten, die met verschillende generaties 

onder 1 dak wonen? 

Steunpunt kinderepilepsie, Stefanie De Jonghe – Vraag 

• Hoe en door wie wordt er bepaald welke patiënten met een chronische 

aandoening een vaccin zullen krijgen? 

ANTWOORD Prof Vlieghe: 

o Niemand weet exact wanneer die vaccins er zullen zijn en of die 

betrouwbaar zijn. 

o Veel onderzoeksgroepen zijn ermee bezig, Prof. Vlieghe heeft 

vertrouwen. 

o Maart lijkt bijzonder snel, maar hopelijk lukt dit wel. 

o Wetenschappelijke community uit zijn bezorgdheid over de 

veiligheid etc. 

Pas na het testen van duizende gezonde vrijwilligers kunnen we 

weten of een vaccin betrouwbaar is. 

o Wie gaat hiervoor in aanmerking komen? 

Hangt af van type vaccin, nevenwerking, etc. Bijv. mensen die in 

het verleden ook al in aanmerking kwamen voor het griepvaccin/ 

gezondheidswerkers/ Bijv. bepaalde wijken in steden /  



• Hoe betrouwbaar zullen de eerste vaccins zijn en de combinatie met 

andere vaccins? 

o Nog te vroeg om dit te beantwoorden, afhankelijk van type vaccin, 

etc.  

MUCO-vereniging, Ken De Marie – Vraag: 

Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen om te verzekeren dat de zorg 

voor personen met een chronische aandoening kan blijven doorlopen? 

ANTWOORD Prof Vlieghe: 

• Nog steeds inhaalmanoeuvres bezig om die zorg in te halen 

• Hospitaalcomité, federaal niveau: ziekenhuizen moeten aangeven 

hoeveel bedden bij hen bezet zijn. Zij werden gevraagd om zich zodanig 

te organiseren dat zij ook voldoende bedden hebben voor niet-covid 

patiënten. 

• Er was ook veel angst bij zorgverstrekkers zelf, zoals kinesisten, 

psychologen, etc. Maar ondertussen werden zij geïnformeerd en 

voorzien van veiligheidsmateriaal. 

Er was te weinig beschermingsmateriaal in het beginstadium van de 

uitbraak van Covid-19. 

• Ook veel patiënten stelden zelf hun zorg uit, uit angst voor Covid-19. 

Lymfeklierkanker – Vraag: 

Mensen die een verzwakt immuunsysteem hebben, mensen die door hun 

behandeling orgaanschade hebben opgelopen. Hoe kunnen zij zich thuis 

beschermen indien er nog andere gezinsleden zijn? 

ANTWOORD Prof Vlieghe: 

• Belangrijk om niet iedereen doodsbang te maken, tenslotte zijn diegene 

die overleden zijn vooral hoogbejaarde personen. 

• We kunnen bijv. ons afvragen wat we vroeger deden bij griep. 

• Belangrijk om met arts te bespreken: hoe groot is het risico voor mij? 

• Samen met inwonende familieleden afspreken, balans zoeken tussen 

'veilig’ zijn en ‘mentale gezondheid’ voor niet-risico-patiënten binnen 

het gezin.  

• Elk individueel risico moet besproken worden met behandelende arts. 

Psychische kwetsbaarheid, Patrick Colemont 



Zijn er aanbevelingen of maatregelen om mensen met een psychische 

kwetsbaarheid te begeleiden door deze periode? Bijv. lange isolatie, gebrek 

aan lotgenotencontact? 

ANTWOORD Prof Vlieghe: 

• Vlaamse en federale overheid heeft enkele, laagdrempelige websites 

ontwikkeld om psychische ondersteuning aan te bieden. 

• De sector werd ondertussen fysiek opgestart. 

• Websites worden nog doorgegeven na de webinar. 

 

ASTMA, Gunter Van Dyck 

 

Voor sommige patiënten is het dragen van een mondmasker zeer moeilijk. 

Zijn er alternatieven voor het dragen van een mondmasker? 

ANTWOORD Prof Vlieghe: 

• Beperkte groep waarvoor het dragen van een mondmasker niet 

eenvoudig is. 

• Alternatieven zijn minder goed, zoals een face-shield. 

• Meest effectieve: afstand houden, contacten buiten laten plaats vinden 

• Grootste probleem bij binnen activiteiten, maar dan eventueel de minst 

slechte optie face-shield 

LOSSE VRAGEN 

Hoe kunnen activiteiten buitenshuis best verlopen? Bijv. meezingen in een 

koor 

ANTWOORD Prof Vlieghe: 

• Buiten = perfect, maar voldoende afstand bewaren 

• Ook tijdens de herfst en winterperiode 

• Sharter:?????? winkelen heeft minder risico, restaurantbezoek wel 

omdat je zonder masker dicht bij elkaar zit (best in eigen bubbel), zingen 

in een koor wel hoger risico indien te weinig afstand en zonder 

mondmasker (toch af te raden), niet elke activiteit heeft hetzelfde risico 

Kunnen kinderen een besmetting sneller doorgeven? 

ANTWOORD Prof Vlieghe: 



• Boven de 12 stijgt het risico, pubers en jongvolwassenen zijn 

vermoedelijk besmettelijker als dan jongere kinderen. Ook omdat deze 

jongeren een eigen sociaal leven hebben. 

• Bij kleuters en peuters is het inderdaad moeilijk om afstand te bewaren. 

Maar conclusie, het blijkt vooral te woekeren in familiekring. 

Zal dit virus blijven? Komen er andere virussen? 

ANTWOORD Prof Vlieghe: 

• Helaas geen glazen bol 

• Nu concentreren op dit virus, goede leerschool voor eventuele nieuwe 

virussen 

• We zullen een manier moeten vinden om met kwetsbaarheid om te 

gaan. 

Hoe houd ik mijn gezin veilig? 

• Laat ons proberen om ons aan de basismaatregelen te houden. 

Houdt afstand, draag een mondmasker, beperk je contacten. 

• De kwaliteit van de mondmaskers wordt ook nog bekeken. 

• Houdt contact met uw behandelende arts, en heb vertrouwen. 

• Als uw ziekte goed onder controle is, zal het risico minder groot zijn. 

• Leef verstandig, denk na bij de activiteiten die je doet. 

• Probeer ook te leven, want er is ook meer dan Covid-19. 


