COVID SAFE TICKET

13.09.2021
Contactpersoon: Mathilde Coëffé

1. Evolutie van de epidemiologische situatie
De evolutie van de epidemiologische situatie alsook de lage vaccinatiegraad in Brussel zorgen opnieuw
voor veel druk op het Brusselse zorgsysteem.
Op 13 september 2021 ligt de incidentiegraad in Brussel op 581/100.000 en de positiviteitsratio op
7,2%. 28% van de bedden op intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen worden ingenomen door
COVID-19-patiënten en de Brusselse bedden zijn goed voor 32% van de patiënten op intensieve zorgen
op nationaal niveau. Bovendien zijn er sinds 31 augustus al 15 patiënten overgebracht naar andere
provincies.
De niet-COVID-19-patiënten (door het opnieuw uitstellen van de zorg) en het zorgpersoneel in de
Brusselse ziekenhuizen betalen een hoge prijs voor deze situatie.
Een hogere vaccinatiegraad kan deze druk doen afnemen. Het is dus absoluut noodzakelijk om de
nodige middelen aan te wenden om zo snel mogelijk de vaccinatiegraad in Brussel op te krikken.
2. Vaccinatiegraad in Brussel laten stijgen
De inspanningen die de Diensten van het Verenigd College en Iriscare al geleverd hebben om de
vaccinatiegraad te laten stijgen, zijn zeker positief. Het is belangrijk dat iedereen zich hiervoor blijft
inzetten. Om hieraan bij te dragen hebben de meeste Brusselse ziekenhuizen vaccinatie-antennes
opgericht. Onze instellingen blijven ook alles in het werk zetten om de vaccinatiegraad van hun
personeel op te krikken, in afwachting van de verplichte vaccinatie van dit zorgpersoneel, een
verplichting die wij ondersteunen.
Het is echter duidelijk dat de huidige maatregelen ontoereikend zijn om de vaccinatiegraad in Brussel
aanzienlijk te laten stijgen. Slechts 49,9% van de totale bevolking is volledig gevaccineerd en 62,7% van
de bevolking ouder dan 18 jaar1. We zijn zeer bezorgd te zien dat het aantal eerste prikken stagneert.
Er moet nagedacht worden over nieuwe maatregelen om de vaccinatiedekking snel te verhogen in
Brussel.
3. Covid Safe Ticket en verplichte vaccinatie voor het personeel in de zorginstellingen
GIBBIS pleit voor de invoering van het COVID Safe Ticket in Brussel en voor de verplichte vaccinatie van
het personeel in de zorginstellingen. GIBBIS vraagt ook om betrokken te worden bij de bepaling van de
invoeringsmodaliteiten voor deze maatregelen in zijn instellingen.
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