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Activiteitenverslag
van de eerste maand

COVID-19-RESPONS IN BELGIË
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België, covid-19-respons in ziekenhuizen en woonzorgcentra (BE-165)
en covid-19-respons voor daklozen, asielzoekers en migranten (BE-155)
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VOORWOORD

België is hard getroffen door de covid-19-pandemie.
Als internationale medische organisatie hebben we de plicht om de 
Belgische zorgverleners te ondersteunen, zoals we overal ter wereld 
zouden doen bij een grootschalige en dodelijke epidemie.

Dit is waar “zonder grenzen” om draait. Onze teams passen zich 
aan naarmate de pandemie verschuift. Wij houden rekening met 
de capaciteit van de gezondheidszorgsystemen en -structuren om 
de epidemie het hoofd te bieden. Onze respons zal de geografische 
verspreiding en de epidemiologische curves volgen. Wij hebben 
China onze hulp aangeboden en zijn tussenbeide gekomen in 
Hongkong. Vervolgens ook in Frankrijk, Italië en Spanje. Wij 
zijn daarnaast actief geweest in België. Toen ziekenhuizen en 
woonzorgcentra in België om hulp vroegen, reageerden wij door 
personeel en medische expertise ter beschikking te stellen.

Bovenal hebben we ons gericht op het helpen van de meest fragiele 
en kwetsbare groepen: daklozen, migranten en vluchtelingen, die 
geen toegang hebben tot reguliere medische diensten, en ouderen 
die in verzorgingstehuizen wonen. Deze mensen hebben een 
speciaal zorgniveau nodig en dat is precies waarvoor Artsen Zonder 
Grenzen zich inspant.

Bertrand Draguez, 
Coördinator van de covid-19-respons in België

BERGEN

BRUSSEL

ANTWERPEN

BELGIË

Présence de MSF en Belgique

Focus

Basisgezondheidszorg, infectiepreventie, 
gezondheidsbevordering, geestelijke 
gezondheid

Doelgroep 

De meest kwetsbare bevolkingsgroepen, 
met nadruk op ouderen en mensen die op 
straat leven (migranten/vluchtelingen en 
daklozen)

Partners

Gezondheidsinstellingen, 
woonzorgcentra en hun coördinatiecentra 
(bijv. Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, GGC), 
Samusocial, het Burgerplatform voor 
Steun aan Vluchtelingen, Dokters 
van de Wereld, het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde in Antwerpen, 
regionale en lokale sanitatie- en 
gezondheidsautoriteiten en de federatie 
van woonzorgcentra in Wallonië.

Human resources

127 stafmedewerkers die werken met 
de bijkomende en kostbare steun van 
tientallen vrijwilligers. 



GEZONDHEID EN HUMANITAIRE BEHOEFTEN

Op 31 december 2019 werden in Wuhan in de Chinese 
provincie Hubei, de zevende grootste stad van China, 
gevallen van longontsteking met een onbekende 
oorzaak ontdekt. Op 7 januari 20201 stelden de Chinese 
autoriteiten vast dat het oorzakelijke virus een nieuw 
coronavirus (2019-nCoV)2 was. Op 11 maart riep de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) covid-19 uit tot een 
pandemie.

Covid-19 is een nieuw besmettelijk virus waarover nog 
niet veel geweten is.3 In tegenstelling tot griep is er geen 
pre-immuniteit bekend, geen vaccin en geen specifieke 
behandeling. Onderzoekers veronderstellen dat iedereen 
vatbaar is en schatten dat de letaliteit ongeveer 1% 
bedraagt4. We weten dat minstens een deel van de 
besmette personen de ziekte kunnen overdragen voordat 
ze symptomen ontwikkelen of zelfs zonder symptomen te 
vertonen.

Voor de meeste besmette mensen zal covid-19 een milde 
of matige ademhalingsziekte veroorzaken (naar schatting 
80% van de bevestigde gevallen). Voor kwetsbare mensen 
(ouderen en mensen met comorbiditeit) leidt het virus 
vaker tot ernstige complicaties dan andere virussen zoals 
griep. Op basis van de gegevens van de WHO zal 15% van 
de bevestigde gevallen ernstig zijn en een langdurige 
opname in het ziekenhuis vereisen voor monitoring en 
een ondersteunende behandeling5. Voor 5% van het totale 
aantal bevestigde gevallen zal intensieve zorg6 nodig 
zijn. Dat is naar schatting 30% van de mensen die in het 
ziekenhuis zullen moeten worden opgenomen.

Meer dan 80% van de mensen die aan covid-19 zijn 
overleden, was ouder dan 60 en meer dan 75% had een 
onderliggende medische aandoening. Kinderen lijken 
daarentegen minder door de ziekte te worden getroffen. 
De sterftecijfers verschillen veel van plaats tot plaats, dus 
is het moeilijk te zeggen hoe dodelijk covid-19 precies is.

1   https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
2   Het virus wordt SARS-CoV-2 genoemd (omwille van de overeenkomsten met het virus dat SARS veroorzaakt); de ziekte die door dit nieuwe virus veroorzaakt 
wordt heet covid-19.
3   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
4   Gebaseerd op het aantal geïdentificeerde patiënten
5   Een gemiddelde van 3 tot 4 weken nauwgezette monitoring met een hoog niveau van zorg, inclusief ondersteuning met zuurstof.
6  Gespecialiseerde intensieve zorg zoals mechanische ventilatie gedurende enkele weken.

De vereiste zorg heeft enkele van ’s werelds meest 
geavanceerde ziekenhuissystemen onder zware druk 
gezet. Intensieve zorg voor covid-19-patiënten kan 3 tot 
6 weken of zelfs langer duren. Dit vereist uitgebreide 
middelen op vlak van apparatuur en gespecialiseerd 
personeel. Er zijn relatief weinig volledig uitgeruste en 
bemande Intensive Care Units (ICU) over de hele wereld, 
zeker in landen met een laag of gemiddeld inkomen.

In rijkere landen draaien veel ICU’s op volle capaciteit, 
met weinig reserve om een piek op te vangen. In landen 
als Italië steeg de druk op ICU’s vanwege ernstig zieke 
covid-19-patiënten, en daardoor ook op de structuren 
die moeten blijven zorgen voor andere ernstig zieken. 
Elke nieuwe patiënt bezet niet alleen een bed, maar ook 
apparatuur en vooral personeel. Hoewel je fysiek bedden 
kan toevoegen, is het onmogelijk om nieuwe medewerkers 
snel genoeg op te leiden.

Bij een dergelijke pandemie zijn de middelen beperkt. 
Speciale aandacht moet uitgaan naar de plaatsen waar 
medische hulp het hardst nodig is: in het epicentrum 
van de epidemie. Twee maanden geleden waren dit nog 
China en Hongkong, en zij kregen hulp van Artsen Zonder 
Grenzen. Half maart verschoof het epicentrum naar 
Europa en Iran. Artsen Zonder Grenzen opende geleidelijk 
haar covid-19-projecten in Italië, Frankrijk, Spanje en 
Zwitserland, maar ook in België.

In België is het gezondheidssysteem natuurlijk zeer 
goed ontwikkeld, maar het heeft weinig ervaring met 
grootschalige uitbraken van besmettelijke ziektes. Bij 
uitbraken zoals die van covid-19 moeten het gebruik 
van beschermingsmiddelen, triage en de patiënten- en 
personeelsstroom anders worden aangepakt. Dit is 
expertise die Artsen Zonder Grenzen kan delen met 
haar collega’s in de Belgische gezondheidsinstellingen, 
gebaseerd op tientallen jaren ervaring met het beheer van 
uitbraken zoals ebola, mazelen en cholera.
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Artsen Zonder Grenzen opent een medisch opvangcentrum voor 
kwetsbare personen in Brussel met een capaciteit van 50 bedden, die 

kan worden opgeschroefd tot 150 bedden

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


4

Identiteitskaart van het project - COVID-19 RESPONS IN BELGIE

HET RATIONALE VAN HET PROJECT

Een project opzetten in België is op zich niet 
uitzonderlijk voor Artsen Zonder Grenzen, dat al jaren 
programma’s lopen heeft voor kwetsbare personen, 
zoals mensen zonder papieren en daklozen. Het 
probleem was daarbij niet het gebrek aan expertise 
of capaciteit van het gezondheidssysteem, maar een 
gebrek aan toegang tot dit systeem voor sommige 
doelgroepen.

Vandaag is de situatie heel anders. Artsen Zonder 
Grenzen creëert extra capaciteit en zet haar expertise 
in door mee de behoeften van de hele bevolking aan 
te pakken – zonder de meest kwetsbare mensen 
waarmee we al samenwerkten te verwaarlozen.

Artsen Zonder Grenzen ondersteunt faciliteiten met 
personeel, technisch advies en materiaal en zal dit 
blijven doen.

1   AZG werkt in Tour & Taxis met Samusocial en het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen

De respons van Artsen Zonder Grenzen steunt 
concreet op 3 pijlers: 

Zorgen voor observatie, isolatie en basiszorg 
voor migranten en daklozen, en ervoor zorgen 
dat zij toegang hebben tot gezondheidszorg 
en opgenomen worden in het covid-19-
verwijzingssysteem.1

Steun verlenen aan woonzorgcentra om 
het vereiste niveau van bescherming en 
infectiebestrijding te bepalen, de verspreiding 
van het virus binnen de structuren onder 
controle te houden en vermoede gevallen te 
behandelen. Ook de nood aan psychologische 
ondersteuning van het personeel wordt 
ingeschat.  

Ondersteuning en technisch advies aan de 
ziekenhuizen en post-intensieve zorgcentra wat 
betreft patiëntenstroom en maatregelen voor 
infectiepreventie, en opleiding, sensibilisering 
en het ter beschikking stellen van materiaal om 
hun capaciteit te vergroten.

1

2

3

Terwijl Artsen Zonder Grenzen al in januari 2020 begon 
te werken aan de voorbereidingen en paraatheid 
m.b.t. het coronavirus in China en Hongkong, ging de 
interventie in België op 16 maart 2020 van start. Nu 
neemt het aantal besmette personen af en hebben de 
activiteiten van Artsen Zonder Grenzen in België de 
drempel van één maand bereikt.

De covid-19-respons van Artsen Zonder Grenzen in 
België was oorspronkelijk gepland voor een periode 
van drie maanden. Ze zal zich aanpassen aan de 
evolutie van de uitbraak en flexibel blijven inspelen op 
de onvervulde behoeften van de bevolking. 

DUUR VAN HET PROJECT EN EXITSTRATEGIE 

©
 O

liv
ie

r P
ap

eg
ni

es
/M

SF



5

Identiteitskaart van het project - COVID-19 RESPONS IN BELGIE

BRUSSELS GEWEST  

Een veilige ruimte en zorg bieden aan kwetsbare groepen  
(mensen zonder papieren en daklozen).

Artsen Zonder Grenzen ondersteunt sinds 2015 de 
humanitaire hub in Brussel. Toen half maart 2020 de 
uitbraak van covid-19 werd uitgeroepen, leidde Artsen 
Zonder Grenzen naast haar eigen respons ook personeel 
van Dokters van de Wereld op voor het beheer van de covid-
19-patiënten (triage, doorverwijzing). Nu het aantal mensen 
dat zorg nodig heeft voor covid-19 afneemt, heeft Artsen 
Zonder Grenzen deze patiëntenstroom overgedragen aan 
Dokters van de Wereld, die verantwoordelijk zijn voor de 
algemene medische ondersteuning, en de lokalen verlaten. 
Vandaag blijft Artsen Zonder Grenzen een partner die 
indien nodig bereid is extra ondersteuning te bieden. 

Op 3 april 2020 opende Artsen Zonder Grenzen in Tour 
& Taxis, in samenwerking met Samusocial en het 
Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen, een 
zorgcentrum voor daklozen en mensen zonder papieren, 
voor vermoedelijke of bevestigde covid-19-patiënten. Dit 
zijn mensen die zorg en een veilige ruimte nodig hebben, 
maar nergens heen kunnen. Momenteel test Artsen Zonder 
Grenzen ook patiënten in samenwerking met het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.

Het outreachteam van Artsen Zonder Grenzen voor de 
preventie en controle van infecties gaf in de eerste maand 
opleiding en advies aan 22 structuren die met migranten 
en daklozenpopulaties werken. Zo helpt Artsen Zonder 
Grenzen hen bij het toepassen van maatregelen op het 
vlak van quarantaine en infectiebestrijding om zo de 
verspreiding van het covid-19-virus te voorkomen. Artsen 
Zonder Grenzen zorgt ook voor gezondheidsbevordering en 
donaties aan dergelijke organisaties.

VLAANDEREN EN WALLONIË 

Versterking van de capaciteit van de gezondheidsactoren 
om besmetting te voorkomen en covid-19-patiënten te 
behandelen 

Bij het begin van de epidemie mobiliseerde Artsen 
Zonder Grenzen haar teams en bood het ziekenhuizen en 
medische teams steun om de verspreiding van het covid-
19-virus in medische voorzieningen te voorkomen. De 
ondersteuningsactiviteiten voor ziekenhuizen omvatten 
advies, opleiding en coaching rond infectiebestrijding 
en -controle, triage, psychosociale ondersteuning, 
ziekenhuisbeheer (patiënten met en zonder covid-19, 
protocollen voor persoonlijk beschermingsmateriaal), 
het reinigen en desinfecteren van covid-19-eenheden, het 
ontsmetten van herbruikbare materialen en de productie 
van duurzame en beschermende uitrusting.

De mobiele teams van Artsen Zonder Grenzen verleenden 
de centra voor post-intensieve zorg bijkomende steun in 
gezondheidsmanagement en beschermende maatregelen 
(bijv. de doorstroming van patiënten). Deze centra geven 
step down medische zorg: ze zijn bestemd voor covid-19-
patiënten die op intensieve zorg of in het ziekenhuis lagen 
en nu nog steeds een bepaald zorgniveau nodig hebben (zij 
het lager dan voorheen) of nog niet naar huis kunnen.

De gezondheidsvoorzieningen en de regionale overheden 
versterken voortdurend hun capaciteit om de stroom van 
covid-19-patiënten aan te kunnen. Artsen Zonder Grenzen 
verschuift nu geleidelijk haar middelen en ondersteuning 
van ziekenhuizen naar de woonzorgcentra. Artsen Zonder 
Grenzen zet 8 mobiele klinieken in, de meeste met een 
gezondheidspromotor en een medisch profiel, eventueel 
aangevuld met extra psychosociale bijstand. Ze helpen de 
woonzorgcentra bij het identificeren, isoleren, testen en 
het organiseren van zorg, beschermingsmaatregelen en 
infectiecontrole. Ook geven ze zowel het personeel als de 
patiënten mentale ondersteuning. 

PROJECTOVERZICHT 
©

 K
ris

to
f V

ad
in

o/
M

SF

©
 J

ul
ie

n 
De

w
ar

ic
he

t/M
SF



6

Identiteitskaart van het project - COVID-19 RESPONS IN BELGIE

RESPONS VAN HET PROJECT 

De mortaliteit en het lijden als 
resultaat van covid-19-infecties 
verminderen, concentreren op de 
bestrijding van uitbraken door de 
overdracht te beperken en door het 
indijken van de verspreiding van de 
infectie, zowel onder gezondheids- 
en eerstelijnswerkers, als in de 
gemeenschap, bij de bijzonder 
kwetsbare groepen en in de 
gezondheidsstructuren zelf.

De Doelstelling:
Ziekenhuizen en andere zorgcentra die zich richten 
op de behoeften van mensen met een ernstige 
onderliggende ziekte, krijgen ondersteuning voor het 
managen van covid-19

10 ziekenhuizen (7 Vlaanderen en 3 in Wallonië), 
ondersteund met protocollen rond infectiepreventie 
en -controle en persoonlijke beschermingsmiddelen, 
verbeterde bedcapaciteit met bijstand voor triage- en 
casemanagement; 

8 Vlaamse voorzieningen ondersteund met de 
opstartfase van post-intensieve zorgcentra;

3 faciliteiten in Vlaanderen en 2 in Wallonië kregen 
ondersteuning in WASH-activiteiten (water, sanitatie, 
hygiëne), de zogeheten ‘wasstraat’;

Giften: 41.200 items1 voor persoonlijke bescherming 
voor een totaalbedrag van € 18.688

Gezondheids- en eerstelijnswerkers in woonzorgcentra 
die voor ouderen zorgen, worden opgeleid en 
geïnformeerd over de preventie- en zorgpraktijken 
m.b.t. covid-19

In totaal 622 woonzorgcentra, met meer dan 6.000 
bewoners, ondersteund door 8 mobiele klinieken 
van Artsen Zonder Grenzen met casemanagement, 
activiteiten rond infectiepreventie en -controle, 
gezondheidspromotie en mentale gezondheid;

Bijna 1.000 gezondheids- en eerstelijnswerkers 
namen deel aan webinars van Artsen Zonder Grenzen 
over infectiepreventie en -controle en persoonlijke 
beschermingsmiddelen, testen, isolatiemaatregelen en 
palliatieve zorg;

Giften: 10.300 items persoonlijke bescherming voor 
een totaalbedrag van € 2.974 

Een veilige ruimte en zorg is beschikbaar voor de meest 
kwetsbare groepen (daklozen en migranten zonder 
papieren)

Ombouwen van de site van Tour & Taxis tot een 
zorgcentrum met een capaciteit van 50 bedden, 
uitgebreid tot 104 bedden;

Bijna 3.000 migranten en daklozen met covid-19 
kregen veilige huisvesting en zorg;

In Brussel kregen 22 structuren een opleiding rond 
infectiepreventie en -controle en gezondheidspromotie;

Giften: 2.805 items voor persoonlijke bescherming 
voor een totaalbedrag van € 504

1   Geschonken artikelen bevatten hydroalcoholische gel, chirurgische en 
FFP2-mondmaskers, handschoenen en schorten. 
2   50 in Brussel, 7 in Vlaanderen en 5 in Wallonië

1

2

3

VERWACHTE RESULTATEN:
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De doelgroep zijn alle personen die 
blootgesteld zijn aan de hoogste graad 
van individuele fysieke en sociale 
kwetsbaarheid, met name:

Mensen met een ernstige 
onderliggende ziekte;
Ouderen die in collectieve woningen 
wonen;
Migranten zonder papieren en daklozen

Direct begunstigden: het beschikbare 
aantal structuren en deelnemers aan 
activiteiten van Artsen Zonder Grenzen 
wordt nader beschreven onder “Verwachte 
Resultaten”. 

Doelgroep en direct 
begunstigden 
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DUURZAAMHEID VAN HET PROJECT

De respons van Artsen Zonder Grenzen op covid-19 
richt zich op het aanpakken van onbeantwoorde 
gezondheidsbehoeften. Artsen Zonder Grenzen heeft 
haar interventie aangepast aan de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen en zal die ongeacht de covid-19-
epidemie voortzetten. De actie heeft allereerst de lacunes 
op het niveau van medische voorzieningen opgevuld. De 
overheden plannen maatregelen om de quarantaine terug 
te schroeven. Hierdoor zal het voor Artsen Zonder Grenzen, 
met haar aanpak die gericht is op capaciteitsversterking, 
mogelijk zijn om vanaf eind april tot eind juni 2020 
zijn ondersteuning te versterken en te verleggen naar 
woonzorgcentra.

Ziekenhuizen en andere covid-19-zorgcentra: 
De geleidelijke verschuiving van de bijstand van 
ziekenhuizen naar woonzorgcentra maakt het mogelijk 
om de middelen beter af te stemmen op de bescherming 
van zij die het meeste risico lopen. Toch engageert Artsen 
Zonder Grenzen zich ook om zijn WASH Street Support uit 
te breiden naar bijkomende ziekenhuizen.

Artsen Zonder Grenzen blijft ook werken aan de 
versterking van de stepdown-capaciteit van regionale 
gezondheidsstructuren.

Woonzorgcentra: Naast het inzetten van 8 mobiele 
teams in 62 woonzorgcentra focust Artsen Zonder 
Grenzen zich nu op de supportteams voor de regionale 
woonzorgcentra. Artsen Zonder Grenzen helpt de 
regionale autoriteiten bij het coördineren van try-outs 
voor testen volgens de federale testplannen. Artsen 
Zonder Grenzen deelt ook bijkomende aanbevelingen voor 
casemanagementpraktijken voor covid-19. 

Outreach rond infectiepreventie en -controle:  
Artsen Zonder Grenzen verleent voortdurend steun 
aan lokale actoren die zich richten op de behoeften van 
migranten zonder papieren en daklozen. Artsen Zonder 
Grenzen deelt ook aanbevelingen met de regionale 
gezondheidsautoriteiten over de voorbereiding en het 
beheer van de covid-19 zorgcentra. Er worden richtlijnen 
gedeeld met regionale platformen van huisartsen en hun 
respectieve netwerken.
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Uitgavencategorie
Covid-19-respons voor 

daklozen, asielzoekers en 
migranten

Covid-19-respons in hospitalen 
en woonzorgcentra Totaal

Staf 1.202.856 701.367 1.904.223

Medisch 290.245 322.183 612.428

Logistiek 251.253 160.392 411.645

Supply 15.000 2.000 17.000

Administratie 59.905 184.826 244.731

TOTAAL 1.819.259 1.370.768 3.190.027

BUDGET EN GIFTEN 

COMMUNICATIEMATERIAAL

Jaarlijks per uitgavencategorie

De eerste maand van de activiteiten van Artsen Zonder Grenzen voor covid-19 in België, werd een totaal van 54.305 
covid-19 stuks beschermend materiaal gedoneerd, voornamelijk aan hospitalen en woonzorgcentra. 

Artikelen
Kost per 

eenheid in 
EUR

Hospitalen 
# stuks

Waarde in 
EUR

Woonzorg-
centra # 

stuks

Waarde 
in EUR

Tour & 
Taxis 

# stuks

Waarde 
in EUR

Totaalaan-
tal stuks

Totale 
waarde in 

EUR

Hydroalco-
holische gel, 
tube 500 ml

7,616 € 1.200  9.139 € 200 1.523 € - 0 € 1.400 10.662 €

Chirurgisch 
mondmasker 0,113 € 2.000 226 € 2.000 226 € 2.000 226 € 6.000 678 €

FFP2 - mond-
masker 0,345 € 15.000 5.175 € 100 35 € 805 278 € 15.905 5.487 €

Paar hand-
schoenen 0,034 € 12.000 408 € 5.000 170 € - 0 € 17.000 578 €

Schort 0,34 € 11.000 3.740 € 3.000 1.020 € - 0€ 14,000 4.760 €

TOTAAL 41.200 18.688 € 10.300 2.974 € 2.805 504 € 54.305 22.166 €

 ■ Meinie Nicolai, Algemeen Directeur van AZG-België, video introductie over de covid-19 activiteiten van AZG 
in België 

 ■ Persartikelen in Frans en Nederlands

 ■ AZG Media database (enkel toegankelijk voor de staf van AZG): LINK

https://www.facebook.com/watch/?v=538584960401600
https://media.msf.org/CS.aspx?VP3=DamView&VBID=24BDQ52G1QSV&DT=DamView_M

