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TOELICHTING

Na de coronapandemie volgt tijdens de komende maanden, dankzij de stijgende
vaccinatiegraad, de fase van de endemie. De samenleving zal de coronadreiging
beter dan in 2020 en begin 2021 onder controle kunnen houden. Toch komt er geen
formeel eindpunt. Het coronavirus ‒ de wetenschappelijke afkorting is SARS-CoV-2
‒ en alle varianten ervan zullen de komende jaren tot op zekere hoogte in het
leven van iedereen aanwezig blijven. De komende maanden worden cruciaal voor
de beleidsvoorbereiding. De Vlaamse overheid, die bevoegd is voor de preventie,
draagt daarin een grote verantwoordelijkheid. Vertrekkend vanuit wetenschappelijke inzichten moet ze alles in het werk stellen om onnodige slachtoffers te
vermijden, de druk op het gezondheidszorgsysteem houdbaar te houden, en een
zware ingreep op de rechten en vrijheden van wie in Vlaanderen woont en werkt,
tegen te gaan.
Voorkomen is dus beter dan genezen. Verschillende contouren van de toekomst van
corona na de zomer van 2021 worden al duidelijk. Internationale en binnenlandse
experten gaven daarover al belangrijke inzichten mee. Ook na de pandemische
fase zal het coronavirus in bepaalde delen van de wereld blijven opduiken. Dat
fenomeen wordt versterkt doordat de vaccinatiebeweging internationaal een grote
vertraging oploopt. Ook de werkzaamheidsduur van het vaccin blijft een onzekere
factor.
Daarnaast duiken er voortdurend nieuwe varianten van het coronavirus op. Ze
kunnen besmettelijker zijn of voor een ernstiger ziektebeeld zorgen bij bepaalde
doelgroepen. Het is ook mogelijk dat de bestaande vaccins minder werkzaam
zijn bij die nieuwe varianten. De opkomst ervan moet dan ook actief gemonitord
worden. Internationale reizen zullen daardoor ook steeds een extra risicofactor
blijven.
Ten slotte heeft de coronacrisis ook het belang aangetoond van een aantal basisvoorwaarden om besmettingshaarden van dergelijke virussen in te dijken. De nodige
sanitaire maatregelen, de aandacht voor ventilatie, het belang van een efficiënte
en effectieve contact- en bronopsporing, de meerwaarde van het vertoeven in
gezonde buitenlucht, dat zijn allemaal cruciale elementen in de voortdurende strijd
tegen zowel COVID-19 als tegen andere virussen die zich via aerosolen verspreiden.
Met dit voorstel van resolutie vraagt het Vlaams Parlement dat de Vlaamse Regering
een voortrekkersrol zou vervullen in het uitwerken van een beheersstrategie tijdens
de meer endemische fase van het coronavirus en daarover in overleg te gaan met
de andere betrokken beleidsniveaus, zowel lokaal, provinciaal, regionaal, federaal
als Europees. Daarbij vragen de indieners extra aandacht voor de uitvoerbaarheid
van die strategie op het terrein.
Jeremie VANEECKHOUT
An MOERENHOUT
Johan DANEN
Tine VAN DEN BRANDE
Celia GROOTHEDDE
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° de positieve evolutie van de coronacijfers in Vlaanderen, met een daling van
het aantal ziekenhuisopnames, het aantal opnames in intensieve zorgen en
het aantal overlijdens;
2° de stijgende covidvaccinatiegraad in Vlaanderen;
3° de vooruitzichten op een nieuwe fase van de coronapandemie, waardoor
verfijnder ingrijpen mogelijk wordt;
4° het grote belang van sanitaire maatregelen, ventilatie en buitenlucht in de
preventie van COVID-19;
5° de blijvende onzekerheid over de nieuwe coronavarianten en de werkzaamheidsduur van de beschikbare vaccins;
– overwegende dat:
1° er alles aan gedaan moet worden om zware inperkingen van rechten en
vrijheden door coronamaatregelen tegen te gaan;
2° preventie en vroegtijdige aanpak steeds een betere beleidskeuze is dan het
bestrijden van grote besmettingsgolven;
3° de druk op het Vlaamse gezondheidssysteem heeft geleid tot een hoge
werkdruk en grote vermoeidheid bij het zorgpersoneel;
– vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1° een voortrekkersrol te vervullen bij het ontwikkelen van een proactief beleid
rond de omgang met varianten en nieuwe opstoten in de omringende landen.
Ze kan dat realiseren door actief programma’s als COVID-19 Vaccines Global
Access (COVAX) en Common Terminal Acquirer Protocol (C-TAP) te helpen
opschalen, alsook door de leiding te nemen bij het verkennen van pistes om
de productie van vaccins verder op te schalen, zoals het tijdelijk schrappen
van patenten;
2° werk te maken van een actievere opsporing van de specifieke variant bij
positieve tests, zodat de opkomst van nieuwe varianten beter kan worden
gemonitord;
3° beperkingen en harde quarantainemaatregelen bij (verre) internationale
reizen prioritair af te dwingen, zodat de import van nieuwe varianten kan
worden ingedijkt;
4° verder werk te maken van een structurelere en effectievere contact- en
bronopsporing die wordt ingebed in de eerstelijnszones, en ervoor te
zorgen dat die eerstelijnszones daarvoor structureel de nodige middelen
krijgen. Daarbij worden de data uit die bronopsporing efficiënt verwerkbaar
gehouden in een performant IT-systeem, en wordt de monitoring van de
contactopsporing vooral op basis van resultaatsindicatoren uitgevoerd;
5° te blijven inzetten op sensibilisering over de sanitaire basisregels als bredere
gezondheidsmaatregel en die preventiemaatregel verder ingang te laten
vinden via basiseducatie in verschillende settings;
6° bij uitbraken doortastende, maar fijnmazige maatregelen te nemen zodat
door snelle ingrepen bredere besmettingshaarden worden vermeden;
7° op korte termijn werk te maken van een duurzame vaccinatiestrategie
en snel wetenschappelijk onderbouwde beslissingen te nemen over het
toedienen van (jaarlijkse) boostervaccins voor de hele bevolking of voor
bepaalde risicogroepen. Daarbij wordt ook een evidencebased motivatieplan
uitgewerkt rond verdere vaccinatie bij de brede bevolking;
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8°

werk te maken van een ambitieus en doorgedreven plan voor het buitenleven
in Vlaanderen op heel veel maatschappelijke domeinen;
9° aandacht te hebben voor de kwaliteit van de binnenlucht door het belang
van ventilatie centraler te zetten;
10° bij de uitrol van coronaveilige activiteiten aandacht te hebben voor werkbare
protocollen, die uitgewerkt worden in nauw overleg met de partners op
het terrein, onder meer de lokale besturen. Daarbij worden ook zelftesten
gericht ingezet als hulpmiddel, niet alleen voor werknemers en bezoekers
van horecazaken en evenementen, maar ook bij vernieuwde sociale
contacten;
11° verder coronabeleid steeds te baseren op objectieve indicatoren zoals de
opnamecijfers, de bezetting van de intensieve zorgen, het aantal overlijdens
en de impact van het postcoronasyndroom (‘long covid’).
Jeremie VANEECKHOUT
An MOERENHOUT
Johan DANEN
Tine VAN DEN BRANDE
Celia GROOTHEDDE
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