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Duitse intensivisten waarschuwen vanwege het stijgende aantal
corona-infecties voor een dramatisch tekort aan verplegend
personeel
Hoewel een grote meerderheid van de Duitse bevolking nog
steeds instemt met het coronabeleid, daalt de steun wel
Duitse intensivisten waarschuwen voor problemen bij de verzorging van Covid19patiënten nu het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Duitsland kampt met een
"dramatisch tekort aan verplegend personeel", zegt Uwe Janssens, hoofd van de
Duitse Intensivistenorganisatie DIVI. Er zijn genoeg IC-bedden en
beademingsapparaten, maar dat helpt niet "als we geen personeel hebben om
patiënten te verzorgen". Volgens Janssens heeft Duitsland een tekort van 3500 tot
4000 vakkrachten voor op de IC's.
Dat tekort wordt binnenkort duidelijk merkbaar, als de mensen die nu besmet
raken in de ziekenhuizen terecht komen, zegt Susanne Johna, voorzitter van de
artsenvakbond Marburger Bond. Volgens haar wordt 6 tot 9 procent van de nu
geïnfecteerden over twee weken in een ziekenhuis opgenomen. Een andere
zorgexpert waarschuwt dat reguliere zorg dan moet worden uitgesteld en Covidpatiënten over verschillende ziekenhuizen moeten worden verdeeld. Het aantal
Covid-patiënten op de Duitse IC's is nu 1362, 622 mensen worden kunstmatig
beademd. Lees meer bij tagesschau.de en Deutsche Welle
Het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM, meldde vandaag 11.409 nieuwe
besmettingen. Vorige week dinsdag waren dat er nog 6.868. Het totaal aantal
mensen in Duitsland dat sinds het begin van de coronacrisis Covid19 heeft gehad,
is 449.275. Het totaal aantal doden is 10.098. Zie het RKI-dashboard
Hoewel nog steeds een grote meerderheid van de Duitse bevolking instemt met
het coronabeleid van de bondsregering, daalt de steun wel. Dat blijkt uit de
peiling DeutschlandTrend van de ARD. 51 procent van de ondervraagden vindt de
huidige maatregelen voldoende, 8 procent minder dan aan het begin van deze
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maand. 32 procent wil strengere maatregelen, gezien het stijgende aantal
besmettingen. Dat is een stijing van 5 procent. 15 procent vindt het huidige
beleid juist te ver gaan, 4 procent meer dan begin deze maand. Van de
ondervraagden is 74 procent het met de regering eens dat mensen met hun eigen
gedrag een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de indamming van de
pandemie. Lees meer bij tagesschau.de
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