
 
Operatie COVID-19 

Bertrand Hayez 

Kolonel stafbrevethouder b.d. Bertrand Hayez, ir., is een van de senior fellows van het 
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en in die hoedanigheid ook lid van het 
redactiecomité van het Belgisch Militair Tijdschrift. 

Dit zou een heel goede titel zijn voor een nieuw avontuur van James Bond, maar jammer 
genoeg gaat het niet over fictie. Gedurende de eerste helft van dit jaar 2020 werd 
Defensie ten volle ingezet voor één van haar taken: hulp aan de Natie. Hiervoor werden 
de meest uiteenlopende middelen gebruikt, maar vooral de knowhow en de toewijding 
van ons militaire personeel kwam hierbij op de voorgrond. Zoals alle vakmensen in 
België, in ziekenhuizen, rusthuizen, supermarkten of bij het openbaar vervoer, hebben 
ze “gewoon” hun werk gedaan. Geen enkele staf had ooit zo'n inzet durven plannen, laat 
staan er een nickname voor kiezen, maar het was wel degelijk een “operatie” die naam 
waardig. Overzicht van een uitzonderlijke opdracht1. 

Op 8 mei 2020 moest de 75e verjaardag van het einde van het laatste gewapende conflict in 
de West-Europese landen herdacht worden. In plaats daarvan bevonden wij ons in het midden 
van een “oorlog” tegen een geduchte –wegens onzichtbare – vijand: het coronavirus.  

In België werden, net als in de buurlanden, de hele bevolking en alle maatschappelijke 
structuren getroffen. Zoals na alle grote gebeurtenissen die onuitwisbaar in het collectief 
geheugen gegrift staan, zal men zich later ongetwijfeld afvragen: waar was je tijdens de 
lockdown? Wat heb je gedaan tijdens de pandemie?  

                                                           
1 Alle in dit artikel weergegeven data en gebeurtenissen zijn een compilatie van de “facts and 
figures” die Defensie tussen 2 februari en 18 juni wekelijks op haar website publiceerde. Vind 
alle details terug op https://www.mil.be/nl/pagina/defensie-zet-zich-op-alle-fronten 

https://www.mil.be/nl/pagina/defensie-zet-zich-op-alle-fronten
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En als we deze vragen stellen aan Defensie, welke antwoorden krijgen we dan? 

Discreet als gewoonlijk, maar trouw aan haar verplichtingen, is Defensie in die moeilijke 
tijden – van begin tot eind (?) – aanwezig geweest ter ondersteuning van de Natie, terwijl zij 
tegelijkertijd haar operationele kernactiviteiten bleef uitvoeren.  

Het eerste concrete geval van de pandemie op Belgische bodem was nauw verbonden met de 
medische component: op 2 februari werden zeven Belgen en twee Chinezen gerepatrieerd uit 
China naar de luchthaven van Melsbroek. Zij werden overgebracht naar het Militair Hospitaal 
Koningin Astrid (MHKA) in Neder-over-Heembeek en in quarantaine geplaatst. Na talrijke 
tests die met zekerheid hadden aangetoond dat ze niet besmet waren en het coronavirus dus 
niet konden overbrengen, keerden ze op 17 februari terug naar huis. 

Opmars 

In de loop van de maand maart, naarmate de eerste beschermingsproducten aankwamen in 
België, kwam de Logistiek geleidelijk aan in actie. In Peutie werd een beveiligde opslagruimte 
ter beschikking gesteld van de overheid. Het materieel werd naar 11 militaire en civiele depots 
in alle provincies vervoerd.  

Het is niet verwonderlijk dat de medische component het beste in staat was om te helpen. Om 
bedden in verschillende burgerziekenhuizen vrij te maken, nam het MHKA verschillende 
slachtoffers met brandwonden op en verhoogde het zijn chirurgische capaciteit met 6 extra 
eenheden. Zelfs een deel van het mortuarium kon indien nodig ter beschikking gesteld 
worden. 

Het uitlenen van apparatuur nam snel toe: de eenheid 5 EMI (Élément médical d’intervention) 
in Nijvel voorzag het Sint-Pietersziekenhuis (Brussel) van een ademhalingstoestel. 
Vierentwintig andere dergelijke apparaten stonden stand-by. Twee van hen werden kort 
daarna aan het Jessa Ziekenhuis in Hasselt (Limburg) geleverd. Het Erasmusziekenhuis 
(Brussel) kreeg één apparaat in bruikleen, vergezeld van een in ademhaling gespecialiseerde 
kinesitherapeut om het personeel op te leiden in het gebruik van dit apparaat. Maar het was 
niet enkel de medische apparatuur die nuttig was. Defensie voorzag het Heilig Hart 
Ziekenhuis in Mol (Antwerpen) van panelen voor de triagezone. De zaal van de permanente 
tentoonstelling van de luchtcomponent werd gebruikt als een coronavirus-triagestation voor 
hetzelfde ziekenhuis. Defensie bod bedden, dekens en een container met douches aan voor 
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daklozen in de provincie Luik. In Sint-Truiden (Limburg) kreeg het zorgcentrum Madrugada 
45 sets beddengoed (lakens en kussens) in bruikleen. De vzw Levedale in Wolvertem 
(Vlaams-Brabant), een opvang- en begeleidingscentrum voor verstandelijk gehandicapte 
volwassenen, mocht over tien bedden en matrassen van Defensie beschikken. In Aarlen 
(Luxemburg) werden 35 brancards geïnstalleerd in het ADEPS(BLOSO)-centrum Hydrion. 
Vijf DS-10 sproeiers voor de ontsmetting van ambulances werden geleverd aan de Gentse 
brandweer. 

 

De transportactiviteiten waren bijna dagelijks. Alleen al in maart leverde het depot van Peutie  
52 000 mondmaskers af in Gavere (Oost-Vlaanderen), ten behoeve van psychiatrische 
ziekenhuizen, fysiotherapeuten en vroedvrouwen in eerste instantie, al snel gevolgd door 
483 vijf-liter flessen desinfecterende alcohol (80% ethanol), 49 000 FFP2-mondmaskers en 
227 babymonitoren, ten behoeve van 14 ziekenhuizen. Het Competentiecentrum Rollend 
materieel en Bewapening (CC R&A) in Rocourt verdeelde van zijn kant ongeveer 1700 liter 
ethanol aan dertien ziekenhuizen in de provincie Luik. Alleen al in de week van 17 tot 24 april 
ging er een enorme hoeveelheid beschermingsmateriaal door het centrale depot in Peutie: 
bijna 25 miljoen maskers van verschillende soorten, meer dan 8,5 miljoen rubberen 
handschoenen, meer dan 80 000 overalls en tonnen medische apparatuur en producten zoals 
handgel, brillen en laboratoriumapparaten, voordat ze naar de verschillende provincies 
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werden verdeeld. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld, werd de marinebasis van Sint-Kruis (in 
Brugge) als regionaal depot gebruikt, en voor de provincie Antwerpen was dat het kwartier 
Grobbendonk. 

Het 2 EMI van Leopoldsburg nam deel aan de transfer van Covid-19 patiënten tussen de 
eenheden voor intensieve zorgen van verschillende ziekenhuizen. Ambulances van het 
MHKA en van het 14e Medisch Bataljon versterkten de burgerziekenhuizen voor het vervoer 
van Covid-19 patiënten. Tussen half maart en half mei gebeurden er om en bij de 350 
verplaatsingen. 

De transportwerkzaamheden kenden twee hoogtepunten. Als eerste het verlengde weekend 
van 1 tot 3 mei, met een echte demonstratie van logistieke efficiëntie: 600 palletten met 
medisch materieel werden snel over het hele nationale grondgebied geleverd. Een tweede, op 
8 juni, wanneer niet minder dan vijftig vrachtwagens de 18 miljoen mondmaskers die 
Defensie namens de federale overheid had aangeschaft tegelijkertijd over het hele land 
verspreidden. Tijdens een bezoek aan het logistieke depot van Peutie, een echt knooppunt 
voor de hulp aan de Natie tijdens de gezondheidscrisis, verklaarde minister Philippe De 
Backer, voorzitter van de task force voor het coronavirus: “Niemand anders dan Defensie had 
dit kunnen doen.”  

 
8 juni 2020 - Het konvooi is klaar voor vertrek 
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Op het gebied van transport deed de luchtcomponent natuurlijk ook haar duit in het zakje: op 
22 maart repatrieerde een militair vliegtuig 52 landgenoten uit Tenerife en op 28 maart 
repatrieerde een Defensie-Airbus, nadat het een militair detachement ter aflossing in Bamako 
(Mali) afgezet had, op zijn retourvlucht naar België 84 mensen uit verschillende Europese 
landen. In april nam de luchtactiviteit nog toe: op 5 april repatrieerde een Airbus 
163 Europeanen van 20 nationaliteiten uit Rwanda en Burundi naar Melsbroek, in 
samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken, en op 8 april bracht een nieuwe vlucht 
53 Europese burgers (waaronder 20 Belgen) terug, deze keer uit Niger. Op 11 april keerden 
179 EU-burgers, waaronder 148 Belgen, terug uit Kinshasa (Democratische Republiek 
Congo), gevolgd in de nacht van 14 op 15 april door 97 passagiers (54 burgers en 43 
militairen) uit Mali. Op 30 mei bracht een laatste repatriëringsvlucht 107 EU-burgers terug, 
waaronder 83 Belgen, uit de Democratische Republiek Congo (Kinshasa en Lubumbashi) en 
Niger (Niamey). 

  
Ontsmetting van een vliegtuig na een repatriëringsvlucht 

WIST JE DAT...? 

Tijdens de hele crisis was de luchthaven Bierset (Luik) een belangrijke hub voor het 
vrachtvervoer in België en Europa. Door de massale instroom van medisch materiaal overtrof 
onder meer de vraag naar kerosine de gewone bevoorradingscapaciteit en moest het militaire 
pompstation van Melsbroek de luchthaven van Luik te hulp komen. 
Het Competentiecentrum Rollend materieel en Bewapening (CC R&A) heeft een prototype 
van volgelaatsmasker ontwikkeld. 
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Knowhow werd aangewend 

Het is algemeen bekend dat het personeel één van de grootste troeven van Defensie vormt. 
Defensie zette deze middelen dan ook ten volle in. 

In de eerste plaats werd personeel met speciale vaardigheden ter beschikking gesteld van de 
overheid. Defensie detacheerde 2 medische planners bij FOD Volksgezondheid: hun missie 
was het identificeren van de behoeften waarin Defensie kon voorzien ten behoeve van de 
bevolking. Ze fungeerden ook als gesprekspartners (verbindingsofficieren) tussen Defensie 
en de FOD Volksgezondheid. Eind maart waren er nog twee medische planners bijgekomen. 
Het eerste team was gespecialiseerd in de planning en coördinatie van patiëntentransfers, en 
het tweede team was gespecialiseerd in crisismanagement op het gebied van de 
volksgezondheid.  

Vervolgens werd vanaf begin april, personeel ingezet in rusthuizen, zorgcentra en andere 
instellingen in crisissituatie, wat veel meer aandacht heeft gekregen in de media. De medische 
component voerde hierbij altijd een verkenning uit voordat zij haar personeel in een 
zorgcentrum tewerkstelde. Daarbij werd onderzocht of het centrum gedesinfecteerd moest 
worden voordat de militairen hulp konden bieden. Veel zorgcentra werden zo door Defensie 
volledig gedesinfecteerd. 

We zagen militairen in Aalst, Auvelais, Baardegem, Bergen, Binche, Bouillon, Brussel, 
Châtelet, Edingen, Elsene, Erembodegem, Evere, Frameries, Gosselies, Herstal, Heverlee, 
Jette, Les Bons Villers, Libramont, Luik, Malmedy, Tienen of Vloesberg; het is moeilijk om 
alle plaatsen te noemen die van de hulp van Defensiepersoneel konden genieten. Het is ook 
moeilijk om alle eenheden te vermelden waaruit deze mannen en vrouwen afkomstig zijn: de 
meeste kwamen natuurlijk uit de medische component, zoals het 2de EMI van Leopoldsburg, 
het 3de EMI van Marche-en-Famenne, of het 14de Medisch Bataljon uit Peutie, maar 
eveneens uit het Militair Commando van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of uit de 6 Gp 
CIS (Special Operations Regiment). De specialiteiten waren ook divers: naast de zeer talrijke 
ambulanciers zagen we ook polyvalente technici, koks of trainers. Zelfs de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (ADIV) nam deel in zijn vakgebied aan de strijd tegen 
Covid-19, door een platform tegen de verspreiding van desinformatie te zetten om nepnieuws 
in deze tijden van het coronavirus te bestrijden. 
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Teams van het 2 EMI trainen het zorgpersoneel van vier woonzorgcentra in de regio Aalst 

Op medisch-technisch vlak werden ook de Defensie-laboratoria gemobiliseerd in de strijd 
tegen Covid-19. Het klinisch laboratorium van het MHKA bepaalde de aanwezigheid van 
antilichamen tegen Covid-19 in de stalen van neus-keelwissers bij patiënten die werden 
opgenomen op de afdelingen spoedgevallen en brandwonden. Sinds eind april voerde het 
medisch personeel van Defensie zelf Covid-19 tests uit. Niet minder dan 138 bewoners van 
het woonzorgcentrum Sainte-Gertrude in Brussel kregen zo het bezoek van ons medisch 
personeel. 

In Niger werd ook een moleculair testapparaat ingezet om militairen in operatie te testen en 
een tweede laboratorium, Molecular and Cellular Technology Lab, voerde ook moleculaire 
tests uit bij vertrek naar en/of terugkeer uit het operatietheater.  

Defensie nam deel aan een studie om de effectiviteit van de Covid-19 diagnose te evalueren 
met behulp van speekselmonsters in plaats van een staal uit de neus. Defensiepersoneel nam 
stalen in de triagecentra in Brugge, Daverlo, Geel, Heusden-Zolder, Leuven, Merchtem en 
Turnhout, alsook in het EPICURA-ziekenhuis (Hornu) en het Universitair Ziekenhuis 
Brugmann (Site Sint-Pieter). 
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SOLIDARITEIT VAN DE WAPENBROEDERS 

Het Zuid-Koreaanse Veteraneninstituut schonk 20 000 FFP2-mondmaskers en evenveel 
flessen hygiënische handgels aan Belgische veteranen uit de Koreaanse oorlog. De helft van 
deze donatie werd verdeeld onder de Belgische vrijwilligers van Korea en de andere helft 
werd gedoneerd aan de Defensie.  

Alle componenten van Defensie hebben zich ingezet in de hulp aan de Natie, onder andere in 
zorgcentra in het hele land. In een situatie die weer normaal lijkt te worden2, heeft Defensie 
haar steunmissies in de zorgcentra afgerond. Zij blijft echter bereid om in te grijpen als dat 
nodig is. Er is zojuist een nieuw Defensie-actieplan ten behoeve van de volksgezondheid 
gelanceerd. 
De “gewone” operaties staan weer vooraan in de schijnwerpers... Missie volbracht. 

BUSINESS AS (UN)USUAL: 
DEFENSIE ORGANISEERT ZICH OM OPERATIONEEL TE BLIJVEN 

13 maart: het detachement van de luchtcomponent, ingezet in Siauliai (Litouwen), plaatste 
zichzelf uit voorzorg in quarantaine.  
Bij zijn terugkeer uit Litouwen hervatte de luchtcomponent zijn opdracht voor de bewaking 
van het luchtruim in eigen land. 
De zoek- en reddingsopdracht op zee (40 SAR Smaldeel uit Koksijde) ging door met de 
quarantaineregels: het coronavirus zal de luchtambulance niet aan de grond houden.  
26 maart: het militaire detachement dat gepland was voor de volgende uitzending naar 
Afghanistan werd voor het vertrek in quarantaine geplaatst om het hele contingent te 
beschermen, maar ook om de verspreiding van het virus door militairen in het buitenland te 
voorkomen. 
27 maart: het fregat Leopold I legde in Zeebrugge aan. De bemanning ging in quarantaine. 
26 mei: de M917 mijnenjager Crocus vernietigde twee vliegtuigbommen uit de Tweede 
Wereldoorlog voor de Nederlandse kust. 

                                                           
2 Dit artikel is eind juni 2020 geschreven. Het is echter niet allesomvattend en kan helaas niet 
definitief zijn. 
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Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be 

 

Trefwoorden: Covid 19, hulp aan de Natie, pandemie 
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