Bezoek aan het woonzorgcentrum ? Standpunt van Home Sint-Jozef & zorgGroep antwerpen

De Nationale Veiligheidsraad besliste gisterenamiddag dat de bewoners van woonzorgcentra
voortaan in beperkte mate bezoek mogen ontvangen. Dit is ingegeven vanuit de terechte
bezorgdheid omwille van het wegvallen van het contact van bewoners met familie en vrienden. Een
bezorgdheid die ook wij delen en er voor zorgt dat wij er alles aan doen om zoveel mogelijk
contactmomenten te organiseren.
Wij zijn echter van oordeel dat deze maatregel véél te vroeg komt.
De woonzorgcentra proberen uit alle macht om besmettingen te voorkomen, en als die er al zijn om
een scheiding te realiseren om niet besmette bewoners niet in gevaar te brengen. Deze crises is
vorige week duidelijk naar voor gekomen en wij weten nog niet waartoe dit kan leiden.
Op dit moment zijn wij gelukkig gevrijwaard van besmettingen (alle resultaten zijn binnen en
iedereen is negatief) en wij hopen dat ook zo te kunnen houden.
Deze beslissing is in onze ogen potentieel gevaarlijk omdat men nooit zekerheid kan hebben of men
al dan niet drager is van het virus. Dit zal de meest kwetsbaren nog kwetsbaarder maken. En dat
risico willen wij niet nemen. Hoe moeilijk het voor u als familie kan zijn, het vrijwaren van de
gezondheid zal ongetwijfeld ook voor u de hoogste prioriteit zijn.
Bovendien legt deze maatregel druk bij de medewerkers die deze maatregel in de praktijk in goede
banen zal moeten leiden. Dezelfde medewerkers die nu ook al ernstig belast worden door de huidige
situatie.
Met spijt, maar uit grote bezorgdheid voor het welzijn van bewoners en medewerkers zullen wij deze
maatregel vooralsnog niet toepassen, en wachten wij op verdere stabilisatie van de toestand
vooraleer terug bezoek toe te laten.
Hiermee volgen wij het advies van onze koepelorganisatie Zorgnet-Icuro en wij zullen hierover verder
communiceren als er meer zekerheid is.
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