De zorgsector verzet zich tegen de maatregel
van de Nationale Veiligheidsraad, die bezoek
in woonzorgcentra mogelijk maakt. ‘Dit is
totaal onverantwoord.’

Storm van protest tegen
bezoek in
woonzorgcentra
‘Dit is denigrerend voor de sector. In het kader van de
volksgezondheid vind ik dit geen goede beslissing.’ Margot Cloet, de
topvrouw van Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel in Vlaanderen, toonde
zich gisteravond erg ontstemd over de beslissing van de Nationale
Veiligheidsraad om inwoners van zorginstellingen bezoek te laten
ontvangen van een aangeduide persoon die twee weken vrij is van
symptomen.
Meteen stak een storm van protest op over de praktische haalbaarheid
van het voorstel. ‘Totaal niet aan de orde’, zei Cloet. ‘Onbegrijpelijk en
onaanvaardbaar’, klonk het bij de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten. Ook Jo Robrechts, ceo van vier woonzorgcentra, was niet te
spreken over de beslissing: ‘Nu bezoekers toelaten is alle inspanningen
tenietdoen’, zei hij. Zorgnet-Icuro liet er weinig twijfel over bestaan: ‘Wij
zullen al onze woonzorgcentra adviseren om de maatregel niet toe te
passen.’
Na de ophef besloot Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V)
om de beslissing voorlopig uit te stellen en ‘goed voor te bereiden, in
overleg’. ‘Dit is te belangrijk om snel-snel te doen.’ Eerder op de dag had
Beke in het Vlaams Parlement aangegeven ‘open te staan’ voor de regeling
‘als we dat op een goede manier kunnen doen’.
BRUSSEL

Beke besloot gisteravond de beslissing uit te stellen en ‘goed voor te bereiden, in
overleg’. Eerder op de dag had hij aangegeven open te staan voor de regeling

Het voorstel was op de tafel van de Veiligheidsraad beland via een tekst van
een van de expertengroepen die de regering adviseren. Die tekst was in de
loop van de dag volgens verschillende bronnen doorgestuurd naar alle
relevante kabinetten, waaronder dat van Beke. Op de vraag of de minister
wist wat de Veiligheidsraad zou beslissen, reageerde diens woordvoerder
met ‘geen commentaar’.
Op de Veiligheidsraad was er consensus over de maatregel. Vlaams
minister-president Jan Jambon (N-VA) en vicepremier Koen Geens (CD&V)
steunden het voorstel, net als premier Sophie Wilmès (MR). Geens toonde

zich op Twitter ‘heel blij’ met de maatregel. ‘Wie zijn wij als politici om zo’n
voorstel van experts in twijfel te trekken?’, zegt een regeringsbron. ‘Als
zoiets wordt voorgesteld, ga je ervan uit dat het is doorgepraat met de
sector. Blijkbaar is dat niet gebeurd.’
Kakofonie
De woordvoerster van Wilmès benadrukt dat alleen de optie werd
gecreëerd voor woonzorgcentra om het bezoek in te voeren. ‘Het is geen
verplichting.’ Maar de kakofonie valt heel slecht binnen de sector. ‘We
werden helemaal niet geconsulteerd’, klinkt het in koor bij de VVSG,
Zorgnet-Icuro en Vlozo, het Vlaams onafhankelijk zorgnetwerk.
‘Deze beslissing zal leiden tot een totale chaos in woonzorgcentra’,
waarschuwt Geert Uytterschaut (Vlozo). ‘De maatregel betekent dat we
nood hebben aan beschermingsmateriaal voor bezoekers, iets waar
momenteel een groot gebrek aan is. Bovendien hebben we ook extra
personeel nodig om bezoekers te begeleiden, terwijl we al met een tekort
aan (zorg)personeel kampen.’
De komende dagen zal verder worden overlegd. De Vlaamse en federale
regering blijven erbij dat het een goed idee is. De zaak ligt zeer gevoelig: veel
mensen willen hun ouders een bezoek brengen. ‘We hebben begrip voor de
bewoners en familie, maar dit is totaal onverantwoord’, benadrukt Cloet.
‘We zijn elke dag bezig met de praktische organisatie en reorganisatie. De
testresultaten hebben aangetoond dat veel personeelsleden besmet zijn, ook
al hebben ze geen symptomen. En nu gaan we nog meer mensen
binnenbrengen die besmet zijn zonder dat ze het weten?’ (km, mv, jfja)

