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Ondoordachte en roekeloze beslissing van Nationale Veiligheidsraad 

SOM en haar leden hebben met verbazing kennis genomen van de beslissing van de 

Nationale Veiligheidsraad om bezoekers toe te laten in residentiële voorzieningen.  

“Wij vinden de beslissing ondoordacht, roekeloos en getuigen van een volledig gebrek aan 

kennis van het terrein. De beslissing is niet implementeerbaar en mist elke mogelijkheid tot 

genuanceerde toepassing. Wij vinden het gebrek aan overleg onbegrijpelijk.”, zegt Patrick 

Vander Weyden, algemeen directeur bij SOM.  

De context van residentiële voorzieningen in de gehandicaptenzorg is bijzonder divers en 

complex. In de voorzieningen zijn de leefgroepen meestal gemengd. Ze bestaan uit mensen 

met een hoog en met een laag risicoprofiel. Wanneer bezoekers direct of indirect in contact 

komen met de bewoners, worden de meest kwetsbaren in de leefgroepen blootgesteld aan 

een voor hen zeer dodelijk virus.   

Bovendien is er nog steeds een groot tekort aan testen en beschermingsmateriaal in de 

voorzieningen. De eerste testen op Covid-19 zijn pas sinds gisteren beschikbaar voor de 

VAPH-voorzieningen en dat enkel voor voorzieningen met vermoedelijke besmetting. Pas 

over enkele dagen zullen we dus weten wat de werkelijke omvang van de Covid-19 

besmettingen daar is.  

De residentiële voorzieningen zijn ook niet uitgerust om bezoek te ontvangen en te 

organiseren, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften van social distancing, 

mondmaskers … De beslissing om de maatregelen te versoepelen, komen dus veel te vroeg 

en houden geen rekening met de complexiteit in het veld.  

Uiteraard is naast de medische gezondheid, de psychosociale component ontzettend 

belangrijk. Er moeten mogelijkheden ontwikkeld worden waarbij familieleden contact kunnen 

onderhouden met de personen in de residenties. Vele voorzieningen hebben creatieve 

manieren gevonden om dit te realiseren. De Veiligheidsraad lijkt de situatie in residentiële 

voorzieningen echter te onderschatten.  

In plaats van psychosociaal welzijn te creëren, zal men het psychosociaal welvinden extra 

belasten. De beslissing van de Veiligheidsraad creëert niet inlosbare verwachtingen bij de 

bewoners en familieleden. Velen zullen teleurgesteld zijn dat het aangekondigde 

versoepelingsbeleid niet kan toegepast worden. We merken nog maar enkele uren na de 

persconferentie dat de aanvragen voor de bezoeken binnenstromen bij de voorzieningen. 

De Nationale Veiligheidsraad heeft de situatie volledig verkeerd ingeschat. Overleg met de 

representatieve werkgeversfederaties voor de gehandicaptensector had veel kwaad 

kunnen voorkomen. 

SOM is de representatieve pluralistische werkgeversfederatie van de social profit, waaronder 

de gehandicaptensector.  
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