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Het is onze collectieve plicht om goed voorbereid te zijn op een tweede
COVID-19-golf in de rusthuizen
Zullen een slechte methode en een slechte timing leiden tot een impasse?
De sector van de rusthuizen heeft zwaar geleden onder de COVID-crisis. Het risico op een tweede
golf is reëel. Daarom is er overleg gestart tussen het kabinet van minister Maron, de Federaties van de
rusthuizen, de vakbonden, het Verenigd College en Iriscare om een actieplan uit te stippelen waardoor
er indien nodig snel gereageerd kan worden. De Federaties, die solidariteit en verantwoordelijkheid
willen uitdragen, waren vragende partij voor dit initiatief.
Er heerste een constructieve sfeer die leidde tot een openhartige dialoog. De Federaties drongen aan op
een realistisch tijdschema en gaven een reeks opmerkingen over de 18 pagina's met instructies.
Helaas werd het overleg op donderdag abrupt en eenzijdig beëindigd door de bevoegde minister.
We betreuren dit ten zeerste.
Hoewel veel van de aandachtspunten van de sector werden aangepakt, blijven er aanzienlijke
problemen bestaan betreffende toepassing, begrip en omslachtigheid. Bovendien zullen enkele
termijnen die op 31 juli worden vastgelegd, moeilijk haalbaar zijn.
Zo zullen de veldwerkers een reeks maatregelen niet kunnen uitvoeren, vooral niet met zo’n strak
schema en tijdens de vakantieperiode. Moeten we de minister en zijn administratie echt herinneren
aan de fysieke en psychische vermoeidheid van het personeel van onze rust- en verzorgingstehuizen?
Toch wordt er van hen verwacht dat zij talrijke procedures gaan opstellen en overeenkomsten gaan
sluiten met ziekenhuizen, laboratoria en leveranciers. Het afsluiten van deze overeenkomsten is
inderdaad pertinent, maar hoe zit het met de overeenkomst van de medecontractanten en de
financiële dekking van deze verbintenissen? Bovendien begrijpen de Federaties niet waarom de nieuwe
personeelsleden niet getest worden volgens de methode die in Frankrijk wordt aanbevolen.
Ook al blijven de Federaties ervan overtuigd dat het een collectieve plicht is om een tweede golf te
voorkomen en er gepast op te reageren indien deze zich toch voordoet, toch kunnen ze de gekozen
methode en timing alleen maar afkeuren, omdat ze tot een impasse zullen leiden.
Zij dringen er dan ook op aan dat het overleg wordt heropgestart om een aantal punten en
termijnen opnieuw te bespreken.
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