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Testen in rusthuizen
De ‘sense of urgency’ is er in Wallonië
Nu moeten Brussel en het federale niveau
volgen
Wij vertegenwoordigen zowel de publieke als private rusthuizensector.
Dit weekend gingen de alarmbellen af in België: 20 besmettingen per 100.000 inwoners in
de afgelopen twee weken1. Het gaat niet langer om een lokale heropflakkering van het virus.
« De situatie is ernstig en het is overal ernstig »2 verklaarde mevrouw Vlieghe, de
voorzitster van de GEES.
« Hoe meer we testen, hoe meer gevallen er opgemerkt worden – ook de asymptomatische
– en hoe beter we de heropflakkering kunnen indijken » legt meneer Van Lathem uit. We
zouden moeten kunnen inzetten op meer tests « op bepaalde plaatsen of in rusthuizen, of op
plaatsen waar de epidemie opnieuw opflakkert »3 aldus de woordvoerder van de strijd tegen
Covid.
1. Reeds op 17 maart pleitte de sector ervoor dat rusthuizen in de drie gewesten voorrang
zouden krijgen voor zowel beschermende uitrusting als voor tests. Deze oproep werd te laat
opgepikt. Er is minstens één maand verloren gegaan en de menselijke tol is dramatisch.
2. Gezien deze slechte ervaring en de huidige heropleving van de epidemie interpelleerde de
sector op 22 juli Premier Wilmes, in haar hoedanigheid van voorzitster van de Nationale
Veiligheidsraad, evenals de regionale Ministers van Volksgezondheid.
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Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), COVID-19 situation update for the EU/EEA
and the UK, as of 25 July 2020, 25.7.2020 https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
Après la Flandre, l'ensemble de la Belgique désormais classée ora nge sur la carte coronavirus de l'ECDC, La
Libre, 25.7.2020
https://www.lalibre.be/belgique/societe/apres-la-flandre-l-ensemble-de-la-belgique-desormais-classee-a-lorange-sur-la-carte-coronavirus5f1c2c2c7b50a677fb37430f?cx_testId=3&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
Coronavirus en Belgique : « Nous avons les capacités de testing », et si on s’en servait ? » RTBF, 25.7.2020
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-nous-avons-les-capacites-de-testing-et-si-on-sen-servait?id=10549304
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Teneinde lessen te trekken uit het verleden, maar bovenal om onze kwetsbare residenten zo
goed mogelijk te beschermen, hebben wij de Nationale Veiligheidsraad met de grootst
mogelijke aandrang om het volgende gevraagd:
a) PCR-testen voor nieuwe vaste en tijdelijke medewerkers (met inbegrip van studenten
of stagiairs) die in onze instellingen werken, 2 dagen vóór zij aan de slag gaan in het
rusthuis, zoals dit reeds sinds midden juni het geval is in Frankrijk;
b) Een PCR-test die door het ziekenhuis wordt uitgevoerd voor een resident die bij zijn of
haar ontslag in het ziekenhuis is opgenomen, en dit uit voorzorg en met het oog op
efficiëntie;
c) Vergoeding van serologische testen voor bewoners in het geval dat een rusthuis deze
tests gebruikt als onderdeel van een lokale risicomanagementstrategie.
Op het moment dat wij dit schrijven, hebben wij nog geen antwoord van de federale overheid ontvangen.
3. Op 24 juli jongstleden heeft de Waalse minister van Volksgezondheid, mevrouw Morreale,
haar verantwoordelijkheid genomen in een omzendbrief gericht aan de rusthuizen. Bovenop
de testrichtlijnen van de RMG « raadt zij het ten zeerste aan om systematisch testen uit te
voeren indien er zich wijzigingen of bewegingen voordoen in de rust- of verzorgingstehuizen.
Het gaat dan met name om testen voor:
het personeel :
• elk nieuw personeelslid, ongeacht de functie,
• elke stagiair die aan een stage begint,
• elke vrijwilliger zodra hij of zij naar het tehuis mag terugkeren en ongeacht de tijd die hij of
zij daar doorbrengt,
• elke student die aan het werk gaat,
• elk personeelslid dat terugkeert uit een land dat door de FOD Buitenlandse Zaken als
risicoland is geïdentificeerd (code oranje of rood).
de residenten van het tehuis/de collectiviteit:
• elke resident die terugkeert na een afwezigheid van meer dan 5 dagen (met uitzondering van een
ziekenhuisopname),
• elke resident die aankomt uit een ander tehuis,
• elke resident die uit een ziekenhuis wordt ontslagen, wordt ten laatste de dag vóór het ontslag door
het ziekenhuis getest.
Indien bovenstaande teststrategie rigoureus wordt toegepast, indien personen geïsoleerd
worden zodra de eerste symptomen optreden, en indien hoogrisicocontacten worden
geïdentificeerd, is het testen van de gehele woongemeenschap in deze fase van de epidemie
niet aangewezen »4.
Dit initiatief is opportuun, relevant en verantwoord. Het is een belangrijk onderdeel van ons
antwoord op de huidige noodsituaties: de alarmsignalen staan op oranje! Anderzijds gaat het
om een aanbeveling, en worden de aanbevolen bijkomende tests niet vergoed door het RIZIV.
De toepassing ervan zal dus niet overal op dezelfde manier gebeuren, en hangt af van het feit
of het rusthuis uit eigen zak een beleid kan financieren dat in wezen een zaak van
volksgezondheid is.
4. Als antwoord op een brief van de sector schreef de Brusselse minister van
Volksgezondheid, Alain Maron, op 23 juli dat « het uitvoeren van tests op grote schaal – zonder
terugbetaling door het RIZIV – overwogen kan worden door de Overheden (onder meer om de
zorgcentra gerust te stellen). Er dient echter rekening gehouden te worden met de timing van
een dergelijke maatregel. Op dit moment zou deze maatregel weinig zin hebben gezien:
- de tijd die nodig is om deze tests op grote schaal te organiseren,
- de endemische situatie.
Het organiseren van deze tests bij het begin van het nieuwe schooljaar (na de vakantie, mogelijke
tweede golf) zou het op zijn minst mogelijk maken om bepaalde concrete acties te ondernemen (zoals
de organisatie van activiteiten). Tot slot werden al uw opmerkingen en aanvragen op het vlak van tests
op woensdag 22 juli opnieuw doorgegeven in de IMC. Ik heb ook persoonlijk gevraagd dat de RMG ons
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aangeeft wanneer en op basis van welke indicatoren we een meer massale of systematische screening
in rusthuizen/zorgtehuizen moeten overwegen. Ik zal deze vraag nogmaals stellen indien wij hier geen
antwoord op krijgen. »
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Deze zaken verdienen zeker onze aandacht, maar zijn uiteindelijk pas van toepassing voor de
maand september. De heropleving van het virus gebeurt nu, en blijft niet langer beperkt tot het
lokale niveau. De feiten geven duidelijk aan dat de situatie alarmerend is in heel België.
5. De rusthuissector zal dan ook, gezien deze situatie:
- bij zijn eisen blijven die het op 22 juli aan de Nationale Veiligheidsraad gericht heeft;
- het Waalse initiatief als opportuun, relevant en verantwoord beschouwen;
- Brussel vragen om een gelijkaardige teststrategie te hanteren;
- om federale steun vragen door de terugbetaling van deze tests via het RIZIV, aangezien
dit te maken heeft met de Volksgezondheid en het algemeen belang.

De menselijke tol in de rusthuizen ligt nu al veel en veel te hoog. Het zou amoreel zijn om de
fouten uit het verleden nogmaals te maken. Gedurende ten minste één maand is er niet of
onvoldoende geanticipeerd op de situatie in de verzorgingstehuizen. Gezien de heropleving
van het virus is het onze plicht om de testcapaciteit in de verzorgingstehuizen preventief
op te voeren. De “sense of urgency” is zeker aanwezig in Wallonië. Nu moeten ook Brussel
en het Federale niveau dit voorbeeld volgen.
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