
 

 

Opiniestuk 

Mensen met een beperking zijn een vergeten groep in coronatijden 

In voorzieningen voor mensen met een ernstige mentale beperking is de toestand schrijnend. 

Dat blijkt uit de reportage van Terzake van 7 april. Er zijn nauwelijks of geen testen en er is te 

weinig beschermingsmateriaal. Er is bijkomend werk voor niet-medisch geschoolde 

opvoeders. ‘Social distancing’ is hier moeilijk en ouders en mantelzorgers moeten soms 

hartverscheurende keuzes maken. 

Instellingen proberen zich te schikken naar de coronarichtlijnen maar ‘social distancing’ is 

moeilijk, vooral in voorzieningen voor mensen met een ernstige mentale beperking. Begeleiders 

zeggen wel “geen zoenen of knuffels geven”, maar leg dat maar eens uit aan sommige 

bewoners met een mentale leeftijd van een peuter of een kleuter. Zij begrijpen dat niet. 

Sowieso moeten de begeleiders hen eten geven en wassen, hetgeen fysiek contact vereist en 

dus ingaat tegen de coronarichtlijnen. Er is ook dringend nood aan voldoende 

beschermingsmateriaal. Medewerkers in verzorgingsinstellingen voor personen met een 

handicap zijn immers meestal opvoeders en orthopedagogen die het niet gewoon zijn om 

medische handelingen te stellen. Alles wordt eraan gedaan om besmetting te voorkomen, maar 

toch zijn er al enkele gevallen van bewoners met een beperking die besmet zijn. Je kan de 

meeste bewoners niet zomaar alleen in quarantaine zetten. Daarom wordt er dikwijls gekozen 

voor groepsquarantaine. Testen zouden uitsluitsel kunnen geven, maar die zijn er te kort.  

Voorlopig is er ook geen bezoek toegelaten in instellingen voor mensen met een beperking. 

Familieleden staan dus voor een moeilijke keuze: de bewoner daar laten of meenemen naar 

huis. Als ze de bewoner mee naar huis nemen, kunnen ze die voorlopig niet terugbrengen. Dit is 

een hartverscheurende keuze. Ouders en families vragen dringend een plan van aanpak om 

personen met een handicap die al geruime tijd thuis zitten te testen en uitzicht te geven op het 

moment dat ze terug naar hun vertrouwde omgeving kunnen. 

De coronacrisis treft ons allemaal en zeker de zwakkeren onder ons. Mensen met een 

beperking hebben ook een risicoprofiel en mogen niet aan hun lot over gelaten worden. 

Jean-Pierre Roos, stafmedewerker LVPH 

 



De Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) is een organisatie die mensen met een handicap een stem wil geven. Onze 

missie is mensen met een beperking mondiger maken en hen bewust te maken van hun talenten. Wij behartigen hun belangen en geven advies 

waar nodig. (contact: jean-pierre.roos@lm.be) 

 website: lvph-lm.be. Onze organisatie valt onder de Landsbond van Liberale Mutualiteiten. 
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