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Veerle Beel

‘Zorg in ziekenhuis 
weigeren op basis 
van leeftijd mag niet’

Een richtlijn van de Belgische ver-
eniging van geriaters en geronto-
logen wekte in maart verkeerdelijk
de indruk dat bewoners van woon-
zorgcentra die aan covid-19 leden
niet naar het ziekenhuis mochten.
Op vraag van minister van Welzijn
Wouter Beke (CD&V) worden nu de
puntjes op de i gezet.

Beke heeft hierover samengeze-
ten met vertegenwoordigers van de
Belgische geriaters en gerontolo-
gen. Aan de richtlijn zelf is niet zo-
veel veranderd. Er wordt voortaan
wel duidelijk gesteld dat leeftijd
nooit een reden mag zijn waarom
iemand niet naar het ziekenhuis
zou worden overgebracht. ‘Het
welzijn van de bewoners staat voor-
op’, zegt Beke. ‘Het doel is dat elke
bewoner de juiste medische zorg
krijgt op de juiste plek. Als het no-
dig en zinvol is dat ze daarvoor naar
het ziekenhuis gaan, en ze dat zelf
ook willen, dan moet dat kunnen.
Als groep kunnen ze daarvan niet
worden uitgesloten.’

‘Dat is ook nooit de intentie van
deze richtlijn geweest’, zegt Johan
Flamaing, diensthoofd geriatrie van
het UZ Leuven. ‘De nieuwe leidraad
bij de richtlijn wil dat nog eens ver-
duidelijken. Wat we zeggen, is dat
de besluitvorming over een door-
verwijzing naar het ziekenhuis goed
afgewogen moet worden. De ernst
van de covid-infectie en de kwets-
baarheid van de bewoner spelen
daarbij zeker een rol. Overleg met de
eigen huisarts, met het zorgteam,
met de bewoner zelf en zijn of haar
familie is ook nodig. Men moet sa-
men tot een besluit komen: wat is
gewenst en hoe kunnen we er best
een gevolg aan geven?’

Overlevingskans
De eerste coronagolf leerde dat be-
woners met de hoogste kwetsbaar-
heidsgraad weinig overlevingskans
hebben als ze het naar ziekenhuis
gaan, zelfs als ze maar beperkte
covid-symptomen hebben. Voor be-
woners met een matige tot vrij ern-
stige kwetsbaarheid kan opname
wel heilzaam zijn, op een gewone

covid-afdeling. Ook bleken Brussel-
se en Waalse woonzorgcentra veel
vaker bewoners door te sturen, dan
de Vlaamse woonzorgcentra.

‘In Vlaanderen is de vroege zorg-
planning veel meer ingeburgerd’,
zegt Flamaing. ‘Daarbij wordt voor-
af al aan de bewoner gevraagd wel-
ke zorgdoelen hij nog heeft, en wat
hij wel en niet meer wil. Daardoor
wordt meer rekening gehouden
met de wens van de bewoner.’

De nieuwe leidraad stipuleert
dat het ook tot de mogelijkheden
behoort om bewoners naar het zie-
kenhuis te verwijzen indien er
geen of amper medische noodzaak
is, met name als er door omstan-
digheden geen goede zorg meer ge-
boden kan worden in het wzc. ‘Bij-
voorbeeld als er te veel personeel is
uitgevallen omdat ze zelf ziek zijn.’

Omgekeerd mag een zieken-
huis nooit een algemene weigering
uitsturen naar woonzorgcentra,
dat bewoners er niet meer welkom
zijn. ‘Het systematisch uitsluiten
van een bevolkingsgroep op basis
van leeftijd is ethisch onaanvaard-
baar’, zegt Flamaing. ‘Een weige-
ring kan alleen na een grondige, in-
dividuele afweging door een arts,
op basis van medische criteria en
in overleg met het hele zorgteam.’

Wat met de verhalen uit de eerste
golf over ambulanciers die weiger-
den om besmette bewoners te ver-
voeren? ‘Dat soort paniek ontstaat
soms in tijden van crisis, wanneer
er vooraf niet goed overlegd is. Ons
advies is om de komst van een be-
woner naar spoed of geriatrie altijd
goed aan te kondigen en door te pra-
ten met de spoedarts of de geriater.’

Bewoners van een woon-
zorgcentrum kunnen nooit zomaar van 
medische zorg in een ziekenhuis worden 
uitgesloten. 
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De tweede coronagolf houdt het land in de greep.  
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