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Met een politiebesluit heeft burgemeester Ahmed Laaouej (PS) elk bezoek in de twee rusthuizen 

van Koekelberg verboden tot en met 3 mei. Laaouej zet wel nog de deur open voor bezoek als het 

gewest met duidelijke richtlijnen komt. “De veiligheid van de rusthuisbewoners moet voorop 

staan,” zegt Laaouej. 
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Vorige week besloot de Nationale Veiligheidsraad dat rusthuisbewoners opnieuw bezoek mochten 

ontvangen van één vaste persoon zonder Covid-19-symptomen. Het besluit leidde tot heel wat 

commotie bij de rusthuisdirecties en -koepels. 

Ook in Koekelberg was er ongerustheid. “Sommige families stonden al meteen klaar om op bezoek te 

komen, andere waren pertinent tegen. Maar onze rusthuizen waren er hoe dan ook niet klaar voor. 

Zoiets kan je niet in 48 uur regelen. Het was een heel slecht staaltje communicatie van de federale 

regering ,” zegt Laaouej. 

Daarom vaardigde hij een besluit uit waarbij hij de directies van de twee Koekelbergse 

woonzorgcentra – Residentie Aldante en Home Village Jourdan – verbood om bezoekers binnen te 

laten. 
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Nieuw reglement nog in de maak 

Het besluit geldt tot en met 3 mei, maar Laaouej is eventueel bereid het in te trekken als er in de 

nieuwe omzendbrief die Iriscare momenteel voorbereidt een goed kader wordt geschapen om de 

bezoeken in alle veiligheid te laten verlopen. “De veiligheid van de rusthuisbewoners moet voorop 

staan,” zegt Laaouej. “Ik heb geen zin om op dat vlak risico’s te lopen hoezeer ik ook begrijp dat het 

huidige bezoekverbod erg zwaar weegt, zowel voor de bewoners als voor hun familie.” 

Momenteel is er in Brussel geen besluit dat bezoek aan de rusthuizen verbiedt. Het vorige liep af op 

19 april en het nieuwe is nog in in de maak. Het is de verantwoordelijkheid van minister-president 

Rudi Vervoort (PS), bevoegd voor preventie en veiligheid. Volgens zijn woordvoerster is er eind 

vorige week en afgelopen weekend overleg geweest met de rusthuiskoepels en de vakbonden en zou 

het besluit in de loop van deze week klaar moeten zijn. 

Uitzonderingen 

In het nieuwe besluit zal het rusthuisbezoek opnieuw verboden worden behalve als het voldoet aan 

de bepalingen van de nieuwe omzendbrief van Iriscare. Daarin zullen alle modaliteiten van het 

bezoek zo gedetailleerd mogelijk omschreven worden: wie op bezoek mag komen, hoe de procedure 

van aanduiding verloopt, welk beschermingsmateriaal de bezoeker moet dragen. “Sowieso zijn de 

eerste bezoeken pas mogelijk nadat een rusthuis getest is, de resultaten bekend zijn en de directie 

klaar is met de praktische organisatie van de visite,” zegt Christian Dejaer, directeur van 

rusthuiskoepel Gibbis, die mee in het overleg zat. 

 


