Persbericht

Straatverplegers vzw roept op dakloze mensen actief te
testen op Covid-19
Brussel / Luik; 20 maart 2020

“Test zo snel mogelijk de dakloze mensen op Covid-19”, die oproep lanceert
vanochtend de vzw Straatverplegers. Dakloze mensen zijn vandaag quasi de laatsten
die in de straten van onze steden achterblijven. Het advies "Blijf thuis en was
regelmatig je handen" is voor hen een loze aanbeveling.
Toch lopen ook deze mannen en vrouwen een reële kans op besmetting en riskeren
ze een haard van besmetting voor anderen te zijn of te worden.
Vanuit de lovenswaardige bekommernis ook hen in veiligheid te brengen, hen in
collectieve opvangcentra bijeenbrengen, en hen daar te scheiden louter op basis van
uiterlijke symptomen, zoals dat vandaag dreigt te gebeuren, vergroot echter het risico
op een toenemende verspreiding van het virus binnen deze uiterst kwetsbare
doelgroep en dus op termijn ook binnen de samenleving.
Daarom dringt Straatverplegers vzw aan deze mensen actief te testen om op een
correcte manier de besmette personen te kunnen isoleren en ook hun recente
contacten te kunnen testen, en de anderen een humane opvang te garanderen. Het is
de enige manier om waardige en menselijke opvang voor hen te verzoenen met de
noodwendigheden van de volksgezondheid.
Wat te doen met de populatie van dakloze mensen in deze tijden van Corona-crisis en lockdown? Een
van de oplossingen die sommige overheden voorstellen is hen samen te brengen in een of andere
vorm van groepsopvang waar de preventievoorschriften redelijkerwijs kunnen toegepast worden.
Uit ervaring met andere ziekten (schurft, tuberculose) weten we dat structuren waar grotere groepen
mensen in bestaansonzekerheid worden samengebracht, moeilijk te wapenen zijn tegen allerlei
soorten epidemieën. En we weten ook dat wat betreft het coronavirus, in 50% van de gevallen,
besmette personen geen symptomen vertonen maar wel een risico op besmetting voor anderen
vormen.
Vandaar dat het opsporen en afzonderen op basis van enkel specifieke symptomen, wat in dit geval
voorzien is, niet enkel een onvoldoende oplossing is, maar zelfs ronduit gevaarlijk, gezien het om een
zeer kwetsbare populatie gaat met een hoog risico op bijkomende complicaties.
“Kwalitatieve opsporing via testen stelt ons in staat diegenen bij wie het echt nodig is, effectief te
isoleren, en de anderen op een veilige manier op te vangen”, zegt Pierre Ryckmans, medisch
coördinator van Straatverplegers vzw.
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De huidige aanpak om mensen bijeen te brengen in een collectieve structuur staat haaks op de geest
van de recente aanbevelingen van overheidswege. Het houdt ook geen steek vanuit het perspectief
van de volksgezondheid. Want door mensen die vandaag in kleine groepen of solitair leven op straat
met elkaar te vermengen, verhogen we nog hun risico op besmetting. En vermits het om een al zeer
kwetsbare groep gaat, riskeert deze aanpak tot nog meer hospitalisaties en zelfs overlijdens te lijden.
Testen we daarentegen deze populatie alvorens hen te groeperen, wordt het mogelijk iedereen op een
veilige manier op te vangen. Wie besmet is kan geïsoleerd worden in een specifieke plaats, de
anderen kunnen veilig in een klassieke collectieve opvang ondergebracht worden.
Op die manier krijgen dakloze mensen de specifieke behandeling die ook rekening houdt met hun
hoog risicoprofiel, op basis van hun gezondheidstoestand en levensomstandigheden.
Straatverplegers werkt aan het ‘einde van dakloosheid’ in Brussel en Luik, door langdurig dakloze
mensen te begeleiden naar een nieuw leven in een vaste woning. Aandacht voor hun hygiëne,
gezondheid en zelfwaarde, samenwerking met andere organisaties en de creatie van
woongelegenheid, evenals de mobilisatie van het publiek zijn daarbij de belangrijkste hefbomen.
- Einde persbericht Contact:
Straatverplegers vzw: Koen Van den Broeck, verantwoordelijke communicatie, 0497/31 51 47 ;
koen.vandenbroeck@idr-sv.org
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