
 

 
Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen.  
Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering.  
Dit doen wij o.a. met een uitgebreid kantorennetwerk, kwaliteitsvolle diensten,  
een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele verenigingen… en met een 
ijzersterk engagement. Want… 

Iedereen telt mee. Altijd. 
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Mantelzorgers in de kou door onduidelijkheid attesten 

Mantelzorgers die zich elke dag inzetten voor een familielid, geliefde of buur tijdens deze 

coronacrisis worden geconfronteerd met een resem onduidelijke richtlijnen. Dat zeggen 

mantelzorgorganisatie Coponcho en de Socialistische Mutualiteiten. “Het is bijvoorbeeld 

heel onduidelijk of een verplaatsingsattest om zorg te kunnen bieden al dan niet 

noodzakelijk is, en zo, ja waar dit te verkrijgen is. Aansluitend op de reactie van Steunpunt 

Mantelzorg en i-mens vandaag op de liveblog van VRT NWS roepen ook wij de overheid op 

om dringend duidelijkheid te verschaffen. Ofwel is een attest niet nodig, ofwel komt er één 

officieel attest dat eenvoudig te verkrijgen is en dat door de politie zonder discussie 

aanvaard wordt.” 

Verwarring troef 

“Sinds de invoering van de maatregelen tegen het coronavirus kregen onze diensten heel 

wat vragen van bezorgde mantelzorgers over dit attest. Mantelzorgers bellen of mailen ons 

in paniek omdat ze bang zijn dat ze zich niet meer mogen verplaatsen naar de persoon voor 

wie ze zorgen. We weten dat verplaatsingen toegelaten zijn om hulp te bieden aan minder 

zelfredzame personen. Nergens wordt evenwel gesproken over een attest.”, aldus 

coördinator van Coponcho Sarah Van den Bogaert. 

De mantelzorgorganisatie en het ziekenfonds stellen vast dat op het terrein de verwarring 

steeds groter wordt. Bij gebrek aan een officieel attest zijn gemeenten en andere instanties 

eigen attesten gaan maken. “Elke gemeente en instantie volgt een eigen beleid, waardoor 

de ene mantelzorger de boodschap krijgt dat hij of zij geen attest nodig heeft, terwijl een 

familielid in een naburige gemeente wél een attest krijgt. Daar komt nu bij dat als ze op de 

baan zijn en vragen krijgen van de politie, ze het gevoel krijgen dat zo’n attest noodzakelijk 

is, wat niet klopt. Je voelt dat dit voor mantelzorgers een grote bron van stress is.” 
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Meer duidelijkheid voor mantelzorgers 

Coponcho is bezorgd. “Mantelzorgers hebben al veel aan hun hoofd. Nu komt daar nog eens 

de angst bij om de persoon voor wie ze zorgen te besmetten. Extra zorgen over attesten en 

administratie zouden hier niet mogen bijkomen.” Het ziekenfonds en Coponcho dringen bij 

de overheid dan ook aan op snelle duidelijkheid. Ofwel komt het signaal dat er geen attest 

nodig is. Als er wel een attest nodig is, dan moet de overheid een officieel attest ter 

beschikking stellen.  

Coponcho, de Socialistische Mutualiteiten en de zorgkas van het ziekenfonds roepen alle 

andere instanties ook op om mee te werken aan een eenduidig kader en niet langer eigen 

attesten uit te geven zonder rechtsgeldigheid. “Door de focus op die attesten lijken we één 

belangrijk punt uit het oog te verliezen: ook mantelzorgers zijn zorgverleners in deze crisis. 

Wij moeten hen nu zo goed mogelijk ondersteunen en optreden als hun partner in die zorg.” 
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Katrien De Weirdt | Woordvoerster 

T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E katrien.deweirdt@socmut.be  

Meer informatie 

De Socialistische Mutualiteiten verzamelde alle informatie over het coronavirus en de 

gevolgen voor haar dienstverlening op de website www.socmut.be/corona.  

Coponcho is de mantelzorgvereniging van de Socialistische Mutualiteiten en biedt 

mantelzorgers de nodig ondersteuning en een luisterend oor. Ze doen dit via 

www.coponcho.be en via hun infolijn.  
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