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Onderwerp : Opschorting van de IGO-controles om fysieke afstand (physical 

distancing) te verzekeren 

Wij richten ons tot u met de vraag om de tijdelijke opschorting van de IGO-controles te 

handhaven. In het kader van de COVID-19-crisis heeft u deze opschorting ingesteld in de 

maand maart en dit zolang de sociale afstandsmaatregelen van kracht zijn. De opschorting 

van de controles is noodzakelijk om te voorkomen dat een zeer kwetsbare bevolkingsgroep 

(oudere personen in armoede) blootgesteld wordt aan onnodige contacten die een risico 

vormen voor een toename van de besmettingen. 

Sinds half juli werd er weerom een sterke toename van het aantal COVID-19-besmettingen 

vastgesteld. Deze toename van besmettingen ging gepaard met een toename van het aantal 

ziekenhuisopnames en sterfgevallen en een reproductiegraad die hoger lag dan 1. De COVID-

19-epidemie is niet voorbij, en dit heeft de federale regering ertoe aangezet om proactief op 

te treden en de fysieke afstandsmaatregelen te versterken. Verder zijn we zeer bezorgd 

gezien het einde van de zomer en de komende weken waarin veel vakantiegangers naar 

België terugkeren, gevoelige en kritieke periodes zijn waarin een tweede versterkte golf niet 

kan worden uitgesloten. Voorts zullen in het najaar de koudere temperaturen die gewoonlijk 

gepaard gaan met jaarlijkse epidemieën van seizoensgriep, de mensen met een kwetsbare 

algemene gezondheid of zwak ademhalingsstelstel sterk fragiliseren. 

 

Oudere personen en mensen in armoede zijn twee bevolkingsgroepen waarvan de 

gezondheid bijzonder kwetsbaar is en die bovendien ook het meest blootgesteld worden aan 

de gezondheidsrisico's die het coronavirus met zich meebrengt. Het verder blootstellen van 

deze mensen aan elke vorm van onnodig contact dient dan ook te worden vermeden. Daarom 

vragen wij u om de opschorting van de IGO-controles, die tot vóór de COVID-crisis 

werden uitgevoerd door postbodes tijdens hun rondes, te verlengen tot ten minste eind 

2020 en indien nodig ook daarna, en dit zolang de fysieke afstandsmaatregelen van 

kracht zijn om de verspreiding van het virus en de aanzienlijke risico's die het met zich 

meebrengt te voorkomen, in het bijzonder voor de groep van oudere personen die in armoede 

leven (zijnde de IGO-gerechtigden).  

 

Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht die u aan dit schrijven zal schenken. 



 

 

 

Wij blijven tot uw beschikking voor elke verdere uitwisseling en zijn uiteraard beschikbaar voor 

het zoeken naar constructieve oplossingen op lange termijn. 

Met de meeste hoogachting, 
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Michel HUISMANS, Woordvoerder van de burgerbeweging Gang van de Razende Ouderen / 

Gang des vieux en colère  

Kati VERSTREPEN ,Voorzitter Liga voor Mensenrechten  

Olivia VENET, Voorzitter LDH – Ligue des Droits Humains 

Gaëlle DEMEZ, Verantwoordelijke CSC (ACV) Senioren  

Dr Philippe DEVOS, Voorzitter BVAS - Belgische Vereniging van Artsensyndicaten / ABSyM 

- Association Belge des Syndicats médicaux / Vlaams Artsensyndicaat  

Adrien DUFOUR, woordvoerder AUBV - Algemene Unie van Verpleegkundigen van België / 

UGIB – Union Générale des Infirmiers de Belgique / AKBV - Allgemeine 

Krankenpflegeverband Belgiens  

Luc VAN GORP, Voorzitter Nationaal Intermutualistisch College / Collège Intermutualiste 

National  

Koen DE MAESENEIR, Directeur VWGC – Vereniging van Wijkgezondheidscentra  

Fanny DUBOIS, Secretaris-Generaal FMM – Fédération des Maisons Médicales  

 


