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BVAS: ‘Sluit op korte termijn alle scholen’ 

  

BVAS, het grootste artsensyndicaat, roept de overheid op om snel drastische en efficiënte 

maatregelen te nemen om de coronapandemie in te dijken. Bij verder talmen is de kans reëel 

dat ons gezondheidssysteem ontwricht zal raken. De overheid moet nu krachtdadig 

optreden. Onze boodschap: “Leg op korte termijn een plan op tafel om alle scholen te sluiten 

en verbied nu al alle bijeenkomsten vanaf 100 mensen.” Tegelijk richt de BVAS een oproep 

tot de bevolking om de artsen zoveel mogelijk te ondersteunen in hun aanpak. 

 

Brussel, 12-03-2020 

 

BVAS kan het getalm en de warrige communicatie van de overheden in dit land niet langer aanzien. 

België had wekenlang de kans om te anticiperen op de coronacrisis maar heeft verzuimd 

krachtdadig op te treden. Aanbevelingen en vrijblijvende adviezen volstaan niet. Hardere 

maatregelen zijn nodig. BVAS sluit zich aan bij de wetenschappelijke experts die vandaag wél 

pleiten voor draconische maatregelen om de gevolgen van de coronapandemie zoveel mogelijk te 

controleren. 

 

Als het van de BVAS afhangt, dan geven de overheden in dit land liever vandaag nog dan morgen 

instructies om alle scholen, hogescholen en universiteiten te sluiten. Op zijn minst moet er een plan 

klaarliggen om op korte termijn een sluiting af te kondigen. Ook pretparken en andere plaatsen 

waar kinderen in groten getale bijeenkomen, moeten de deuren sluiten. 

 

Voor de BVAS moet er ook een verbod komen op alle bijeenkomsten vanaf 100 deelnemers. In de 

horeca moet de regel gelden dat alle aanwezigen verplicht een meter afstand houden. Telewerk 

moet zoveel mogelijk worden aangemoedigd en waar mogelijk zelfs opgelegd, bijvoorbeeld voor 

ambtenaren. 

 

Als grootste artsenvereniging roept de BVAS ook de burgers op om mee te helpen in de strijd 

tegen corona door de artsen te steunen in hun aanpak. Als artsen staan wij samen met de andere 

zorgverstrekkers en ziekenhuizen klaar om deze pandemie zo goed mogelijk op te vangen. Om 

voor ieder leven maximaal te kunnen vechten, hebben we uw hulp nodig. Essentieel is dat we de 

pandemie kunnen afvlakken. Dat kan alleen door het aantal contacten tussen burgers te beperken, 

zodat het aantal nieuwe gevallen vermindert en de piekbelasting in ziekenhuizen en andere 

zorginstellingen wordt ingeperkt. 
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