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Meerderheid in woon-zorgcentra
niet besmet ondanks symptomen 

Van alle bewoners in woon-
zorgcentra met symptomen
van Covid-19 testte tot nog
toe 41 procent ook effectief
positief op de aanwezigheid
van de longziekte. Bijna 60
procent van de rusthuisbewo-
ners zou dus niet besmet zijn
met het coronavirus, ondanks
symptomen. 
Dat betekent dat een aantal
gestorven personen uit de
woon-zorgcentra die vermoe-
delijk aan het virus overleden
maar niet getest waren, mis-
schien onterecht zijn meege-
teld als een  corona-overlijden.
“Het geeft aan dat die cijfers

wat genuanceerd moeten
worden”, zei Vlaams minister
van Welzijn Wouter Beke
(CD&V) in de commissie van
het Vlaams Parlement.  
Beke meldde ook dat de
Vlaamse regering de woon-
zorgcentra zal compenseren
voor de kamers die door de
coronapandemie leeg komen
te staan. De overheid com-
penseert 90 procent van de
dagprijs en daarnaast ook de
basistegemoetkoming, goed
voor gemiddeld 67,32 euro per
dag, zei Beke. Ook de centra
voor dagverzorging krijgen
een compensatie. (BST)
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Zowel de hulplijn voor pedofielen en pedo-
seksuelen als de sectie kindermisbruik 
van de federale politie zien een toename 
in het aantal meldingen. Het is een inter-
nationaal fenomeen tijdens de lockdown. 

BRUNO STRUYS EN SARA VANDEKERCKHOVE

Zes weken na de start van het verplichte thuis-
blijven in België is er een toename van het aantal
meldingen bij Stop it Now!, een hulplijn voor
pedofielen en pedoseksuelen. “De laatste weken
zien we een stijging en een opmerkelijke ver-
schuiving”, zegt Minne De Boeck, criminoloog
bij het Universitair Forensisch Centrum van UZA
en projectverantwoordelijke Stop it Now! 

Normaal komt 20 procent van de contact -
names van bezorgde naasten, zoals partners, fa-
milieleden, vrienden of buren, maar nu is dat
65 procent van de contacten. Nog slechts 30
procent komt van mensen die zich zorgen ma-
ken om hun eigen gevoelens of gedrag. Dat zijn
er anders dubbel zo veel. Vijf procent van de
oproepen komen van betrokken professionals. 

Bij de mensen die bezorgd zijn over zichzelf,
gaat het nu vooral om mensen met pedofiele ge-
voelens die in isolement verkeren en meestal
geen risico vormen voor het plegen van mis-
bruik. Daarnaast is er een groep downloaders
van misbruikbeelden. Dat laatste is een andere
term voor kinderpornografie, met de nadruk op
de minderjarige als slachtoffer van misbruik.

Om de downloaders van dergelijke beelden

te bereiken, is Stop it Now! gestart met een cam-
pagne op de reguliere pornosites. Wie daar zoek-
termen gebruikt die kunnen wijzen op een mo-
gelijke interesse in minderjarigen, krijgt
advertenties die naar Stop it Now! leiden. 

Europol, dat cijfers monitort van verschil-
lende politiediensten in de EU, waarschuwde
onlangs in een rapport voor een toename in on-
linekindermisbruik. Vorige week nog leidde een
internationaal onderzoek naar beelden uit België
tot de arrestatie van een man in Spanje.

Ook de Belgische federale politie stelt een stij-
ging van de meldingen vast. “Het is een mo-
mentopname die misschien hierna gecorrigeerd
wordt, maar van half maart tot half april is er
een stijging van 30 procent”, zegt Yves Goethals,
diensthoofd van de sectie Kindermisbruik van
de federale politie. “Er kwamen in die tijd 211

meldingen binnen van mensen die vermoedens
hadden van kindermisbruik op internet. Voor
29 van die meldingen heb ik contact opgenomen
met de landen waar die sites gehost zijn.”

De federale politie kreeg ook een vijftal
 meldingen van ouders wier kinderen op sociale
media gecontacteerd zijn voor seksuele hande-
lingen. “Het is moeilijk om te weten of daders
actiever zijn, of ouders door de lockdown het
surfgedrag van hun kinderen beter volgen”, zegt
Goethals.

AGRESSIE VIA SOCIALE MEDIA
Beelden van een groepsverkrachting van een
minderjarige in het Luikse, die eerder al hadden
geleid tot een veroordeling, circuleerden deze
maand opnieuw op het sociale medium Snap-
chat. Op vraag van het parket zijn die beelden
weer verwijderd. Vorige week nog werd een vi-
deogesprek van academici via het platform
Zoom onderbroken door beelden van kinder-
misbruik. 

Helen Fisher, onderzoeker aan het Kinsey
 Institute in de VS, stelt dat zelfisolatie en
 quarantaine kunnen leiden tot meer seksueel
agressief gedrag via sociale media, als een virtu-
eel ventiel. “We weten uit onderzoek bovendien
dat isolement en frustratie risicofactoren zijn
voor misbruik”, zegt Minne De Boeck. “En aan-
gezien meer dan 30 procent van het misbruik
in de familiecontext plaatsheeft, houden we ons
hart vast voor wat naar boven zal komen na de
lockdown.”

Meer meldingen
kindermisbruik
tijdens lockdown

isolement blijkt risicofactor, veel meer bezorgde naasten contacteren hulplijn
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Vlaggen tegen 
het virus
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30%
meer meldingen stelde 

de Belgische federale politie vast
van half maart tot half april  

‘iNtO thE Night’

EchtgENOtE EN zOON 
vaN dE OvErlEdEN 
dirk vaN duPPEN

‘Papa had 
gelijk: 
ontzettend
veel mensen
zijn solidair’
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Op de vlucht voor de zon 
in de eerste Belgische 
Netflix Original
13-14

De bewoners van woon-zorgcentrum Warlandis
in Jette kijken naar een optreden om hun
quarantaine wat draaglijker te maken. 
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Met meer terug naar school en met meer in de klas Weyts komt onderwijs tegemoet 3


