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Brandbrief naar de minister:
geef duidelijkheid
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moet snel duidelijk
maken hoeveel vrijheid zorginstellingen minimaal moeten bieden
aan bewoners. Ook moet er controle komen of bezoekregelingen
onnodig streng zijn. Dat heeft SOVIDZ dinsdag 23 juni gesteld in
een brief aan minister De Jonge. Als de minister hieraan geen
gehoor geeft, volgt een kort geding.
SOVIDZ heeft sinds de oprichting op vrijdag 19 juni tientallen mails ontvangen van familieleden van mensen in zorginstellingen. Wij zijn alle
schrijvers zeer dankbaar dat ze hun verhaal met ons willen delen. De
verhalen zijn schrijnend en maken duidelijk dat onze actie hard nodig is
en dat de tijd dringt. Nog steeds mogen veel bewoners van zorginstellingen maar heel weinig bezoek ontvangen. In sommige gevallen mag er
zelfs nog helemaal niemand komen. Daarnaast wordt de bewegingsvrijheid van bewoners die nog mobiel zijn, ernstig ingeperkt. In de brief aan
de minister stellen wij dat dit indruist tegen de Grondwet en de mensenrechten.
Vraag aan de minister
SOVIDZ vraagt minister De Jonge om de fundamentele rechten van de
burgers beter te beschermen. De minister moet duidelijk maken hoeveel
bewegingsvrijheid en recht op bezoek zorginstellingen op z’n minst moeten bieden aan hun bewoners.
Daarnaast raden wij de minister met klem aan om een spoedloket te
openen waar bezoekregelingen verplicht moeten worden gemeld. Zo kan
gekeken worden of de maatregelen die instellingen nemen onnodig
streng zijn. U vindt de brief aan de minister op www.sovidz.nl/nieuws.
Verdere stappen
Wij hebben de minister laten weten uiterlijk 30 juni zijn antwoord te willen
ontvangen. Als er geen bevredigend antwoord komt, zal SOVIDZ een
kort geding aanspannen.

Overleg met de Inspectie

***NIEUWS***
Mogelijke versoepeling
Minister De Jonge zal vandaag,
woensdag 24 juni, nieuws bekend maken over de coronamaatregelen in zorginstellingen.
Aanleiding is het kort geding dat
advocaat Liesbeth Zegveld eerder aankondigde. Dat kort geding is inmiddels van de baan.
Reactie Jan-Koen Sluijs, advocaat van SOVIDZ: ‘We wachten
de boodschap van de minister
af. Wij hebben gevraagd om
meer duidelijkheid over wat de
verpleeghuizen minimaal moeten doen. Ik ben benieuwd of
die duidelijkheid er komt.’

STEUN ONS!
Crowdfunding
U begrijpt: het werk van
SOVIDZ kost geld.
We hebben een stichting
opgericht, een website gemaakt, een advocaat ingeschakeld voor de brief aan
minister De Jonge en alles
wat daarop volgt. Wij hopen dat u ons werk financieel wilt steunen. U kunt
geld doneren via sovidz.nl.

SOVIDZ heeft op dinsdag 23 juni ook overleg gehad met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De
verhalen die de stichting de afgelopen weken heeft ontvangen, zijn daarbij besproken. De IGJ heeft zelf ook een
aantal meldingen ontvangen, via het Landelijk Meldpunt Zorg. SOVIDZ heeft in het overleg een aantal
suggesties gedaan die de IGJ in overweging neemt.
Een van onze suggesties is dat de IGJ de komende weken ‘bezoekregelingen’ als centraal thema neemt bij het
toezicht. Dat vergroot de kans dat het recht op bezoek en het recht op bewegingsvrijheid meer gelijk ingevuld
gaan worden.
De IGJ kan meer aandacht geven aan ‘incidententoezicht’, oftewel reageren op de meldingen die zij ontvangt,
onder andere via SOVIDZ. Een belangrijke doelstelling van de IGJ is dat zij toeziet op de naleving van wetten en
regels. Daaronder valt volgens SOVIDZ ook de Handreiking bezoekregeling in de ouderenzorg. SOVIDZ heeft
begin volgende week een vervolgoverleg met IGJ.
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