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Beste sympathisanten van SOVIDZ,
Met deze brief informeren wij u over een verandering in de strategie en werkwijze van
SOVIDZ voor de komende tijd.
Sinds onze vorige nieuwsbrief (15 september) heeft de tweede coronagolf Nederland gaandeweg
meer in z’n greep gekregen. Ook in de ouderenzorginstellingen zien we steeds meer besmettingen.
Gelukkig is een landelijk bezoekverbod nog steeds uitgesloten en zien we dat veel huizen, zelfs als
er besmettingen zijn, kiezen voor veilige mogelijkheden van bezoek en contact.
Een paar keer zagen we de afgelopen weken nog uitzonderingen, als een instelling haar bewoners
toch te zeer beperkte in bezoek en contact. Eerder maakte SOVIDZ daar werk van door middel van
een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit heeft echter niet het gewenste effect:
IGJ reageert traag en vaag en kijkt vooral of de procedures zijn gevolgd, niet of de uitkomst
wenselijk is voor de bewoners. Afgelopen week hebben wij daarom onze onvrede over twee huizen
(in Zevenaar en Renkum) rechtstreeks doorgegeven bij de media, gezien onze goede ervaringen
met mediadruk in juli. Deze laatste actie heeft wel wat publiciteit opgeleverd
(twee artikelen in De Gelderlander), maar niet of nauwelijks verbetering in de betreffende huizen.
Na intern beraad kiest SOVIDZ daarom voor de komende tijd een andere strategie: we zullen (voor
zover nodig) voorbeelden blijven verzamelen van huizen die te streng zijn in bezoek en contact én
informatie over hoe de Inspectie omgaat met een melding van de naasten daarover. Mochten we
uitkomen op een substantieel aantal huizen (bijvoorbeeld 10) die te streng zijn én waar de Inspectie
niet wil ingrijpen, dan overwegen we een kort geding aan te spannen tegen de Inspectie wegens
het niet nakomen van de eigen richtlijnen. SOVIDZ gaat dus niet meer aan de slag met incidentele
instellingen, maar zal zonodig in actie komen om op landelijk niveau voor verbetering te zorgen.
Uw meldingen over een instelling die te veel vrijheidsbeperking oplegt, zijn dus nog steeds welkom.
Als er genoeg dergelijke meldingen binnenkomen, starten wij een crowdfunding-actie. Een kort
geding kunnen we alleen aanspannen als we daarvoor genoeg geld binnenkrijgen. Uiteraard
informeren we u daar in dat geval uitgebreider over.
De actuele stand van zaken rond coronabesmettingen in Nederlandse verpleeghuizen vindt u op
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

Financiën
Het bestuur van SOVIDZ bestaat uit vrijwilligers. Totnogtoe hebben wij ook onze advocaat niet
kunnen betalen. Mocht u alsnog een gift willen doen voor het werk dat SOVIDZ de afgelopen
maanden (veelal achter de schermen) heeft verricht, dan stellen wij dat zeer op prijs. Ons
rekeningnummer is NL79 INGB 000 6117 067 t.n.v. Stichting SOVIDZ.
Zoals gezegd: vóór SOVIDZ opnieuw in actie komt met een mogelijk kort geding tegen IGJ, zetten
wij eerst een geldwervingsactie op.
Meer informatie over SOVIDZ vindt u op www.sovidz.nl
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