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Gesprek met IGJ: wordt vervolgd
SOVIDZ heeft op maandag 13 juli gesproken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding
was de brief die SOVIDZ op donderdag 9 juli heeft verstuurd aan IGJ over 12 ouderenzorginstellingen
die nog steeds streng zijn voor bewoners en bezoekers en/of die alvast aankondigen bij besmetting
volledig dicht te zullen gaan. Dat gesprek was weinig bevredigend. Er is ook goed nieuws: we weten
inmiddels dat bij minstens 5 van de 12 genoemde instellingen het coronabeleid de afgelopen dagen is
verbeterd. Aandacht in de media lijkt daarvoor de belangrijkste reden.
In de brief van afgelopen donderdag bracht SOVIDZ 12 ouderenzorginstellingen onder de aandacht van de
Inspectie. Volgens de stichting hanteerden deze instellingen op dat moment nog steeds te strenge regels voor
bezoek en bewegingsvrijheid. In het gesprek dat SOVIDZ-advocaat Jan-Koen Sluijs en voorzitter Berber Bijma
op 13 juli hadden, bleek dat de Inspectie erg huiverig is om instellingen als ‘te streng’ te bestempelen.
Bestuurders krijgen veel ruimte om eigen afwegingen te maken. IGJ heeft tot nu toe met (slechts) twee van de
twaalf contact gehad en meent dat de bestuurders van deze instellingen ‘een afgewogen verhaal’ hebben bij de
beperkende maatregelen die ze hebben opgelegd. IGJ erkent dat er (grote) verschillen zijn in het coronabeleid
van instellingen, maar ziet daar voor zichzelf geen rol in ‘totdat de zorg door de bodem zakt’. SOVIDZ is
verbijsterd over deze rigide opstelling. Binnen twee weken ontvangt SOVIDZ een terugkoppeling van IGJ over
alle twaalf huizen. Ondertussen bereiden we een nieuwe melding voor van andere instellingen.
Naast de terugkoppeling over deze 12 huizen, heeft SOVIDZ IGJ gevraagd aan te tonen hoe IGJ
zorginstellingen informatie geeft over wat goede zorg is - volgens de bestaande richtlijnen - in deze
buitengewone tijd. We verwachten daarop binnen een week antwoord. Zo nodig nemen we nieuwe stappen om
ervoor te zorgen dat IGJ een meer leidende rol neemt omtrent goede zorg in uitzonderlijke omstandigheden.
Ondertussen zijn bij SOVIDZ al weer nieuwe klachten binnengekomen over strenge zorginstellingen. Wij
bevragen de bestuurders van deze instellingen eerst (eenmalig) op de beweegredenen van hun beleid. Levert
dat geen bevredigend antwoord op, dan melden wij deze ‘tweede lichting’ binnenkort bij IGJ. In het uiterste
geval kunnen en zullen wij, met uw hulp, een rechtszaak aanspannen om duidelijkheid te krijgen over de
toelaatbaarheid van beperkende maatregelen.
Te streng? Meld het ons!
Hebt u te maken met een zorginstelling die nog steeds strenge regels hanteert rondom het bezoek en de
bewegingsvrijheid van bewoners? Laat het ons weten. Wij zijn er erg mee geholpen als u de meest recente
bezoekregeling meestuurt.

ZONDER UW STEUN KUNNEN WIJ NIET VERDER
Via crowdfunding hebben we inmiddels net genoeg geld binnengekregen om de opstartkosten van SOVIDZ te
betalen (notaris, website, Kamer van Koophandel). Alle gevers hartelijk dank!
Juridische expertise is van cruciaal belang in onze contacten met de Inspectie, het ministerie van
Volksgezondheid en individuele zorginstellingen.
Wij denken dat het werk van SOVIDZ de komende maanden nodig blijft, zeker als er in het najaar weer meer
besmettingen komen. Wij kunnen ons werk alleen blijven doen als er meer geld binnenkomt. We besteden
daarom de komende tijd meer aandacht aan fondsenwerving en willen daar ook heel graag uw hulp bij
inschakelen.
Kent u mensen die ons misschien willen steunen of die belangstelling hebben voor onze nieuwsbrief? Stuur
deze nieuwsbrief met een warme aanbeveling aan hen door!
Wilt u ons steunen? Dat kan via onze website: sovidz.nl/doneren
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