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Goed nieuws: toch bezoek in besmet huis!

STEUN ONS!

Minister De Jonge heeft bekend gemaakt dat er toch géén algeheel
bezoekverbod komt voor huizen met één of meer
coronabesmettingen. Dat is heel goed nieuws en een rechtstreeks
gevolg van het kort geding dat SOVIDZ had aangekondigd. Dat kort
geding is nu van de baan. Natuurlijk gaan we heel goed kijken of het
in de praktijk ook zo wordt uitgevoerd.

Totnogtoe hebben wij via
crowdfunding een kleine
1000 euro binnengekregen. Alle gevers
heel hartelijk dank!
Daarmee zijn we echter
nog niet uit de opstartkosten. Alleen al voor het
oprichten van de
stichting bij de notaris,
inschrijving bij de Kamer
van Koophandel en het
maken van een website
is ongeveer 2000 euro
nodig.

SOVIDZ kondigde woensdag 1 juli aan dat ze een kort geding tegen de
Staat zou aanspannen. Aanleiding was het bezoekverbod dat op die dag
inging voor verpleeghuizen en kleine woonvormen voor ouderen met één
of meer besmette bewoners. Het bezoekverbod druiste regelrecht in
tegen alles wat de minister de afgelopen weken heeft gezegd over
maatwerk in verpleeghuizen. Navraag bij het ministerie leerde echter
afgelopen dinsdag (30 juni) dat de minister toch wilde vasthouden aan
het bezoekverbod. ‘Indien er sprake is van één of meer besmettingen, is
gekozen om veiligheid voorop te stellen, dus in dat geval geen
mogelijkheden voor bezoek’, schreef VWS op die dag aan SOVIDZ. Om
die reden hebben we de volgende dag een kort geding aangekondigd.

Daarnaast willen we
uiteraard graag onze
advocaat Jan-Koen Sluijs
kunnen betalen voor het
vele en goede werk dat
hij verricht en ook zal
blíjven verrichten in onze
contacten met de
Inspectie. De
bestuursleden krijgen
uiteraard niet betaald
voor hun werk.

Donderdag 2 juli liet de woordvoerder van minister De Jonge echter
weten dat er sprake was van een ‘misverstand’. Het ministerie zei ‘niet
weer in de situatie te willen komen dat bewoners in het geheel geen
bezoek kunnen ontvangen’. De minister zal de Veiligheidsregio’s vragen
hun noodverordeningen aan te passen op zijn nieuwste besluit.
Wij zijn zeer tevreden dat de minister het niet op een kort geding heeft
laten aankomen, maar eerder op zijn schreden is teruggekeerd.
Uiteraard houden wij goed in de gaten of er wel een aangepast
voorschrift naar de Veiligheidsregio’s gaat én hoe het coronabeleid in de
praktijk uitpakt.
Op het coronadashboard van de overheid vindt u de actuele gegevens
over besmettingen in Nederlandse verpleeghuizen.

Wilt u ons steunen? Dat
kan via onze website:
sovidz.nl/doneren

SOVIDZ informeert IGJ over te strenge huizen
Op of rond 7 juli hopen wij aan de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) een aantal voorbeelden
te kunnen voorleggen over zorginstellingen (zowel voor ouderen als voor mensen met een
beperking) die nog steeds een te streng beleid hanteren. Er zijn bijvoorbeeld instellingen die het
aantal bezoeken per week ernstig beperken, met (te) kleine tijdsblokken werken of bezoek alleen op
werkdagen toestaan. Ook zijn er huizen die nu al aankondigen dat ze al bij één coronabesmetting de
deuren weer zullen sluiten. SOVIDZ legt al deze voorbeelden bij de Inspectie neer, die daarom heeft
gevraagd en heeft toegezegd klachten over te streng coronabeleid met voorrang te zullen
behandelen.
Te streng? Meld het!
Hebt u te maken met een instelling die nog steeds forse beperkingen oplegt aan bezoek en
bewegingsvrijheid? Laat het ons weten via secretariaat@sovidz.nl
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