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Kort geding om bezoekverbod
Vandaag maken wij bekend dat SOVIDZ een kort geding aanspant
tegen de Staat. Aanleiding is het bezoekverbod dat op 1 juli ingaat
voor verpleeghuizen en kleine woonvormen voor ouderen zodra één
bewoner besmet is. Wij eisen van de minister dat het bezoekverbod
onmiddellijk wordt ingetrokken.
Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de
Veiligheidsregio’s laten weten dat verpleeghuizen en kleinschalige
woonvormen voor ouderen vanaf 1 juli alle bezoekers en ‘derden’ de
toegang moeten weigeren zodra een of meer bewoners besmet zijn met
het coronavirus. Dezelfde minister riep instellingen enkele dagen eerder
op ‘nu de ruimte te nemen die er is’.
Wij vinden een bezoekverbod voor een gehele instelling
buitenproportioneel. Het gaat soms om één besmetting op enkele
honderden bewoners. Met een algeheel bezoekverbod voor alle
bewoners schendt een instelling fundamentele rechten zoals het recht op
familieleven. Een rigoureus verbod druist bovendien in tegen het
maatwerk waar minister De Jonge de afgelopen weken steeds toe
oproept.
De minister draagt de veiligheidsregio’s bovendien op om ‘bevoegdheden
op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten als
verpleeghuizen of kleinschalige woonvormen (…) problemen ervaren met
het weigeren van bezoekers of derden die de locatie proberen binnen te
komen.’ Met het expliciete bevel zo nodig politie in te zetten om
familieleden bij elkaar weg te houden, zet de minister het welzijn van
kwetsbare burgers op onverantwoorde wijze op het spel.
De minister maakt niet duidelijk hoeveel bewegingsvrijheid niet-besmette
medebewoners overhouden. Mogen zij bijvoorbeeld nog buiten wandelen
of door familie worden opgehaald? Als de minister hierover geen
uitsluitsel geeft, zullen verscheidene instellingen de bewegingsvrijheid
ernstig beperken, vrezen wij.
Op het coronadashboard van de overheid vindt u de actuele gegevens
over besmettingen in Nederlandse verpleeghuizen.

Inspectie vraagt SOVIDZ voorbeelden

Coronavrije huizen gaan
steeds verder open

Woonzorginstellingen voor ouderen en
mensen met een beperking openen
steeds vaker de deuren, nadat minister
De Jonge daartoe heeft opgeroepen.
SOVIDZ inventariseert momenteel hoe
de bezoekregeling is in huizen
waarover we de afgelopen weken
klachten hadden ontvangen. Daaruit
blijkt dat het meerendeel van de
instellingen vanaf 1 juli - of soms al
eerder - de bezoekregeling heeft
afgeschaft.

STEUN ONS!
Crowdfunding
Het werk van SOVIDZ
kost geld, zeker nu wij
een kort geding
aanspannen tegen de
Staat der Nederlanden.
De afgelopen weken
hebben we een stichting
opgericht, een website
gemaakt en een advocaat
ingeschakeld alle
juridische activiteiten en
correspondentie. Wij hopen dat u ons werk
financieel wilt steunen! U
kunt geld doneren via
sovidz.nl.

De afgelopen week is er meermaals contact geweest met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(IZG). De Inspectie staat welwillend tegenover de activiteiten van SOVIDZ en is blij dat wij vanuit het
hele land verhalen verzamelen.
De IGJ heeft inmiddels toegezegd om nog deze week informatie op de eigen website te plaatsen
waaruit blijkt dat klachten over instellingen met te streng coronabeleid voorrang krijgen. Ook zal IGJ
duidelijk maken op welke manier zij het toezicht op deze instellingen zal uitvoeren. Via SOVIDZ krijgt
de Inspectie rond het weekend voorbeelden voorgelegd van instellingen die nog te langzaam of te
weinig versoepelen.
Te streng? Meld het!
Uiteraard houden wij in de gaten of de informatie die IGJ op de site zet, naar ons idee voldoende
dwingend en duidelijk is. Ook blijven wij verhalen over individuele instellingen aan IGJ voorleggen.
Hebt u een familielid in een instelling die nauwelijks of heel langzaam versoepelt? Laat het ons weten,
mét de meest recente bezoekregeling, via secretariaat@sovidz.nl
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