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Beste sympathisanten van SOVIDZ,
Eindelijk heeft het OMT verruiming van de regels in ouderenzorginstellingen aangekondigd.
Daar zijn we heel blij mee. Tegelijk zijn er ook nog veel zorgen over strenge regels in sommige
huizen. In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken en onze plannen.

SOVIDZ in Op1
Op woensdag 3 maart waren twee
bestuursleden van SOVIDZ te gast in het
tv-programma Op1. Mocht u ons hebben
gemist: klik hier om het betreffende deel
van de uitzending terug te zien.

Voor mensen met dementie, die niet
meer wilsbekwaam zijn, geldt dat de
instelling een zorgvuldige afweging moet
maken voor ze een vrijheidbeperkende
maatregel mag opleggen. Dat is geregeld
in de Wet Zorg en Dwang.

Wij hebben naar aanleiding van deze
uitzending tientallen mails gekregen van
mensen die een partner of ouder in een
zorginstelling hebben waar nog steeds of
opnieuw hele strenge regels gelden.
Daarbij sprong één regel eruit: in
verscheidene huizen mogen de bewoners
het terrein van de instelling niet verlaten.
Sommige huizen leggen aan bewoners die
tóch op stap gaan, bij terugkomst 5 of 10
dagen quarantaine op.

Het OMT spreekt in zijn nieuwste advies
van 9 maart ook alleen maar over
quarantaine van bewoners van
zorginstellingen ná contact met een
besmet persoon. ‘Preventieve’
quarantaine, bijvoorbeeld na een
wandeling buiten het terrein van de
instelling of na verjaardagsvisite bij een
(klein)kind is niet mogelijk op basis van
de huidige wet- en regelgeving.
Instellingen die mensen dus wel
‘vasthouden’ en/of na een uitje
quarantaine opleggen, handelen in onze
ogen dus onrechtmatig.

Onrechtmatige quarantaine
SOVIDZ vindt het hier gaat om twee regels
die niet rechtmatig zijn: het vasthouden van
bewoners op het terrein van de instelling én
het opleggen van quarantaine aan mensen
die weg zijn geweest. Quarantaine is
volgens het RIVM aan de orde als iemand
een huisgenoot is van een besmet persoon
of nauw contact heeft gehad met een
besmet persoon. Deze regel geldt voor alle
Nederlanders. Voor (wilsbekwame)
bewoners van ouderenzorginstellingen
bestaan geen aanvullende, strengere
regels. Instellingen hebben dus niet het
recht om mensen te verbieden weg te
gaan, of ze daar nu wel of geen
‘quarantainesanctie’ aan verbinden.

Kamervragen
Op aandringen van SOVIDZ heeft
Tweede-Kamerlid Vera Bergkamp (D66)
schriftelijke Kamervragen gesteld aan
minister De Jonge over de
rechtmatigheid van het ‘binnenhouden’
van bewoners van zorginstellingen en de
quarantaineplicht na een uitje. De
antwoorden verwachten we over enkele
weken.
Het zou kunnen dat deze antwoorden
duidelijkheid scheppen voor alle
instellingen, maar zolang ze er niet zijn,
weten we dat niet zeker.

Mogelijke rechtszaak
Wij zijn ons er goed van bewust: gelijk
hebben en gelijk krijgen zijn twee. SOVIDZ
overweegt daarom om een rechtszaak aan
te spannen tegen een instelling die
bewoners verbiedt om het terrein van de
instelling te verlaten en die quarantaine
oplegt als iemand dat wel heeft gedaan.
Onze advocaat, Jan-Koen Sluijs, is
hoopvol over de uitkomst van zo’n
rechtszaak, omdat de huidige wet- en
regelgeving geen grond biedt voor deze
vrijheidbeperkende maatregel.

Financiering
Als wij besluiten een rechtszaak te
voeren, zal dat een kort geding zijn. De
kosten daarvan zijn naar verwachting
tussen de 5.000 en 10.000 euro. Die
kosten komen níet voor rekening van
degene namens wie wij de rechtszaak
voeren. Ons doel is om met de giften
van u allemaal deze rechtszaak te
financieren, vanuit de gedachte dat
bewoners van veel verschillende
huizen (en hun naasten) baat hebben
bij de uitspraak.

Als we deze rechtszaak gaan voeren,
willen we dat doen namens (de familie
van) een bewoner die hieronder lijdt. Wij
zoeken uiteraard om een zaak die voor de
rechter zo kansrijk mogelijk is. Daarom
leggen wij in deze nieuwsbrief de
volgende vragen aan u voor:

Weer bereikbaar
De afgelopen anderhalve week waren
wij door technische problemen niet per
mail bereikbaar. Dat is inmiddels
opgelost. Wij horen graag van u en
houden u op de hoogte van de stand
van zaken. Voor al uw vragen,
opmerkingen (en complimenten ;-)) zijn
wij bereikbaar op
secretariaat@sovidz.nl

1. Verbiedt de instelling waar uw naaste
woont hem of haar om het terrein van
de instelling te verlaten én legt de
instelling uw naaste een quarantaine
van 5 of 10 dagen op als hij of zij er
toch uit is geweest?
2. Is deze regel schriftelijk vastgelegd?
3. Heeft uw naaste inmiddels al één of
meerdere keren op deze manier in
quarantaine gezeten, dus zonder dat
er contact was geweest met een
besmet persoon?
4. Is uw naaste inmiddels één of zelfs
twee keer gevaccineerd?
5. En, niet onbelangrijk: zou u ervoor
voelen dat wij hierover namens u een
rechtszaak gaan voeren?
Als u op z’n minst op vraag 1, 2 en 5 ‘ja’
kunt antwoorden, horen wij graag van u.
We ontvangen dan ook graag de brief van
de instelling waarin de regels staan.

secretariaat@sovidz.nl

www.sovidz.nl

Het bestuur van SOVIDZ bestaat
uit vrijwilligers. Mocht u een gift
willen doen voor ons werk,
dan stellen wij dat zeer op prijs.
Ons rekeningnummer is
NL79 INGB 000 6117 067
t.n.v. Stichting SOVIDZ.
Meer informatie over SOVIDZ
vindt u op
www.sovidz.nl
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