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De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de
aanpak van de corona-crisis. En richt zich op de
voorbereiding op een pandemie, de crisisorganisatie en
besluitvorming. Maar ook op de effecten van de aanpak
op kwetsbare mensen. LOC heeft de Onderzoeksraad
verzocht het onderzoek niet alleen te richten op de
bezoekregeling voor verpleeghuizen, maar ook op het
feit dat bewoners niet naar buiten mochten. Vooral omdat achteraf is gebleken dat het mensen
juridisch niet verboden kan worden het verpleeghuis te verlaten.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de aanpak van de corona-crisis door de
Nederlandse overheid en andere betrokken partijen. Dat onderzoek gebeurt mede op verzoek van het
kabinet. Het onderzoeksprogramma bevat meerdere thema’s. De Onderzoeksraad richt zich op de
voorbereiding op een pandemie, de crisisorganisatie en besluitvorming. Maar ook op de getroffen
maatregelen en op de effecten van de aanpak op kwetsbare groepen mensen in de samenleving.

Informatie vanuit LOC
De Onderzoeksraad heeft LOC gevraagd informatie aan te leveren voor het onderzoek. En dan specifiek
over de bezoekregeling in verpleeghuizen. De Onderzoeksraad wil inzicht krijgen in de manier waarop
besluiten tot stand zijn gekomen. En de opgedane inzichten gebruiken voor het onderzoek. LOC heeft de
gevraagde informatie aangeleverd. En ook aangeboden dat in de vorm van een interview verder toe te
lichten.

Onderzoek verbod naar buiten te gaan
LOC heeft de Onderzoeksraad nog een dringend verzoek gedaan. Het onderzoek richt zich nu op de
bezoekregeling in verpleeghuizen. Dat gaat over mensen die van buiten het verpleeghuis binnenkomen.
Maar er is ook nog de kwestie dat bewoners niet naar buiten mochten. Bij het landelijk opstellen van
veelgestelde vragen en antwoorden zijn wij ervan uitgegaan dat het klopte dat mensen ook niet naar
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buiten mochten. Deze vragen zijn door het ministerie van VWS bekeken en goedgekeurd. Achteraf bleek
dat er juridisch geen enkele grond is om mensen te verbieden het verpleeghuis te verlaten. Daarmee zijn
mensen zonder rechtsgrond gedwongen om binnen te blijven. Wij vinden het van groot belang dat met
name de rol van de overheid hierbij onderzocht wordt. Want het is een zwaarwegende beperking van de
vrijheid geweest, die niet had gemogen en veel leed heeft veroorzaakt.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Rechten van mensen, Coronavirus
Trefwoorden: politiek en beleid
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