Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb)
t.a.v. de heer H.M. de Jonge

Betreft: dringende oproep maatwerk bezoek verpleeghuizen

Utrecht, 31 maart 2020
Geachte heer De Jonge,
Enige weken geleden heeft u besloten een algeheel bezoekverbod in verpleeghuizen in
te stellen tot 6 april aanstaande. Een maatregel die kwetsbare ouderen moet
beschermen tegen het coronavirus. Aanleiding was de snelle verspreiding van het
coronavirus en de grote moeilijkheden die zorgorganisaties in met name het zuiden van
het land daardoor ondervonden.
We zijn nu een aantal weken verder. Vandaag beslist het kabinet over een mogelijke
continuering van het bezoekverbod in verpleeghuizen. Wij vragen het kabinet dringend
om meer maatwerk mogelijk te maken.
De afgelopen weken hebben veel cliëntenraden ons schrijnende situaties gemeld.
Partners die soms al 60 jaar met elkaar getrouwd zijn mogen elkaar niet zien. Zij gaan
helemaal kapot aan de situatie. Kinderen merken dat hun ouder veel onrustiger is dan
normaal en mogen daar niks aan doen. Zeker bij mensen met dementie werkt
beeldbellen lang niet altijd. Alleen de warme nabijheid van een naaste helpt hen.
Mensen wonen gemiddeld maar kort in een verpleeghuis. Steeds luider klinkt de vraag
wat erger is: een paar maanden langer leven in eenzaamheid of mogelijk korter door
een risico op corona.
Het ethisch dilemma is groot. Iedereen snapt dat veiligheid in deze tijd zwaar weegt.
Maar desondanks doen we op verzoek van cliëntenraden een beroep op het kabinet om
meer maatwerk mogelijk te maken. Nu is er een generieke maatregel waardoor bezoek
verboden is. Wij pleiten voor maatwerk, omdat de lokale situatie heel verschillend is. Zo
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is het ene gebouw anders dan het andere. En maakt het ook nogal wat uit of een huis in
het epicentrum van de corona uitbraak ligt of niet.
Wij vragen daarom om het generieke bezoekverbod te versoepelen. En in plaats daarvan
te regelen dat bestuurders, cliëntenraden en personeelsvertegenwoordiging (VAR/PAR
of als die er niet is OR) samen kunnen beslissen over een bezoekregeling per huis en
zelfs per situatie. Zij kunnen een integrale afweging maken tussen veiligheid van
bewoners/medewerkers en een menswaardig leven voor bewoners en naasten.
Daarmee blijft het mogelijk een bezoekverbod te houden waar dat echt niet anders kan,
maar vooral ook een versoepeling waar dat mogelijk is.
Uiteraard zijn wij als LOC van harte bereid om goede voorbeelden en ideeën te
verspreiden hoe je verantwoord bezoek kunt toelaten. En wij zullen ook onze
verantwoordelijkheid nemen om cliëntenraden daarbij te ondersteunen.
Wij hopen van harte dat het kabinet bereid is de menselijke kant zwaar mee te laten
wegen in de besluitvorming. Wij wensen het kabinet veel wijsheid in deze zware tijd.
Voor vragen of overleg ben ik bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Marthijn Laterveer
Coördinator
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