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Beste leden van de Vaste Kamercommissie VWS, 
 
Komende woensdag 12 augustus staat er een plenair debat op de agenda over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus.  
 
Het aantal besmettingen loopt snel op. En ook al zien we dat het aantal 
ziekenhuisopnames nog meevalt in relatie tot het aantal besmettingen, toch vinden we 
deze stijging zeer verontrustend. De aandacht is nu gericht op jongeren en horeca, 
maar de echte problemen zullen zich manifesteren bij de kwetsbare groepen, zoals de 
kwetsbare ouderen in de verpleeghuizen. 
 
De bewoners in de verpleeghuizen, hun familie en de zorgmedewerkers hebben een 
zware tijd achter zich. Ze hebben te maken gehad met een hoge besmettingsgraad, 
veel zieken, veel sterfgevallen, afgesloten afdelingen en een bezoekverbod voor 
lange tijd. Een herhaling hiervan dient koste wat kost voorkomen te worden.  
 
Er is zo hard gewerkt om de situatie in de verpleeghuizen weer te normaliseren. Maar 
we lopen nu risico dat het aantal besmettingen in de verpleeghuizen weer zal 
oplopen. Het bezoek neemt immers ook toe. Ook het gedrag van mensen tijdens deze 
bezoeken wordt losser. Er wordt weer gezoend en geknuffeld alsof er geen sprake 
meer is van corona. Dit kan volgens ons niet de bedoeling zijn.  
 
We willen dan ook dat er een duidelijk signaal komt van de minister dat dit gedrag 
onacceptabel is en dat de minister met voorstellen komt om een herhaling te 
voorkomen. We denken hierbij aan het mogen weigeren van bezoek dat zich niet aan 
de afspraken houdt en de verplichting tot het dragen van een mondkapje als de 1,5 
meter afstand niet gewaarborgd kan worden.  
 
Mensen moeten zich aan de 1,5 meter afstand afspraak houden. Wat ons betreft 
wordt bezoek gevraagd om een protocol te tekenen waarin deze afspraak bevestigd 
wordt. En als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden dan vinden wij dat het 
dragen van een mondkapje verplicht moet zijn voor zowel zorgmedewerkers als voor 
bezoek. Met kwetsbare mensen wil je geen risico lopen. De vrijblijvendheid moet eraf. 
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Het is goed dat er regionaal en lokaal maatwerk geleverd wordt en dat bestuurders 
hierin hun eigen afwegingen mogen maken al naar gelang de situatie. Maar we 
kunnen het ons ook niet veroorloven dat er opnieuw een hoog aantal aan  
besmettingen ontstaat in de verpleeghuizen, met als gevolg dat de verpleeghuizen 
weer moeten sluiten voor bezoek. Mondkapjes zijn niet leuk, maar als dit de manier is 
om kwetsbare mensen te beschermen, dan zouden we dit er toch voor over moeten 
hebben.  
 
Wat gaat de minister doen om te voorkomen dat er opnieuw besmettingen 
plaatsvinden in de verpleeghuizen?  
 
Vindt de minister ook dat als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden dat het 
dragen van een mondkapje verplicht moet zijn voor zowel zorgmedewerkers als 
bezoek? 
 
Ik wens u een goed debat toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
N.L. den Haan 
Directeur-bestuurder 
 
 
 
 

 
 


