
 

 

 

Meer aandacht voor het individu 
 

Verslag van de presentatie van Hanneke Sikkema (IGJ) tijdens het Webinar geleerde lessen 

bezoekregeling verpleeghuizen - vrijdag 24 juni 2020. Kijk het webinar terug via: 

waardigheidentrots.nl/verslagen/webinar-geleerde-lessen-bezoekregeling-verpleeghuizen-corona/  

 

Hanneke Sikkema is manager verpleging en verzorging bij de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ). De coronacrisis had grote gevolgen voor het toezicht op de verpleeghuizen, vertelt 

zij. De inspecteurs konden tot 1 juni niet op bezoek bij locaties. Daarnaast besefte de IGJ dat 

verpleeghuizen hun handen vol hadden om de crisis te bezweren. De inspectie trad daarom 

terughoudend op, mits goede en veilige zorg gewaarborgd was. 

 

‘We hebben zorgaanbieders de ruimte gegeven om eigen afwegingen te maken’, vertelt Sikkema. ‘Maar 

de bestuurder blijft wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. En de bestuurder dient besluiten 

voor bewoners en hun naasten uit te leggen. We zijn tijdelijk gestopt met bezoeken, toetsen in de praktijk 

en gesprekken voeren. Ook met het oog op veiligheid. Alleen waar acute risico’s waren voor cliënten 

zijn we doorgegaan met het toezicht.’ 

Om organisaties niet onnodig te belasten, verruimde de IGJ ook de termijnen voor het doen van 

meldingen en het reageren op rapporten van de inspectie.  

 

Belrondes 

Geen toezicht dan maar? Dat was ook niet de bedoeling. En de IGJ wilde in ieder geval weten waar 

onder deze moeilijke omstandigheden knelpunten lagen. De telefoon bood uitkomst. Inspecteurs belden 

met alle zorgaanbieders, eerst met die in het zuiden van het land, daarna in de andere provincies.  

 

‘Het waren informerende gesprekken. Lukt het om de zorg te organiseren? Hoe gaat het met 

besmettingen? Waar zitten knelpunten? Kan de IGJ iets betekenen? Blijft er genoeg aandacht voor 

persoonsgerichte zorg? We wilden ook weten of organisaties de samenwerking konden vinden met 

partijen in aanpalende zorggebieden, zoals de eerste lijn en de GGD.  

 

‘Zo kregen wij een beeld van wat er gaande was. En het bleef niet bij één gesprek. Mensen hadden de 

naam en telefoonnummer van onze inspecteurs en konden ons bellen met vragen of als ze wilden dat 

we meedachten. En ze belden ons ook.’ 

 

Grote verschillen 

De IGJ constateerde dat er grote verschillen waren tussen provincies. Brabant was zwaar getroffen, 

terwijl er in Friesland en Groningen nauwelijks besmettingen waren. Dat gaf in de noordelijke provincies 

weer andere problemen, want daar had men evengoed te maken met bezoekverboden die een zware 

wissel trokken op de bewoners van verpleeghuizen en hun naasten. Ook zag de inspectie de druk op 

mantelzorgers toenemen doordat ouderen niet meer naar de huisarts konden en dagvoorzieningen hun 

deuren sloten. 
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Ook binnen regio’s waren er verpleeghuizen die zwaar werden getroffen en locaties waar het meeviel. 

‘We weten nog niet goed waar die verschillen vandaan komen. Je kunt niet zeggen dat een locatie met 

meer besmettingen zijn zaken beter voor elkaar had dan een locatie met weinig besmettingen. Zoals je 

ook niet zonder meer kunt zeggen dat een locatie met weinig besmettingen het uitstekend doet. We 

hebben wel contact gezocht met getroffen locaties om te horen hoe zij het hebben georganiseerd en 

hoe hun uitbraakmanagement eruitziet.’ 

 

Er waren ook grote verschillen tussen zorgaanbieders bij de beschikbaarheid van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (pbm’s) voor medewerkers. Dat hing er onder meer vanaf of verpleeghuizen zelf 

hun middelen moesten inkopen, of dat ze aangesloten waren bij een landelijke organisatie die de inkoop 

regelde. Verder verschilde het testbeleid sterk. ‘Het beleid veranderde ook regelmatig. Dat bracht 

onduidelijkheid in de zorg, en soms ook bij ons. Als we feiten moesten beoordelen, moesten we steeds 

kijken: wat was het beleid op dat moment.’ 

 

Klaar voor nieuwe uitbraak 

Toen het gelukt was om de curve af te vlakken en het aantal besmettingen afnam, belde de IGJ opnieuw 

met de zorgaanbieders. ‘We wilden horen wat ze hebben gedaan om klaar te zijn voor een volgende 

uitbraak. Hoe ze ervoor zorgen dat er genoeg PBM’s zijn en of ze een plan klaar hebben liggen voor 

een aangepaste bezoekregeling. Bij organisaties waar grote uitbraken waren, hebben we 

dialooggesprekken gevoerd met alle stakeholders. Hoe is het gegaan? Wat kunnen we ervan leren? 

Welke risico’s zijn er voor de veiligheid van bewoners en medewerkers en voor de kwaliteit van zorg?’ 

 

Sinds 1 juli gaan de inspecteurs van de IGJ weer op bezoek bij zorgaanbieders. Op locatie bespreken 

ze naast andere onderwerpen altijd hoe de organisatie is voorbereid op een nieuwe uitbraak. Belangrijk 

aandachtspunt is waar dan mogelijk een zorgtekort kan ontstaan. ‘Als ze niet meer in staat zijn om 

verantwoorde zorg te leveren, moeten ze dat melden bij de IGJ. Dan gaan we opnieuw in gesprek.’ 

 

Persoonsgerichte zorg 

Op de vraag van een van de deelnemers aan de sessie wat er gebeurt als een zorgaanbieder 

onvoldoende is voorbereid op een nieuwe uitbraak, antwoordt Sikkema dat de inspecteurs dat nog niet 

hebben meegemaakt. ‘Bij bezoeken blijft persoonsgerichte zorg, werken aan voldoende en deskundige 

zorgverleners en sturing op kwaliteit en veiligheid het uitgangspunt. Daar zullen we naar kijken. Als 

bewoners geen bezoek mogen ontvangen, dan is dat niet persoonsgericht, dan wordt er onvoldoende 

rekening gehouden met de wensen van de cliënt. Dat kan ook het geval zijn als er geen dagbesteding 

is. Daar kan de IGJ op interveniëren.’ 

 

Net als directeur langdurige zorg Theo van Uum staat Sikkema stil bij de balans tussen preventie van 

besmetting en het inperken van individuele vrijheden. Ze verwijst naar een bericht op de website van 

de IGJ waarin over het versoepelen van de bezoekregeling onder meer staat: 

Dit vraagt van zorgaanbieders een weloverwogen gefaseerde en gecontroleerde aanpak waarbij deze 

risico’s geminimaliseerd worden. Minstens zo belangrijk is de verbinding met de kwaliteit van de zorg, 

de geboden zorg moet ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner. 

 

Individueel belang vs. collectieve veiligheid 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/07/01/igj-houdt-zicht-op-openstelling-bezoek-in-verpleeghuizen
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‘Tijdens de eerste uitbraak lag de focus op veiligheid en preventie’, aldus Sikkema. ‘Nu moeten 

zorgaanbieders in alle gevallen een afweging maken tussen de collectieve veiligheid en het individuele 

belang. Als mensen de persoonlijke risico’s beseffen en toch hun naaste willen zien, daar moet daar de 

ruimte voor zijn. Als inspectie zullen wij kijken of mensen onterecht worden opgesloten. Dat mag niet.’ 

 

Hoe gaat de IGJ wegen of een maatregel proportioneel is, vroeg iemand zich af. ‘De zorgaanbieder 

moet de afweging maken. Wij bekijken hoe die afweging in een specifieke situatie is gegaan. Hoe was 

de communicatie met belanghebbenden. Als mensen niet naar buiten mogen, hoe ben je tot die 

beslissing gekomen? Welke alternatieven waren er? De afgelopen maanden was de situatie extreem. 

Het was een onbekend virus en we wisten niet wat we konden verwachten. Nu weten we meer en 

hebben we kunnen leren. De aandacht voor het individu moet echt groter zijn dan die in het begin was.’ 

 

In gesprek met de cliënt 

Persoonsgerichte zorg blijft een prioriteit voor de IGJ. ‘Zorgaanbieders dienen zich steeds af te vragen 

wat het beste is voor de individuele bewoner, afgewogen tegen het collectieve belang. Het gesprek met 

de cliënt is essentieel. Er zijn bewoners die zeggen: “Als ik moet kiezen tussen corona of vier maanden 

mijn familie niet zien, dan weet ik het wel.” Er moet ruimte zijn voor de individuele afweging. Het zijn 

lastige dilemma’s, maar voer het gesprek. Praat erover en zorg voor draagvlak voor je besluit.’ 

 

De inspecteurs zullen steeds kijken of de afweging goed wordt gemaakt. Hoe geef je vorm aan een 

bezoekregeling? Soms loopt het beleid van een locatie achter bij de veranderde regels en is er meer 

mogelijk dan men beseft. De communicatie is ook hier heel belangrijk.’ 

 

Verslag door: Jos Leijen 

 

 

 

 

 


