
 

 

Vragen en antwoorden aan de IGJ en VWS tijdens webinar ‘Geleerde lessen 
bezoekregeling verpleeghuizen’ 

 

1. Vraagt de IGJ ook aan verpleeghuizen of en hoe ze bezoekregeling evalueren met 

bewoners en familie? Er is veel schade bij familie en die schade moet eerst hersteld 

worden voor het vertrouwen weer opgebouwd kan worden in de driehoek bewoner - 

professional – familie. 

De IGJ haalt informatie op bij zorgaanbieders waar een uitbraak van COVID-19 is geweest. De IGJ 

onderzoekt samen met zorgaanbieders welke lessen zij geleerd hebben de afgelopen maanden, hoe 

zij zich voorbereiden op een eventuele tweede golf en/of een nieuwe uitbraak in de instelling en 

daarbij schakelen naar een crisisorganisatie. De IGJ verzamelt de informatie en gebruikt deze 

informatie om haar toezicht verder vorm te geven en om te communiceren met relevante partijen 

over mogelijke knelpunten en dilemma’s. Daarbij vraagt de IGJ ook aandacht voor goede en 

transparante afstemming met cliënten en hun naasten.  

 

2. Ik ben benieuwd wat jullie beiden vinden of en op welke wijze een organisatie 

communiceert naar buiten over aantal besmettingen en aantal overleden bewoners. 

Het is toegestaan om – zonder daarbij persoonsgegevens te noemen- het aantal overlijdens en 

besmettingen bij een zorgaanbieder te melden. Daarbij moet de zorgaanbieder dit zorgvuldig 

communiceren met cliënten en naasten. Het is aan de zorgbestuurder om hierin een passende 

werkwijze in te vinden.  

 

3. Is de IGJ dan tot 1 juli niet te terughoudend geweest, als nu min of meer 

gesuggereerd wordt dat in die periode de individuele belangen niet altijd goed zijn 

afgewogen tegen collectieve belangen? 

De inspectie geeft in deze nieuwe fase weer op een andere wijze vorm en inhoud aan haar rol als 

toezichthouder. Tijdens de eerste uitbraak was onze rol vooral ondersteunend, volgend en 

faciliterend. Dit zal in deze volgende fase en zeker bij een eventuele tweede golf anders zijn. De IGJ 

verwacht dan van zorgaanbieders dat zij de geleerde lessen hebben opgehaald en kunnen toepassen. 

En dat zij zo ook bij een eventuele tweede golf of uitbraak van COVID-19 in de instelling de kwaliteit 

en veiligheid van de zorg kunnen garanderen. De IGJ zal daarbij actief en proactief toezicht houden. 

 

4. Ik ben benieuwd wat jullie beiden vinden of en op welke wijze een organisatie 

communiceert naar buiten over aantal besmettingen en aantal overleden bewoners. 

Het is toegestaan om – zonder daarbij persoonsgegevens te noemen- het aantal overlijdens en 

besmettingen bij een zorgaanbieder te melden. Daarbij moet de zorgaanbieder dit zorgvuldig 

communiceren met cliënten en naasten. Het is aan de zorgbestuurder om hierin een passende 

werkwijze in te vinden.  

 

 

 

 

 



 

 

 


