
Rotterdam, 14 juli 2020. 20bb008993

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen 
(50Plus) over ‘Meer doden in verpleeghuizen!’.

Portefeuillehouder: S. de Langen

Aan de Gemeenteraad.

Op 16 juni 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) ons schríftelijke vragen over Meer 
doden in verpleeghuizen!”. (20bb7703)

Inleidend wordt gesteld:
“In verpleeghuis De Leeuwenhoek overleden aan het begin van de coronacrisis 
verontrustend veel bewoners. In korte tijd moest van 22 bewoners afscheid worden 
genomen. Reden voor de zorgaanbieder Humanitas om samen met de Inspectie 
gezondheidszorg en Jeugd onderzoek te doen naar de oorzaken van deze doden.

Uit het op 11 juni gepresenteerde rapport1 bleek dat de zorgaanbieder op zichzelf 
niets te verwijten valt, dat zij heeft gedaan wat van een zorgaanbieder verwacht mag 
worden2. Van de oorspronkelijke genoemde nalatigheid is geen sprake wel van chaos 
en paniek aan het begin van de pandemie. Er was aan het begin van de coronacrisis 
in Nederland nog weinig bekend over het virus en het team van verzorgend 
personeel, wat voor een deel bestond uit flexkrachten, was niet goed op elkaar 
ingespeeld. De richtlijnen van het RIVM waren ook niet van af het begin standvastig 
en zijn gedurende de coronacrisis ook met grote regelmaat gewijzigd en aangepast. 
Wat ook niet hielp, was dat familieleden van bewoners de druk vanuit buiten opvoerde 
omdat zij weinig vertrouwen hadden in De Leeuwenhoek, versterkt door het feit dat na 
de uitbraak geen fysiek contact meer mogelijk was met de bewoners. Het complete 
gebrek van persoonlijke beschermingsmiddelen voor bewoners alsook voor 
verplegend personeel maken wel duidelijk dat het borgen van een 
infectiepreventiebeleid in het verpleegtehuis niet goed geregeld was.

Van andere verpleeginstellingen kwamen de geluiden over grote aantallen 
overledenen niet naar buiten. Toch krijgt 50PLUS Rotterdam signalen dat De 
Leeuwenhoek niet alleen staat in de grote aantallen overledenen in de verpleeg- en

1 https://www.stichtinghumanitas.nl/home/wp-content/uploads/2020/06/Publieksamenvatting-Versie-ll-juni-2020.pdf
2 https://www.nu.nl/coronavirus/6057419/chaos-bij-rotterdams-verpleeghuis-na-coronauitbraak-richtlijnen-zijngevolgd. 
html
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verzorgingshuizen in Rotterdam. Dit baart 50PLUS Rotterdam enorme zorgen. Welke 
ook de reden is van dit stilzwijgen, het is voor een toekomstige crisisbeheersing en 
het voorkomen dat ouderen en vooral zieke en zwakke ouderen aan hun lot worden 
overgelaten van belang dat we zicht hebben hoe de verschillende zorginstellingen in 
Rotterdam zijn omgegaan met de coronacrisis en het beschermen van de aan hun 
zorg toevertrouwde ouderen.

Daarom vraagt de aanpak van de coronacrisis in de verpleeghuizen gedurende de 
achterliggende maanden om een evaluatie. En daaruit zullen voor de gehele sector 
lessen moeten worden getrokken. Die kunnen namelijk niet los worden gezien van de 
aanpak van de overheid, het RIVM, de GGD en andere landelijke en regionale 
instanties die zich met deze coronacrisis bezighouden.

De deskundigen zijn verdeeld over hoe en wanneer er weer een verhevigde uitbraak 
van het coronavirus zal optreden. Maar dat er een tweede coronagolf op stapel staat 
is voor leek én expert wel duidelijk.

Het is dus van levensbelang dat de evaluatie van wat er goed en wat er fout is 
gegaan in de verpleegtehuizen in Nederland maar ook zeker in Rotterdam snel gaat 
plaatsvinden. 50PLUS Rotterdam vindt het onacceptabel dat zonder de lessen uit de 
eerste coronagolf geleerd te hebben we een tweede corona-uitbraak tegemoet 
moeten gaan treden.

Vanuit die gedachte heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college 
van B&W:”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Heeft het college kennis van het aantal overledenen en dan met name het aantal 
overledenen aan het COVID-19 virus in de Rotterdamse verzorgings- en 
verpleeghuizen?

Antwoord:
De GGD monitort het aantal overledenen in instellingen en rapporteert hierover 
wekelijks aan de burgemeester en wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en 
Sport. Hierbij informeert de GGD over het totaal aantal overledenen. Het aantal 
overledenen in de Rotterdamse verzorgings- en verpleeghuizen kan vanwege privacy 
van bewoners en afspraken met de instellingen niet worden gegeven. Het is aan WT- 
instellingen (Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg) zelf om hier over te 
communiceren.
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Vraag 2:
Zo ja, wat zeggen de statistieken en kunnen die gedeeld worden met de raad?

Antwoord:
Vanuit de GGD is bekend dat er op 1 juli 2020 in totaal 1330 personen in de regio 
Rotterdam-Rijnmond woonachtig in een instelling positief getest zijn op corona. In 
totaal zijn er 465 personen overleden, die positief getest zijn op het coronavirus. In de 
periode van 1 juni tot 1 juli is het aantal overledenen in een instelling en positief getest 
is op corona laag (37 personen). Het begrip instelling wordt hier breder opgevat. Het 
gaat hier om WT-instellingen, maar ook GGZ-insteliingen, 
gehandicaptenzorginstellingen en justitiële inrichtingen.

Vraag 3:
Is bekend hoe en welke maatregelen de Rotterdamse verzorgings- en 
verpleeghuizen hebben genomen om hun bewoners tegen het COVID-19 virus 
te beschermen?

Antwoord:
Instellingen binnen de WT-sector zijn zelf verantwoordelijk voor het 
infectiepreventiebeleid, waar nodig met advies van de GGD. Er is bekend welke 
maatregelen verzorgings- en verpleeghuizen hebben genomen om hun bewoners 
tegen het COVID-19 virus te beschermen.

Vraag 4:
Waren er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-middelen) 
beschikbaar voor bewoners én personeel?

Antwoord:
Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld op basis van besmettingsrisico’s voor 
medewerkers en cliënten/patiënten in geval van (verdenking op) het coronavirus. 
Bewoners hoeven volgens de RIVM-richtlijnen geen PBM-middelen te gebruiken in 
een instelling. Zorgpersoneel - wanneer de situatie daarom vraagt - wel. Er is 
inderdaad schaarste aan PBM geweest. Dit was niet alleen voor de regio Rotterdam 
Rijnmond, maar landelijk het geval. Er is nooit een acuut tekort geweest aan PBM. De 
schaarste is momenteel weggewerkt.

Vraag 5:
Is bekend hoe tehuizen hebben gehandeld bij de grote tekorten van PBM- 
middelen?
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Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 4.

Vraag 6:
Is bekend hoe het personeelsbeleid met betrekking tot coronagerelateerde 
klachten van personeel was in de verpleegtehuizen?

Antwoord:
Dit is geen beleid van het college. De zorginstellingen maken, binnen de landelijke 
kaders, zelf hun personeelsbeleid en voeren dit uit, ook tijdens de coronacrisis.

Vraag 7:
Zijn bewoners/familieleden bij de knelpunten en oplossingen op 
verpleeglocaties betrokken geweest?

Antwoord:
Dit is geen beleid van het college. De zorginstellingen maken, binnen de landelijke 
kaders, zelf beleid voor het betrekken van bewoners/familileden, ook tijdens de 
coronacrisis.

Vraag 8:
En zo ja is er een inzicht van hoe bewoners/familieleden betrokken zijn geweest 
bij de knelpunten en oplossingen in de verpleegtehuizen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 7.

Vraag 9:
Hoe is de communicatie tussen bewoners/familieleden en de verpleegtehuizen 
verlopen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 7.

Vraag 10:
Is het college van B&W gedurende de afgelopen maanden tijdens de 
coronacrisis betrokken geweest bij wat er speelde voortkomend uit de 
coronacrisis in de verpleegtehuizen?
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Antwoord:
Het college is via de GGD GHOR en de Veiligheidsregio wekelijks geïnformeerd over 
de coronacrisis, zoals u heeft kunnen lezen in de voortgangsbrieven die hierover aan 
uw Raad zijn gestuurd.

Vraag 11:
Welke acties heeft het college van B&W richting de verpleegtehuizen 
ondernomen om op de hoogte te zijn en blijven van wat er gedurende afgelopen 
maanden in de verpleegtehuizen zich afspeelde?

Antwoord:
De GGD en GHOR monitoren de ontwikkelingen (zie ook het antwoord op vragen 1,
2, 3 en 4) en de GGD ondersteunt en adviseert de zorgsectoren voor wat betreft 
testbeleid, de inzet van beschermingsmiddelen en eventueel uitbraakmanagement. 
Over het verloop van de coronacrisis laat het college zich uiteraard op allerlei 
manieren (onder meer via de bestuurlijke en ambtelijke lijnen van Veiligheidsregio en 
GGD GHOR) informeren.

Vraag 12:
Heeft het college van B&W ook een rol gespeeld tijdens de coronacrisis in het 
oplossen van de corona gerelateerde knelpunten die zich voordeden bij de 
verpleegtehuizen?

Antwoord:
Nee, want we zien dit als de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders, die 
daarover afspraken maken met het zorgkantoor als financier en verantwoording 
afleggen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd als toezichthouder.

Vraag 13:
Heeft het college van B&W actie ondernomen om de good en bad practice te 
delen met andere zorgaanbieders?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 12.

Vraag 14:
Is het college van B&W het met 50PLUS Rotterdam eens dat er de hoogste 
prioriteit en op de kortst mogelijke termijn (voor september/oktober) een 
evaluatie van wat er goed en wat er fout is gegaan in de verpleegtehuizen in 
Rotterdam moet plaatsvinden?
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Antwoord:
We vinden het belangrijk dat maatregelen bij het indammen en controleren van het 
coronavirus te zijner tijd worden geëvalueerd. We zien deze evaluatie als de 
verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders, die daarover afspraken maken met het 
zorgkantoor als financier en verantwoording afleggen aan de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en Jeugd als toezichthouder.

Vraag 15:
Is het college van B&W het met 50PLUS Rotterdam eens dat deze evaluatie 
onder de verantwoordelijkheid van het college van B&W moet plaatsvinden?

Antwoord:
Nee, dat zijn we niet met u eens.

Vraag 16:
Zo ja gaat het college van B&W de evaluatie op korte termijn uitvoeren en 
neemt het college van B&W dan de vragen zoals hierboven gesteld door 
50PLUS Rotterdam mee in de evaluatie?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Vraag 17:
Zo nee welke instantie is dan volgens het college van B&W verantwoordelijk 
voor deze zeer urgente evaluatie en gaat het college van B&W dat ook 
aandringen bij deze instantie dat die evaluatie gaat plaatsvinden?

Antwoord
We zien deze evaluatie als de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders, die 
daarover afspraken maken met het zorgkantoor als financier en verantwoording

aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd als toezichthouder.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

V.J.M. A. Aboutaleb

De burgemeester.
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