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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z01334
Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over de gedwongen verhuizing van mensen met een
handicap uit Woerden (ingezonden 28 januari 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Zorginstelling Woerden dreigt gehandicapt
stel uit elkaar te halen: «Het is mensonterend»»?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat het een schrijnende situatie is dat deze mensen, die
geworteld zijn in Woerden en inmiddels veel vrienden hebben in de
zorginstelling, moeten verhuizen? Kunt u zich voorstellen wat dit betekent
voor de mensen die worden verzocht weg te gaan?
Vraag 3
Is het wat u betreft acceptabel dat deze mensen soms meer dan 150
kilometer verderop worden ondergebracht als direct gevolg van een ernstig
personeelstekort?
Vraag 4
Bent u van mening dat hiermee goede zorg wordt geborgd, zelfs als dit
betekent dat mensen wellicht vereenzamen en hun mantelzorgnetwerk
kwijtraken?
Vraag 5
Bent u het eens met het feit dat er onacceptabele druk wordt gelegd op de
cliënten van de zorginstelling wanneer zij op 1 februari ergens anders moeten
wonen, maar nog geen enkele overplaatsing geregeld is? Zo ja, wat gaat u
doen om erop toe te zien dat hier geen ongecontroleerde situatie ontstaat
waarin de kwaliteit van zorg niet gecontinueerd wordt?
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te halen: «Het is mensonterend»», https://www.ad.nl/woerden/zorginstelling-woerden-dreigtgehandicapt-stel-uit-elkaar-te-halen-het-is-mensonterend~a48f488c/

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen

1

Vraag 6
Wat vindt u ervan dat ondanks aandringen van lokale raadsleden op goede
zorg voor deze mensen met een handicap er nog steeds geen schot in de
zaak zit? Bent u van mening dat de zorgaanbieder in kwestie er alles aan
heeft gedaan om de zorg voor zijn cliënten te waarborgen?
Vraag 7
Heeft u inmiddels contact gehad met de gemeente en de zorgaanbieder sinds
het ontvangen van dit nieuws en de eerdere schriftelijke vragen over deze
kwestie? Zo nee, waarom nog niet en wanneer gaat u dit wel doen?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden
Van den Berg en Slootweg (beiden CDA), ingezonden 22 januari 2020
(vraagnummer 2020Z00919)
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