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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3652
Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over de uitzending van Nieuwsuur over hoe de
coronarichtlijnen van het RIVM tot onveiligheid leidden in de ouderenzorg
(ingezonden 17 juli 2020).
Mededeling van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(ontvangen 3 augustus 2020).
Vraag 1
Bent u op de hoogte van de uitzending van Nieuwsuur over hoe de coronarichtlijnen van het RIVM leidden tot onveiligheid in de ouderenzorg?1
Vraag 2
Wat is u reactie op deze uitzending?
Vraag 3
Wat vindt u van de stelling dat de richtlijnen van het RIVM voor het gebruik
van beschermende kleding in de ouderenzorg in strijd zijn met de Arbowet?
Vraag 4
Waarom is de Inspectie SZW niet betrokken bij het opstellen van de
richtlijnen?
Vraag 5
Hoe zijn de RIVM-richtlijnen rondom het gebruik van beschermingsmiddelen
in de ouderenzorg tot stand gekomen? Bent u bereid het proces en de
stukken met de Kamer te delen? Zo niet, waarom niet?
Vraag 6
Hoe kan het dat het RIVM in een reactie op de uitzending van Nieuwsuur stelt
dat bij het opstellen van de richtlijnen rekening is gehouden met de beperkte
beschikbaarheid van de mondmaskers, terwijl het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt dat schaarste op geen enkele manier een rol
heeft gespeeld bij het opstellen van die richtlijnen?
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Vraag 7
Hoe strookt de reactie van het Ministerie van VWS dat schaarste geen enkele
rol speelt bij het opstellen van de richtlijnen met de stelling dat de prioriteit
lag bij de veiligheid van zorgmedewerkers en patiënten?
Vraag 8
Waarom legt u de verantwoordelijkheid van de veiligheid van de medewerkers bij de werkgevers terwijl u structureel heeft benadrukt dat werkgevers in
de ouderenzorg de richtlijnen van het RIVM dienden op te volgen?
Vraag 9
Kunt u aangeven waarom de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met
de directeur van Buurtzorg Nederland heeft gebeld toen bleek dat hij afweek
van de richtlijnen en zelf zijn mondmaskers regelde?
Vraag 10
Bent u het eens met de zorgkoepels dat zij hun eigen richtlijnen rondom
beschermingsmiddelen willen opstellen?
Vraag 11
Hoe is de situatie nu, kunnen medewerkers nu wel preventief mondmaskers
dragen, nu het RIVM ook toegeeft dat mensen die geen klachten hebben,
besmet kunnen zijn met het coronavirus?
Vraag 12
Waarom heeft u niets gedaan met de kritiek die de zorgkoepels op de
richtlijnen leverden?
Mededeling
De vragen van de Kamerleden Sazias (50PLUS) en Kerstens (PvdA) over de
uitzending van Nieuwsuur over hoe de coronarichtlijnen van het RIVM tot
onveiligheid leidden in de ouderenzorg (2020Z14135) kunnen tot mijn spijt
niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat voor zorgvuldige beantwoording meer tijd
nodig is.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen
toekomen.
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