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Aanhangsel van de Handelingen

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

3422
Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht van de Vereniging van
Ouderengeneeskundigen (Verenso) dat stelt dat het voorkomen van een
nieuwe lockdown in verpleeghuizen bij een tweede coronagolf vraagt om een
andere organisatie van de zorg (ingezonden 11 juni 2020).
Mededeling van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(ontvangen 3 juli 2020).
Vraag 1
Wat is uw reactie op het persbericht van Verenso: «Voorkomen hernieuwde
lockdown verpleeghuizen vraagt om andere organisatie van de zorg»?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat verpleeghuizen bij een tweede coronagolf niet
opnieuw achteraan in de rij mogen komen te staan als het gaat om beschermingsmiddelen en tests? Zo ja, hoe gaat u dat borgen?
Vraag 3
Deelt u de mening dat omdat beschermingsmiddelen een (te) grote kostenpost voor instellingen kunnen vormen, deze van Rijkswege gratis ter
beschikking moeten worden gesteld voor zolang de coronacrisis duurt? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 4
Deelt u de mening dat nu corona indamt en de lockdownmaatregelen
stapsgewijs worden afgebouwd, het «voorzorgsprincipe» zou gehanteerd
moeten worden en zorgverleners zorgbreed preventief met beschermingsmiddelen zouden moeten werken, teneinde een tweede slagveld in de verpleeghuiszorg en thuiszorg te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Hoeveel verpleeghuisbewoners raakten tijdens de coronacrisis vermoedelijk
besmet en hoeveel zijn vermoedelijk overleden?
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Vraag 6
Hoeveel zorgverleners die werken in verpleeghuizen raakten tijdens de
coronacrisis vermoedelijk besmet en hoeveel zijn vermoedelijk overleden?
Vraag 7
Hoe kijkt u zelf erop terug dat bewoners van verpleeghuizen zo verschrikkelijk
lang geen echtgenoten, vrienden en familie meer op bezoek mochten krijgen
omdat er een gebrek aan beschermingsmiddelen was? Hoe gaat u borgen dat
dit nooit meer gaat gebeuren?
Vraag 8
Hoe kijkt u in dit licht terug op het vliegtuig dat op 10 februari jl. (met
medewerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) naar China vertrok
met daarin onze complete voorraad beschermingsmiddelen?
Vraag 9
Klopt het dat verpleeghuizen gedurende de lockdown vaker versuffende
middelen (Haloperidol (haldol), Dipiperon) hebben toegediend aan hun
bewoners teneinde hen rustig te houden? Hoeveel bewoners zijn tijdens de
lockdown versuft? Toediening van deze middelen valt onder de Wet zorg en
dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, werd deze
bij al deze bewoners die werden versuft correct toegepast?
Mededeling
De vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht van de Vereniging
van Ouderengeneeskundigen (Verenso) dat stelt dat het voorkomen van een
nieuwe lockdown in verpleeghuizen bij een tweede coronagolf vraagt om een
andere organisatie van de zorg (2020Z10730) kunnen tot mijn spijt niet binnen
de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen
toekomen.
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