
WE DOEN HET VOOR DE OUDEREN? 
 
Hehe ze worden wakker. Welke tehuizen durven te volgen? 
Schaam je anders. 
De Covid 19-maatregelen zijn verschrikkelijk voor ouderen. 
Alle begrip voor de maatregelen in de beginperiode maar het 
is onmenselijk om maanden opgesloten te zijn. Vrijheid is een 
grondrecht. 
Bovendien wordt er schijnveiligheid geboden. Het personeel 
gebruikt geen enkele vorm van bescherming, ook geen 
mondkapje. Men verleent zorg heel dichtbij maar mag eigenlijk geen troostende arm bieden. 
In de maatschappij gaat iedereen weer zijn/haar gang, bedrijven gaan weer draaien, terrassen lopen 
weer vol, mensen plannen weer vakantie en zelfs vliegen mag weer ook al is 1,5 m afstand daar niet 
mogelijk. Maar ja, die belangen he... 
In de tehuizen blijven de maatregelen streng ondanks dat het percentage Corona-gevallen nog geen 
1% is. Waarom? Wordt niet gezien dat ouderen langzaamaan meer ziek worden en dood gaan aan de 
gevolgen van opsluiting en eenzaamheid dan aan Corona? 
Helaas merk ik van heel dichtbij wat de gevolgen voor ouderen in tehuizen zijn en word ik boos, 
verbaas en verwonder ik mij. 
Na de begrafenis van mijn vader hebben we mijn moeder weer moeten terugbrengen naar het tehuis 
en mochten we haar niet meer bezoeken! Pas na een aantal weken mocht mijn zus haar 1 uur per 
week bezoeken.  
En wij mochten haar opzoeken in een proathuus (soort bouwkeet). Zij aan de ene kant van het glas 
achter een tafel, wij aan de andere kant, beide gebruik van een microfoon. Dan zie je je moeder 
huilen maar kunt en mag haar niet aanraken. Mijn man zei: het is net als een bezoek aan een 
gevangene. 
Intussen bleek dat bewoners die geen zorg ontvangen er wel op uit mochten omdat zij van de 
woningstichting huren en geen verplichtingen hebben aan het tehuis. Weer een risico zou je zeggen. 
Vanaf half juni werd 3x per week bezoek mogelijk en even naar buiten. Maar niet met een van de 
kinderen naar de natuur/het bos (terwijl buitenlucht zo goed is), niet in hun tuin ook al is er verder 
niemand, niet op een rustige dag op een terras, geen ijsje of wat dan ook. Dus na 3 maanden nog 
steeds geen vrijheid. Waarom niet? Betekent een kind meer gevaar dan een verzorgende? 
Inmiddels bleek moeder ziek te zijn. Na 2 weken diarree en overgeven lijkt het ons tijd voor het 
ziekenhuis. Ze blijkt uitgedroogd, totaal verzwakt en moedeloos door geen mooie vooruitzichten 
maar eerder vrees. 
Na 1 dag op acute opname belandt ze op een verpleegafdeling met 3 andere patiënten waar gewoon 
bezoek mogelijk is en mag ze blijkbaar ineens met wel 10 of meer mensen in één ruimte zijn. 
Bezoekers aan het ziekenhuis worden niet getemperatuurd. 
Nu ze op haar kwetsbaarst is en haar immuunsysteem vreselijk laag is, hoeft ze blijkbaar niet meer 
beschermd te worden... 
Maar als ze opknapt, moet ze terug naar het tehuis, mogen we haar opzoeken maar heeft ze nog 
steeds niet de vrijheid om andere mensen te zien en erop uit te gaan. 
Verbaas en verwonder je met mij. Dit is niet een toevallig voorbeeld maar aan de orde van de dag. 
Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? 
Gelukkig beseffen eindelijk de eerste tehuizen het en zijn er bestuurders die durven op te staan. 
Tot mijn verbazing bleek het zonnescherm bij het slaapkamerraam van mijn moeder vorige week nog 
steeds niet gerepareerd/vervangen te zijn. Dit was eind feb. al beloofd toen ze er kwam wonen maar 
konden wij niet checken in Corona-tijd. Omdat moeder heel ziek was en we vreesden binnen 2 
maanden beide ouders te verliezen, heb ik (na rustig vragen stellen waarop niets gebeurde) 
uiteindelijk heel boos en verdrietig gevraagd of men aansprakelijk gesteld wil worden. Dezelfde 
middag werd het scherm gemaakt (bleek nog geen kwartier te duren) maar de 15 overige kapotte 
schermen bij ouderen in het tehuis worden pas deze week of later gerepareerd/vervangen! En dat bij 
temperaturen van 25-30 graden. Hoezo staat het belang van de oudere voorop? Mensen doe je 
mond open als je wat signaleert. Blijkbaar is dit tegenwoordig nodig voordat er iets gebeurt. 
Voor de geïnteresseerden hier nog een artikel waarin het heel goed beschreven wordt: 
https://blendle.com/.../verp.../bnl-vkn-20200627-12113021... 
 

https://blendle.com/i/de-volkskrant/verpleeghuizen-beken-kleur/bnl-vkn-20200627-12113021?verified=true&sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImhnYXJtaW5nIiwiaXRlbV9pZCI6ImJubC12a24tMjAyMDA2MjctMTIxMTMwMjEifQ%3D%3D&fbclid=IwAR05B1PDnF0NRiNd7Fd1ux9SQmn9D9VXfkReuETIPfh4tVQF8mAmtstr3YA

