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KLACHTENINZAMELPUNT 
PANDEMIE IN TEHUIZEN DOOR COVID19 
 
Alle tehuizen houden wijselijk hun mond dicht over de 
problemen die zich bevinden achter de gesloten deuren. 

Vanuit verschillende hoeken krijgen wij signalen ( ook anoniem ) dat er regelmatig mensen ziek 
worden en overlijden door corona, over afdelingen die gesloten zijn, en dat het gewoon een 
kwestie van tijd is voordat de boel daar echt explodeert. 
De verpleging die wij hebben gesproken maken zich ernstige zorgen, vooral over het uitzend 
personeel wat maar in en uit blijft lopen, die mensen werken in verschillende tehuizen en zo wordt 
de covid19 meegenomen en wordt het als een lopend vuurtje steeds verder verspreid. 
Bewoners en verpleging geven aan dat zij zich niet meer veilig voelen binnen de muren omdat er 
alleen maar maatregelen worden getroffen op de afdelingen waar op dat moment wat aan de 
hand is. 
Die afdelingen waar het zich heeft voort gedaan worden afgesloten, en de mensen daar worden 
ingesloten, terwijl in de rest van het gebouw de mensen van de verschillende afdelingen gewoon 
door elkaar vrij kunnen rondhuppelen met alle gevolgen van dien, het gaat tenslotte om die ene 
verpleging die het meeneemt van buiten, die loopt ook in die gang en tussen de mensen. 
 
Momenteel worden de mensen die hoesten of andere verschijnselen vertonen getest op covid19, 
positief geteste worden daarna vervoerd naar centrums in Den haag, Zoetermeer en Rotterdam. 
Helaas is mijn moeder er daar ook een van….. stilzwijgend afgevoerd en niemand weet of zegt iets. 
Maar momenteel vecht ze voor haar leven….net zoals anderen. 
Wij zijn zeer benieuwd of er überhaupt een keer iets naar buiten wordt gebracht, of worden dit 
ook weer eens doofpot zaken ??? 
Voor alle bewoners en verplegend personeel blijft dit een heel groot gevarencentrum. 
wij hopen het allerbeste voor al deze mensen.   
STERKTE IEDEREEN 
 
Mocht u ook dingen kwijt willen kunt een klachtenformulier invullen op de website 
klachteninzamelpunt.nl 
Sluit je aan op onze facebookgroep https://www.facebook.com/groups/2484381401889559/ 
Deel ons zoveel mogelijk om meer mensen op de hoogte te brengen van ons bestaan. 
Heeft u te maken met,  
Of bent u werkzaam in:       

• Verzorgingshuizen 
• Verpleeghuizen        In samenwerking met: 
• Revalidatie Centrums 
• Ziekenzorg 
• Jeugdzorg 
• Thuiszorg 
• Bejaardenzorg 

       En je ziet of weet dingen die echt niet kunnen, 
Sluit je bij ons aan en laat wat van je horen… 
Uw klacht, heeft zeker onze aandacht. 
Team: Klachteninzamelpunt 


