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Schriftelijke vragen: Thuiszorg en huishoudelijke zorg in tijden van Corona

Geachte college, 

De Rotterdamse SP fractie heeft vernomen dat  er vanuit thuiszorgorganisaties een 
noodkreet is geuit met betrekking tot de dienstverlening van thuiszorg en huishoudelijke 
zorg tijdens de Corona pandemie. Ouderen en kwetsbare mensen zijn nu onevenredig de 
dupe van het Corona virus en vele Rotterdammers lopen essentiële zorg en hulp mis. 

Veel mensen kiezen er voor om de thuiszorg af te zeggen uit angst besmet te worden. De 
negatieve gevolgen hiervan op de korte en lange termijn zijn niet wenselijk: namelijk 
ouderen die vereenzamen en zichzelf verwaarlozen. 

De Rotterdamse SP fractie vind het ook belangrijk dat er voor de huishoudelijke zorg en de 
thuiszorg voldoende aandacht wordt gegeven en adequate maatregelen worden getroffen. 
Bijvoorbeeld door de richtlijnen zorgvuldig te volgen en er voor zorgen dat er (genoeg) 
beschermende kleding en middelen voor thuiszorgpersoneel is, zodat het personeel 
hygiënisch en veilig zorg kan verlenen. Bij clienten die verdacht worden van corona kan 
alleen zorg worden verleend als er voldoende PBM (persoonlijk beshcermingsmateriaal 
aanwezig is. 

Daarom heeft de SP fractie een aantal vragen aan de wethouder hierover:

1: Is de wethouder op de hoogte van de noodkreet van de thuiszorgorganisaties dat er 
onvoldoende maatregelen (kunnen) worden getroffen om veilig zorg te verlenen?

2: Wat is het beeld in Rotterdam over cliënten die de huishoudelijke zorg 
of thuiszorg afzeggen? Wordt dit gemonitord en maakt u zich met ons 
ernstig zorgen, zeker nu het allemaal veel langer gaat duren, dat mensen zonder 
zorg vereenzamen of zichzelf verwaarlozen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

3: Is het de wethouder bekend of er voldoende beschermingsmaatregelen worden getroffen 
ten behoeve van het personeel en de cliënten en om verspreiding van de virus te 
voorkomen? Is hierover overleg over met thuiszorgorganisaties en organisaties die 
huishoudelijke zorg leveren?



4: Kan de wethouder nagaan of de organisaties voor huishoudelijke zorg en 
thuiszorgorganisaties (persoonlijke zorg en wijkverpleegkunde) de richtlijnen van het RIVM 
zorgvuldig uitvoeren en volgens de richtlijnen beschermende middelen inzetten? Als dit niet 
voldoende gebeurt, kan de wethouder er dan voor zorgen dat dat wel gebeurt?

5: Bieden de richtlijnen voldoende bescherming of behoeven ze volgens de wethouder 
aanscherping?

6: Persoonlijk beschermende middelen (PBM) voor de thuiszorg (HV en PV) worden nu 
verstrekt door de ROA’s, klopt het dat er onvoldoende PBM verstrekt kan worden? Hoe zit 
dat in onze regio?

7: Indien cliënten positief getest zijn voor corona, is PBM vereist. Echter zieke mensen thuis 
worden niet getest. Welke maatregelen worden genomen indien clienten ernstige Corona-
achtige symptomen hebben?  

8: Is de wethouder het met de SP fractie eens dat soepel moet worden ingegaan met 
indicaties voor huishoudelijke zorg, zeker nu nog alleen telefonisch wordt geïndiceerd en 
ook huisbezoeken door de thuiszorgcoördinator niet meer plaatsvinden? Indien signalen 
komen vanuit de huishoudelijke zorg over te weinig zorg, wordt daar dan door de Wmo-
consulenten met spoed op ingespeeld? Heeft u hier instructies voor gegeven?

9: Wordt er gewerkt aan plekken waar Corona patiënten of mensen die 
herstellende zijn uit het ziekenhuis in de wijk kunnen worden opgevangen? Zo ja, hoe ver 
staat het ermee en is de gemeente bereid groepen in de wijk die hiermee bezig zijn zoals in 
Delfshaven, hierbij te ondersteunen?

10: Kunt u deze vragen met spoed beantwoorden? Bij voorkeur nog deze week.
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