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Beleid

Datum 24 maart 2015

Begin januari werd Amstelveen opgeschrikt door een brand in een appartement aan de
Logger, waarbij de bewoonster om het leven kwam. Vlak na de brand kreeg de gemeente
vanuit de omgeving signalen dat deze inwoonster dementerend zou zijn en bijna geen hulp
wilde accepteren. Om situaties zoals deze brand in de toekomst zoveel mogelijk te voor-
komen en lessen te trekken uit het gebeurde stelde het college een onafhankelijk en ob-
jectief onderzoek in. In een raadsbrief van 19 januari informeerde ik u hierover.

Uitkomsten onderzoek
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Uit het onderzoek komt naar voren dat mevrouw
zorgmijdend was en moeilijk hulp accepteerde. Desondanks kreeg mevrouw van diverse
professionele partijen hulp aangeboden. Ook mantelzorgers stonden mevrouw zo goed
mogelijk bij, maar wisten op het laatst niet meer hoe op te schalen. Het meest schrijnend
en in het oog springend is dat er geen integrale dossiervorming tussen de verschillende
hulpverleners was. Bijna alle zorgverleners hebben los van elkaar hun werk naar behoren
uitgevoerd maar door het niet delen van informatie was niemand zich echt bewust van de
omvang van de problematiek. Opvallend is verder dat er in geen enkel dossier melding is
gedaan van een integrale veiligheidscheck rondom brandveiligheid in combinatie met het
rookgedrag van mevrouw en haar beginnende dementie.

Rol GGZ
Teleurstellend is de houding van de GGZ inGeest (in het vervolg GGZ) ten opzichte van het
onderzoek en de onduidelijkheid rondom hun inzet. Zo geeft de GGZ aan dat het delen van
het verslag niet gebruikelijk is om dat de gemeente niet betrokken is in het zorgproces en
geen belanghebbenden in deze is. Dit is onjuist. Gemeenten zijn al heel lang verantwoor-
delijk op het gebied van de Oggz, zorgwekkende zorgmijders. Iedere gemeente heeft een
verantwoordelijkheid ten opzichte van haar kwetsbare inwoners.

Op korte termijn ga ik met de GGZ in gesprek. Ik zal hierbij mijn zorgen uiten en aange-
ven dat wij, ondanks regelgeving omtrent privacy, een meer proactieve houding verwach-
ten van onze zorgaanbieders. Het college zal dit bij toekomstige inkoop van zorg meene-
men in de contracten. Partijen die hierin niet mee willen of kunnen gaan zijn in Amstelveen
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niet langer welkom. Ook kaart ik deze problematiek aan bij medefinanciers van het sociale
domein: zorgkantoor en zorgverzekeraar.

Individuele privacy mag niet ten koste gaan van collectieve veiligheid
Willen we tragische gebeurtenissen als deze brand in de toekomst voorkomen dan moeten
partijen veel meer buiten hun eigen hokje kijken. Er moeten nauwere verbindingen aange-
gaan worden. Goede afspraken over het delen van informatie liggen hieraan ten grondslag.
Natuurlijk moeten we hierbij rekening houden met privacy maar in Nederland zijn we op
dit vlak te ver doorgeschoten.  Het gevolg is dat veel partijen zich kunnen verschuilen ach-
ter (beroeps-)geheimen en ‘hun handen in onschuld kunnen wassen’. Willens en wetens
brengen we hiermee regelmatig de veiligheid van vaak honderden (mede)bewoners in ge-
vaar. Ik vind dit, zeker met de toenemende vergijzing en het stijgend aantal dementeren-
de ouderen, een groot gevaar.

Aanpak
Het college vindt dat we naar een andere aanpak moeten als het gaat om kwetsbare inwo-
ners. Informatie moet veel sneller en actiever gedeeld worden.
De uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek nemen we over. Wij laten deze aan-
bevelingen terugkomen in de dementieaanpak. Omdat integraliteit hierbij het sleutelwoord
is pak ik dit samen op met  burgemeester Van ’t Veld (brandveiligheid) en wethouder
Brandes (mantelzorg). De motie ‘Kwetsbare inwoners’ ingediend op 12 november jl. ne-
men we hierin ook mee. De gemeenteraad ontvangt binnenkort het voorstel.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
namens dezen,

Herbert Raat
Wethouder Zorg


