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Datum 3 juli 2017

Omdat het niet lukte u vanmiddag telefonisch te bereiken stuur ik u deze brief. Mij berei-
ken, na de eerdere berichten over Nieuw Vredeveld, dusdanig ernstige signalen over de
zorgverlening in uw verpleeghuis dat ik deze rechtstreeks bij de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg neerleg. De signalen zijn afkomstig van kinderen van bewoners van verpleeghuis
Nieuw Vredeveld. De bijgevoegde foto’s spreken voor zich.

In belang van de inwoners van Amstelveen die afhankelijk zijn van de zorg die in Nieuw
Vredeveld wordt geleverd, heb ik de Inspectie verzocht om onmiddellijk actie te onderne-
men.

Van het bezoek dat eerder is besproken en niet voor de zomer kon plaatsvinden, zie ik bij
dezen af. Het aanbod om, in het belang van onze kwetsbare inwoners,  waar nodig financi-
ele middelen voor te schieten staat nog steeds.

Voor de volledigheid heb ik de brief aan de Inspectie toegevoegd.

Hoogachtend,

Herbert Raat
Wethouder Zorg

Bijlagen - Foto's Nieuw Vredeveld (bijlage 1)
- Brief aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (bijlage 2)

CC
- Ton van Houten, Voorzitter Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid
- Gemeenteraad Amstelveen

Betreft Melding aan de Inspectie inzake Nieuw Vredeveld

Geachte mevrouw Zuidema,
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AANGETEKEND
Inspectie voor de Gezondheidszorg
T.a.v. mevr. Jonkers, Hoofdinspecteur Verpleegzorg
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Datum 3 juli 2017

Van kinderen van bewoners van verpleeghuis Nieuw Vredeveld bereiken mij dusdanig ern-
stige signalen over de zorgverlening in dit verpleeghuis dat ik deze rechtstreeks bij u neer-
leg. De bijgevoegde foto’s spreken voor zich. In belang van de inwoners van Amstelveen
die afhankelijk zijn van de zorg die in Nieuw Vredeveld wordt geleverd, verzoek ik u om
onmiddellijk actie te ondernemen.

Eerdere signalen
In maart van dit jaar bereikte mij de eerste signalen van onvoldoende en niet tijdige zorg-
verlening in verpleeghuis Nieuw Vredeveld. Deze signalen zijn met Brentano, de stichting
waar Nieuw Vredeveld onder valt, besproken. Daarnaast zijn de signalen doorgegeven aan
het Zorgkantoor Amstelland, als verantwoordelijke voor de geleverde zorg in verpleeghui-
zen. Voor de volledigheid zijn deze meldingen ook toegevoegd.

Naar aanleiding van deze signalen heeft Nieuw Vredeveld een verbeterplan opgesteld, die
voor de zomervakantie zou zijn afgerond. Naar ik heb begrepen heeft uw inspectie ook een
onderzoek uitgevoerd. Helaas moet ik constateren dat dit nog niet tot de gewenste verbe-
tering van de zorgverlening heeft geleid. Van de betrokkenen begrijpen wij dat de mede-
werkers van het verpleeghuis zich met hart en ziel inzetten, maar de leiding is kennelijk
niet in staat om de problemen structureel op te lossen.

Betreft Melding Verpleeghuis Nieuw Vredeveld Amstelveen

Geachte mevrouw Jonkers,
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Ten slotte
Graag verneem ik van u wat uw Inspectie met deze ernstige signalen gaat doen. Als u
hierbij ondersteuning van de gemeente kan gebruiken, dan bied ik u die hierbij aan.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat
Wethouder Zorg

CC - Mevr. Zuidema, Raad van Bestuur Stichting Brentano
- Ton van Houten, Voorzitter Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid
- Gemeenteraad Amstelveen

Bijlagen - Foto’s Nieuw Vredeveld (bijlage 1)
- Eerdere signalen (geanonimiseerd) (bijlage 2)
- Brieven aan de gemeenteraad Amstelveen van 6 en 21 maart 2017 (bij-

lage 3)



Nagels met resten van ontlasting

Vieze kleding

Bijlage 1: Foto's Nieuw Vredeveld



Vieze kleding

Vieze kleding



Badkamervloer met ontlasting

Vieze stoel in de eetkamer
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