
 

Manifest 

Voorkom dat duizenden mensen met een beperking verstoken 
blijven van noodzakelijke huisartsenzorg 

 
Steeds meer huisartsen en huisartsenposten weigeren om algemene medische zorg te 

bieden aan mensen met een beperking die zijn aangewezen op Wlz-zorg. Huisartsenzorg 

voor 70.000 kwetsbare mensen met een beperking komt hierdoor in gevaar. Artsen 

verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn niet opgeleid om die huisartsenzorg te leveren. 

Dit maakt noodzakelijk dat huisartsen ook voor deze mensen beschikbaar moeten zijn.  

 

Uit een onderzoek onder VGN-leden blijkt dat de huisartsenzorg in de avonden, nachten 

en weekenden nu al voor zo’n 13.000 cliënten een knelpunt is. Ieder(in) en de VGN 

erkennen dat de werkdruk onder huisartsen oploopt. Dit laat echter onverlet dat 

inmiddels al voor ruim 5.000 cliënten opzeggingen van huisartsen zijn ontvangen. VGN-

leden verwachten dat dit aantal snel zal oplopen en ze laten zien dat het aantal 

aangekondigde opzeggingen blijft toenemen. Anders gezegd: een probleem in de 

huisartsenpraktijk wordt afgewend over de hoofden van kwetsbare mensen… 

 

Die aanwijzing komt niet alleen uit de gehandicaptenzorgpraktijk. De Landelijke 

Huisartsen Vereniging publiceerde op 18 juli 2019 de leidraad ‘Algemeen medische zorg 

voor verstandelijk gehandicapten in VG zorginstellingen’. Hierin staat dat ‘in de nabije 

toekomst steeds minder huisartsen(posten) bereid zullen zijn zorg te bieden aan mensen 

met een beperking die in een instelling wonen’. In deze publicatie wordt expliciet gesteld 

dat zorg voor cliënten die in een Wlz-instelling of een geclusterde woonvorm verblijven 

niet onder het basisaanbod van de huisarts valt. Weliswaar kunnen huisartsen(posten 

volgens deze leidraad onder een aantal voorwaarden desgewenst zorg leveren aan deze 

cliënten, maar volgens de LHV is uitgangspunt ‘dat dit niet hoeft’ (…).  

 

Door deze ontwikkeling zal dus een sterk toenemend aantal mensen met een beperking 

verstoken blijven van adequate huisartsenzorg. Dit is in strijd met het VN-verdrag en 

druist ook in tegen het Programma ‘Onbeperkt meedoen! – implementatie VN-verdrag 

inzake de rechten van mensen met een handicap’ (TK 24170 Nr. 177)* van de minister 

van VWS. Doel van de 6e actielijn Zorg en Ondersteuning van dit programma is immers 

‘goede toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning te waarborgen, omdat dit 

voor mensen met een levensbrede en levenslange beperking een eerste randvoorwaarde 

is om te kunnen meedoen in de samenleving.’ 

 

Ieder(in) en de VGN vinden het onacceptabel dat mensen met een beperking verstoken 

raken van hun recht op noodzakelijke huisartsenzorg. Dit moet anders. 

 

Daarom roepen wij de minister van VWS op: 
 

Uit te spreken dat, in overeenstemming met het VN-verdrag, meer dan 70.000 

mensen met een beperking in de Wlz naar de dokter kunnen en gebruik kunnen 

maken van hetzelfde zorgaanbod, met dezelfde kwaliteit en volgens dezelfde 

normen, die iedere andere burger gewend is.  

 

 
*Het recht op geneeskundige verzorging maakt deel uit van de Universele verklaring van de rechten van de 
mens (artikel 25). In aanvulling hierop is in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
(artikel 25) bepaald dat personen met een handicap zonder discriminatie recht hebben op ‘het hoogst haalbare 
niveau van gezondheid’ en ‘toegang … tot diensten op het gebied van … gezondheidszorg’. 


