
ZEG HET VOORT – ZEG HET VOORT aan de (AVG) arts waar uw organisatie mee samenwerkt . 

De oproep van mevrouw Prof. dr. Geraline Leusink, RadboudUMC:  

Geraline heeft benadrukt dat dit initiatief is afgestemd met de NVAVG die dit steunt 

In belang van de kwetsbare mensen met een beperking verzoeken wij u om dit bericht te sturen naar de (AVG) 

arts waar u mee samen werkt.  Alvast hartelijk dank, Frank Bluiminck, VGN 26 maart 2020.  

 

Beste AVG-arts, arts of collega, 

 

In Nederland leven veel zorgen over het Corona-virus en de impact hiervan op mensen met een verstandelijke 

beperking.  Om meer inzicht te krijgen is het hard nodig dat we hier zo snel mogelijk samen informatie over 

verzamelen. Jullie hulp is hierbij onmisbaar! 

  

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Academische werkplaats Sterker op eigen 

benen, is er nu een online database beschikbaar.  

Deze database is samengesteld door artsen verstandelijk gehandicapten, epidemiologen en data specialisten. 

In deze database kunnen we via de richtlijnen van ‘good clinical practice’ zorgvuldig en veilig alle nodige 

gegevens verzamelen bij zorginstellingen voor mensen met een VB in Nederland.  

Het gaat daarbij zowel om mensen met een gediagnosticeerde besmetting (test) als om sterke verdenkingen. 

  

Wij zoeken per zorgorganisatie of zorglocatie iemand (AVG) arts om namens deze locatie verdenkingen en 

bevestigde gevallen van het Corona-virus te registreren in deze database. 

We hopen dat iedereen hieraan mee willen werken: 

• Om deel te nemen, mail naar sterkeropeigenbenen@radboudumc.nl.  
Mail je naam, je functie, je zorgorganisatie, de zorglocatie en je emailadres van de zorgorganisatie 

(dus geen privémail). Je krijgt dan toegang tot de online omgeving en ontvangt instructies voor het 

invullen van de gegevens.  

• Bij vragen, mail naar sterkeropeigenbenen@radboudumc.nl.  
We hebben hier een helpdesk beschikbaar voor inhoudelijke en praktische vragen. 

 

Wij hopen van harte op jullie medewerking, zowel door het verspreiden van deze informatie als door het 

deelnemen aan dit initiatief als (AVG-)arts!  

Alvast hartelijk dank en: zegt het voort! Alleen samen kunnen wij hierin iets betekenen. 

  

Namens academische werkplaats Sterker op eigen benen, 

 Prof. Dr. Geraline Leusink, MD, MBA 

Dr. Ir. Jenneken Naaldenberg 

Dr. Esther Bakker-van Gijssel, MD  

Dr. Bianca Schalk 

Dr. Monique Koks-Leensen 

Dr. Maarten Cuypers 

Masha Nägele, MSc 
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