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Geachte leden van de Tweede Kamer,  

 

Op 8 april vindt een plenair debat plaats over de ontwikkelingen rondom 

het coronavirus. Met deze brief vraagt de Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland (VGN) met klem om de benodigde beschermingsmiddelen 

beschikbaar te stellen aan de gehandicaptenzorg, zodat wij 

zorgprofessionals én cliënten kunnen beschermen tegen een besmetting 

met het coronavirus. Het tekort aan beschermingsmiddelen wordt steeds 

nijpender en onze leden maken zich hierover steeds grotere zorgen.   

 

Gehandicaptenzorg te laat aan de beurt bij de verdeling  

van middelen  

Partijen als het ministerie van VWS, het Landelijk Consortium 

Hulpmiddelen (LCH) en GGD/GHOR Nederland werken nu hard om het 

landelijke beleid rond persoonlijke beschermingmiddelen goed in te vullen. 

Maar wij zien dat bij de vertaling hiervan in de regionale praktijk de 

gehandicaptenzorg onvoldoende in beeld is. Het kan niet zo zijn dat de 

gehandicaptenzorg in de regio een zo lage prioriteit krijgt bij de verdeling 

van beschermingsmiddelen dat zorgaanbieders niet of nauwelijks worden 

bevoorraad. 

 

Praktijkvoorbeelden 

Een voorbeeld hiervan is de situatie in de regio Haaglanden waarin een 

gehandicaptenzorgorganisatie van 3800 medewerkers met meerdere 

bewezen besmettingen in 3,5 week maar 1 doos handschoenen en 1 

vuurwerkbril van het ROAZ heeft ontvangen.  

Een ander voorbeeld uit de regio Apeldoorn is een besmette cliënt die uit 

het ziekenhuis werd ontslagen en op advies van de GGD minimaal nog een 

week beschermd moet worden verpleegd bij de zorgaanbieder. De GGD 

geeft aan dat zij niet de benodigde beschermingsmiddelen kan leveren aan 

de begeleiding die de cliënt moet verzorgen.  

 

Onmogelijke dilemma 

Hierdoor staan zorgaanbieders voor een onmogelijke dilemma. Of de zorg 

niet verlenen óf de zorgmedewerkers hun werk laten doen met 
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onvoldoende of geimproviseerde hulpmiddelen met het risico dat zij een 

nieuwe besmettingsbron zijn voor andere cliënten en hun eigen gezin. 

Deze keus wil niemand maken. Dit moet echt anders.   

 

Geef een hoge prioritering aan de gehandicaptenzorg   

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw afwegingskader voor de 

verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is essentieel dat 

dit afwegingskader zo wordt ingevuld dat de gehandicaptenzorg hier in de 

praktijk ook profijt van heeft. Onze leden, zorgorganisaties in de 

gehandicaptenzorg, moeten erop kunnen rekenen dat zij bij een 

besmetting worden bevoorraad met voldoende hulpmiddelen zodat ze hun 

werk kunnen blijven doen.  

 

In onze branche gaat het om tienduizenden mensen met een beperking die 

in groepen wonen. Dit zijn mensen die vanwege ernstig meervoudige 

beperkingen of moeilijk verstaanbaar gedrag moeilijk elders kunnen 

worden ondergebracht. Als er één of twee besmettingen met het 

coronavirus plaatsvindt, wordt volgens de richtlijn van het RIVM de hele 

woning als besmet beschouwd. Dit betekent dat er dan sprake is van 

cohortverpleging en ook onder die titel moet worden meegenomen in het 

afwegingskader persoonlijke beschermingsmiddelen én de regionale 

vertaling hiervan. Deze locaties moeten dan kunnen rekenen op voldoende 

beschermingsmiddelen.  

 

Wij verzoeken u om de minister de toezegging te laten doen dat het 

afwegingskader verdeling persoonlijke beschermingsmiddelen zo wordt 

ingevuld dat gehandicaptenzorgorganisaties bij een besmetting ook in de 

praktijk kunnen rekenen op voldoende beschermingsmiddelen. En dat de 

woningen waar besmette cliënten wonen voor de verdeling van de 

hulpmiddelen worden beschouwd als cohortverpleging.  

 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Frank Bluiminck  

Directeur 


