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Geachte leden van de Tweede Kamer,  

 

 

 

Op 16 april vindt het plenair debat plaats over de ontwikkelingen rondom 

het coronavirus. Met deze brief vraagt Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland (VGN) opnieuw uw aandacht voor het tekort aan testen en 

beschermingsmiddelen in de gehandicaptenzorg.  

 

Hoe verzorg je iemand op 1,5 meter afstand? En hoe leg je iemand met 

het verstandelijke vermogen van een 2-jarige uit dat hij afstand moet 

houden en geen bezoek krijgt? In een sector waar nabijheid essentieel is, 

is het moeilijk om afstand te houden. Dit gaat niet en daarom zijn de 

beschermingsmiddelen en het kunnen testen ook zo noodzakelijk.   

 

Deze veiligheid is ook randvoorwaardelijk om straks stappen te kunnen 

zetten in de anderhalve-meter-samenleving.  

 

Effecten landelijke beleid nog niet merkbaar  

Sinds een aantal dagen zijn de testmogelijkheden verruimd en is er een 

nieuw afwegingskader vastgesteld voor de verdeling van de schaarse 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Het Landelijk Coördinatiecentrum 

Hulpmiddelen (LCH) is gestart met het centraliseren van het bestellen en 

distribueren van hulpmiddelen. Op dit moment is het nog te vroeg om aan 

te geven of deze nieuwe beleidsmaatregelen afdoende zijn. De praktijk is 

weerbarsig. Het aantal testen stijgt, maar er is in de praktijk nog steeds 

een groot tekort.  

 

We krijgen signalen dat veel GGD-regio’s het landelijke beleid op hun eigen 

wijze invullen. Veel zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zijn werkzaam 

in meerdere GGD-regio’s. Hierdoor moeten zorgaanbieders hun 

medewerkers per regio verschillend informeren.   

 

Kunt u er bij de minister op aandringen dat het nieuwe testbeleid en het 

afwegingskader persoonlijke beschermingsmiddelen op een uniforme wijze 

in heel Nederland wordt uitgevoerd? 

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden 

van de Vaste commissie voor Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport  

verzonden per email: cie.vws@tweedekamer.nl  

en alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer  
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Gehandicaptenzorg ook toegang tot noodvoorraad  

Er is op dit moment door de schaarste nog steeds een tekort aan 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit probleem zal ook nog even duren. 

Van alle aangekochte hulpmiddelen wordt 10 procent gereserveerd als een 

‘ijzeren reserve’ voor noodgevallen. Dit vinden wij verstandig, echter is het 

onduidelijk óf en wanneer de gehandicaptenzorg een beroep op deze 

noodvoorraad kan doen. Het kan naar onze mening niet zo zijn dat deze 

reserve alleen wordt ingezet voor de ziekenhuizen. 

 

Kunt u erbij de minister op aandringen dat ook de gehandicaptenzorg in 

noodgevallen een beroep mag doen op de ijzeren reserve aan 

hulpmiddelen? 

 

Gehandicaptenzorg kan niet zonder beschermingsmiddelen 

Intussen zijn er ook cijfers bekend1. Het aantal besmettingen met het 

coronavirus ligt met 600 cliënten bij 58 zorgaanbieders in de 

gehandicaptenzorg rond het landelijk gemiddelde, al is de gemiddelde 

leeftijd veel lager. Ook is de spreiding groot. Als er besmettingen zijn, slaat 

het virus hard toe. Helaas betreuren we ook 15 cliënten die aan het 

coronavirus zijn overleden. Gehandicaptenzorgorganisaties doen er alles 

aan om deze aantallen zo laag mogelijk te houden.  

 

Ook de gehandicaptenzorg denkt na over hoe we straks de maatregelen 

kunnen gaan afbouwen als de anderhalve meter afstand duurzaam zijn 

intrede doet. Binnenkort beslist het kabinet of de scholen weer opengaan. 

Dit besluit kan ertoe leiden dat ook dagbestedingslocaties in de 

gehandicaptenzorg zich afvragen of ze - in aangepaste vorm – weer open 

kunnen gaan. Ook denken zorgaanbieders na of ze de huidige 

bezoekregeling ‘Nee, tenzij…’ iets ruimer kunnen interpreteren.  

Dat verwanten nu niet op bezoek kunnen komen en cliënten geen 

activiteiten buitenshuis hebben, is heel ingrijpend voor ouders, cliënten en 

begeleiders. Voor onze sector voelt dit heel tegennatuurlijk. 

 

Mochten we duurzamer overgaan naar een anderhalve-meter-samenleving 

is dat een uitdaging die de gehandicaptensector graag aangaat. Maar een 

versoepeling moet wel veilig, beschermd en stapsgewijs gebeuren en kan 

alleen slagen als de gehandicaptenorg de beschikking krijgt over voldoende 

testen en persoonlijke beschermingsmiddelen.   

 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Frank Bluiminck 

Directeur 

 
1 Bronvermelding: prof. dr. G.I. Leusink, Radboudumc 

 


