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Geachte leden van de Tweede Kamer,  

 

 

Op woensdag 22 april vindt het volgende plenair debat plaats over de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus gevolgd door een schriftelijk 

overleg op 23 april.  
 

Op de persconferentie van afgelopen dinsdag kondigde de minister-

president aan dat veel maatregelen nog een tijd gehandhaafd blijven en 

dat voorzichtigheid geboden blijft. Dit betekent dat het coronavirus nog 

veel langer grote gevolgen heeft voor mensen met een beperking en dat 

we moeten leren leven met het virus totdat er een vaccin is.  

 

Met deze brief vraagt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) u 

om ervoor te zorgen dat mensen met beperkingen zoveel mogelijk kunnen 

meedoen, ook in deze coronasamenleving.   

 

Gehandicaptenzorg past moeilijk in een anderhalve-meter-

samenleving  

Het frame van de anderhalve-meter-samenleving is snel omarmd als de 

manier om weer tot een normale samenleving te komen. Dit past echter 

niet goed bij de gehandicaptenzorg. Er schuilt een risico in voor de 

inclusieve samenleving. Het kan mensen met een beperking in het hokje 

‘zorg’ duwen. En gaan mensen met een beperking ook deel uitmaken van 

alle sectorplannen die er nu worden gemaakt? Hier maken we ons zorgen 

over. Het zou ook een kans kunnen zijn als alle sectorplannen wel rekening 

houden met mensen met een beperking, in lijn met het VN-verdrag voor 

mensen met een handicap. 

 

De VGN vindt het belangrijk dat mensen met een beperking volledig 

kunnen participeren in de samenleving, zoals is vastgelegd in het VN-

verdrag. De huidige maatregelen tegen het coronavirus versterken nu de 

uitsluiting van mensen met een beperking. Dit is logisch om de risico’s te 

beheersen, maar het leidt tot eenzaamheid en isolatie als de maatregelen 

lang gaan duren.  
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Ook sluit de beperking om minimaal anderhalve meter afstand te houden, 

slecht aan bij mensen voor wie nabijheid letterlijk en figuurlijk enorm 

belangrijk en onmisbaar is. Als de norm voor maatschappelijke deelname 

wordt gelegd bij de vraag hoe je om weet te gaan met 1,5 meter, zet je 

een hele sector buiten spel. Daarom hebben wij het ook liever over een 

coronabestendige samenleving dan over de anderhalve-meter-

samenleving.  

 

Maatwerk in de coronabestendige samenleving 

De term ‘kwetsbare mensen’, als je het hebt over de gehandicaptenzorg, 

geldt niet voor alle cliënten. Mensen met een licht verstandelijke beperking 

kunnen een normale gezondheid hebben en kunnen zich in een hoek gezet 

voelen als ‘kwetsbaar’ door hoe er over hen wordt gesproken en bepaald. 

 

Vanwege de diversiteit in de gehandicaptenzorg is het belangrijk dat alle 

plannen die gemaakt worden voor een coronabestendige samenleving, zo 

worden ingevuld dat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen 

blijven participeren. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord.  

 

Ook in de sector zelf wordt verkend hoe cliënten met een normale 

gezondheid hun activiteiten weer kunnen hervatten door terug kunnen 

keren naar hun baan of naar de dagbesteding. Het breed beschikbaar 

stellen van testen voor cliënten kan hen helpen eerder te participeren en/of 

de bezoekregeling te verruimen.  

Of er versoepeling kan plaatsvinden, hangt af van het overheidsbeleid en 

de verspreiding van het virus. Daarnaast zal het altijd maatwerk zijn 

waarbij gericht wordt gekeken naar de mogelijkheden en 

gezondheidsrisico's voor de cliënten en de omgeving. Wat voor de éne 

cliënt veilig is, geldt niet voor de andere cliënt. Zorgaanbieders in de 

gehandicaptenzorg kunnen, in samenspraak met de cliënten en verwanten, 

dit het beste inschatten.  

 

De gehandicaptenzorg is graag bereid om haar expertise op dit vlak te 

delen zodat mensen met een beperking ook kunnen meedoen in een 

coronabestendige samenleving.   

 

Vraag: 

Kunt u er bij de minister op aandringen dat het VN-verdrag voor mensen 

met een beperking integraal wordt meegenomen bij het opstellen van de 

(sector)plannen voor het realiseren van een inclusieve coronabestendige 

samenleving. 

 

Kunt u er bij de minister op aandringen dat alle mensen met een beperking 

bij klachten ook getest kunnen worden op corona zodat zij meer vrijheid 

krijgen om zich te bewegen in de samenleving.  
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Toegankelijke apps  

Het College voor de Rechten van de mens heeft eerder toegelicht dat de 

overheid passende maatregelen moet nemen om mensen met een 

beperking in staat te stellen zelfstandig informatie over de crisis te 

ontvangen. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in het VN-verdrag 

handicap. Wij pleiten er ook voor, dat bij het ontwikkelen van een app en 

in de communicatie daarover dan ook goed moet worden onderzocht wat 

mensen met verschillende beperkingen nodig hebben. Mensen met een 

beperking moeten hier ook bij betrokken worden. 

 

Kunt u er bij de minister op aandringen dat ervaringsdeskundigen 

betrokken worden bij het ontwikkelen en testen van de apps die voor de 

aanpak van het coronavirus worden ontwikkeld.  

 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Frank Bluiminck  

Directeur 


