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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

Op donderdag 7 mei vindt het volgende plenair debat plaats over de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus.  

Met deze brief vraagt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) uw 

aandacht voor vijf punten die essentieel zijn voor de gehandicaptenzorg 

om de coronacrisis het hoofd te bieden, namelijk:  

1. Een ruimere bevoorrading van persoonlijke beschermingsmiddelen;  

2. De nieuwe uitgangspunten van het openbaar vervoer graag 

doorvertalen naar taxi- en zorgvervoer, zodat ook mensen met een 

beperking kunnen meedoen in de samenleving; 

3. Het tijdelijk extra verruimen van de werkkostenregeling om zo 

zorgverleners een blijk van waardering te geven; 

4. De bezoekregeling in de gehandicaptenzorg en de voorzichtige 

verruiming daarvan; 

5. De nodige duidelijkheid over de financiële afspraken vanaf 1 juni a.s. 

1. Ruimere bevoorrading nodig voor gehandicaptenzorg 

Op dit moment is er nog steeds een schaarste aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) in de gehandicaptenzorg. Om onze cliënten 

en zorgverleners goed te beschermen, is het belangrijk dat er voldoende 

beschermingsmiddelen kunnen worden ingezet. Door nu in het openbaar 

vervoer ook uit voorzorg (weliswaar niet-medische) beschermingsmiddelen 

in te zetten, stijgt de vraag naar PBM. Wij vinden het essentieel dat er voor 

de gehandicaptenzorg voldoende PBM beschikbaar blijft, en dat er ruimte 

komt voor onze zorgverleners om in specifieke situaties op basis van hun 

professionele oordeel beschermingsmiddelen in te kunnen zetten. Een 

ruimere bevoorrading is nodig omdat het in de gehandicaptenzorg vaak 

onmogelijk is om afstand te houden. 
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Vraag aan de minister:  

Kunt u er bij de minister op aandringen dat bij besluiten over de 

preventieve inzet van mondkapjes gelet wordt op de betekenis ervan voor 

de zorg en kan de minister waarborgen dat de gehandicaptenzorg 

voldoende bevoorraad blijft worden? 

 

2. Uitgangspunten OV doorvertalen naar taxi- en zorgvervoer 

Zoals uit de persconferentie blijkt, gaat vanaf 1 juni het openbaar vervoer 

weer volgens normale dienstregeling rijden. Reizigers zijn dan wel verplicht 

een ‘niet-medisch’ mondkapje te dragen en maximaal 40% van de plekken 

mogen bezet zijn. We zien graag dat deze uitgangspunten ook worden 

vertaald naar het taxi- en zorgvervoer in de gehandicaptenzorg, omdat 

immers ook hier toepassing van de 1,5 meter niet mogelijk is en cliënten 

er ook graag gebruik van maken. Dit kan in onderlinge samenhang 

stapsgewijs ingevoerd worden, zodat ook mensen met een beperking 

kunnen meedoen in de samenleving.  

 

Vraag aan de minister: 

Kunt u de minister verzoeken om bij de versoepeling van openbaar vervoer 

ook aandacht te hebben voor versoepeling van taxi- en zorgvervoer? Zodat 

mensen met een beperking zich net als u en ik kunnen verplaatsen?  

 

3. Verruim de werkkostenregeling en waardeer de zorgverleners 

Eind april heeft het Kabinet besloten tot een tijdelijke extra verruiming van 

de werkkostenregeling (WKR). Werkgevers kregen zo fiscaal de ruimte om 

hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, 

bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. 

Deze ruimte is maximaal € 5.200,- per werkgever, hetgeen voor de 

gemiddelde zorgorganisatie weinig soelaas biedt.  

 

Mede in het licht van de in maart unaniem aangenomen motie van het 

kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen om zorgpersoneel een financiële 

blijk van waardering (een bonus) te geven voor hun extra inzet bij de 

aanpak van het coronavirus, pleit de VGN voor een tijdelijke extra 

verruiming van de WKR voor de zorgsectoren. Hiermee kan de uitvoering 

van genoemde motie worden gefaciliteerd, ervan uit gaande dat de 

daarmee samenhangende kosten worden gecompenseerd. 

 

Vraag aan de minister: 

Is de minister bereid de werkkostenregeling specifiek voor de zorgsector te 

verruimen en hiermee tevens de uitvoering van de breed gesteunde motie 

om zorgverleners een financiële blijk van waardering te geven te 

faciliteren?  
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4. De gehandicaptenzorg werkt stap voor stap aan verruiming van 

mogelijkheden voor bezoek 

Zoals u wellicht weet is de cliëntpopulatie in de gehandicaptenzorg zeer 

divers, zowel in leeftijd, zorgbehoefte, mate van ondersteuning, woonvorm 

en duur van de ondersteuning. De bezoekregeling gehandicaptenzorg is om 

die reden een ‘nee tenzij’ in de vorm van een afwegingskader jl. voor 

zorgorganisaties. 

De praktijk heeft laten zien dat vaak generiek een ‘nee’ is toegepast en het 

begrip ‘tenzij’’ vooral benut werd in bijzondere situaties of waar 

aanwezigheid van een verwant onderdeel is van de dagelijkse zorg en 

ondersteuning. De eerste periode van de coronacrisis is vooral prioriteit 

gegeven aan de bescherming van de gezondheid van cliënten en 

zorgverleners. 

 

Inmiddels is duidelijk dat we moeten leren leven en omgaan met het virus. 

Voor de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van mensen met een 

beperking is het contact met geliefden belangrijk. We werken daarom toe 

naar een stapsgewijze afschaling van de bezoekregeling, aan de hand van 

een geactualiseerd afwegingskader dat 29 april jl. is gepubliceerd.  

Een belangrijk verschil met de verpleeghuizen is dat de gehandicaptenzorg 

een grotere diversiteit aan cliënten en woonvormen kent en dat niet voor 

iedere cliënt het gezondheidsrisico even groot is. De komende tijd willen 

we dat er meer balans komt tussen de fysieke gezondheid én de 

psychosociaal emotionele gezondheid van mensen met een beperking. 

Het afwegingskader geldt voor de hele gehandicaptensector en iedere 

zorgaanbieder kan aan de hand van het afwegingskader stappen zetten om 

het bezoek te verruimen. We zien bijvoorbeeld dat er gestart is met bezoek 

voor kinderen tot 12 jaar. Ook worden praathuisjes en ontmoetingsplekken 

buiten de woning georganiseerd en als er sprake is van een laag 

risiconiveau wordt overwogen het bezoek binnen de locatie in een eigen 

ruimte te organiseren.  

 

Ruimte maken 

Samen met de cliëntenorganisaties is de VGN de groep ‘Ruimtemakers’ 

gestart, bestaande uit ouders, wetenschappers, behandelaars, bestuurders, 

begeleiders en het ministerie van VWS. We willen verkennen wat er wel 

mogelijk is en goede voorbeelden en dilemma’s rondom de bezoekregeling 

delen met de sector. De ervaring laat zien dat dit stimulerend werkt. 

Ook pleiten we voor kennisbundeling en onderzoek voor de korte en vooral 

langere termijn. Samen met experts en het ministerie van VWS willen we 

ons hard maken om de wetenschappelijke kennis over besmettingen in de 

sector te vergroten, zowel medisch (wat is risico op 

besmettingsoverdracht, wat weten we over de ziektelast?) als sociaal 

emotioneel vlak (wat is de impact van corona?). Hierbij wordt ook gebruik 

gemaakt van ervaringskennis. 

https://www.vgn.nl/nieuws/update-bezoekregeling-gehandicaptenzorg
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Vraag aan de minister: 

Wilt u de gehandicaptenzorg faciliteren door onderzoek op te starten over 

de impact van corona zowel op medisch vlak als op sociaal emotioneel 

gebied bij mensen met een beperking?  

 

5. Duidelijkheid nodig over financiële afspraken vanaf 1 juni 

Aan het begin van de coronacrisis heeft het kabinet aangekondigd alles in 

het werk te zetten om werkend Nederland, inclusief de zorgsector, zo goed 

mogelijk financieel te ondersteunen. Deze steun is nodig omdat de 

maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen enerzijds 

leiden tot omzetdaling, anderzijds tot extra kosten in de zorg. Die 

financiële steun was in ieder geval voor de eerste 3 maanden (maart, april 

en mei) en daarna mogelijk nogmaals een periode van 3 maanden.  

Het kabinet werkt aan een routekaart. We weten nog niet wat de stappen 

precies inhouden, maar pleiten wel om snel duidelijkheid te bieden over de 

periode van financiële steun voor de gehandicaptenzorg. Eind deze maand 

is de eerste periode van drie maanden afgelopen. Duidelijkheid is nodig 

over de periode vanaf 1 juni.   

 

Omdat wij niet verwachten dat per 1 juni alle landelijke maatregelen 

opgeheven zijn, zien wij een noodzaak tot verlenging van financiële steun, 

passend bij de maatregelen die van kracht blijven. Ook zien wij dat de 

omzetderving in de gehandicaptenzorg langer doorloopt, als de 

coronamaatregelen volledig worden opgeheven omdat de 

gehandicaptensector zich ook zal moeten aanpassen aan de 1,5 meter 

samenleving. Een voorbeeld is dat cliënten wel weer naar de dagbesteding 

kunnen, maar dat het wel nodig is om dit in kleinere groepjes te doen om 

voldoende afstand te kunnen houden tot elkaar.  

 

Vraag aan de minister: 

Kan de minister snel duidelijkheid bieden over de financiële afspraken 

vanaf 1 juni? 

De VGN vraagt u het bovenstaande bij uw inbreng te betrekken. 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frank Bluiminck 

Directeur 

 

 

  


