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Geachte leden van de Tweede Kamer,  

 

Op donderdag 25 juni vindt het volgende plenaire debat plaats over de 

laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op het coronavirus. Met deze 

brief vraagt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) uw aandacht 

voor twee onderwerpen die naar onze opvatting in dit debat aan de orde 

moeten komen:  

   

1. Een gedifferentieerde aanpak van het Coronavirus; 

2. Financiering van zekerheid, die past bij de gevolgen van de corona-

 maatregelen.  

 

Gedifferentieerde aanpak Coronavirus  

De aanpak van het coronavirus werd vooral gekenmerkt door generieke 

maatregelen vanuit een medische invalshoek. Een voorbeeld is de 

bezoekregeling. In de praktijk bleek dat de ‘nee, tenzij’ clausule uit de 

bezoekregeling vaak lastig was in te vullen, waardoor het voor mensen met 

een beperking van de één op de andere dag vaak niet meer mogelijk was 

om bezoek te ontvangen. Het bleek erg zwaar voor betrokken cliënten, hun 

ouders en familie en dit kan niet nog een keer van hen worden gevraagd. 

Ook de heropening van locaties bleek lastiger dan verwacht.  

Een ander voorbeeld is de boete die wordt opgelegd als meer dan drie 

mensen uit één huishouden in dezelfde auto reizen. Omdat mensen met 

een beperking niet zelfstandig kunnen reizen, betekent dit dat logeren en 

op vakantie gaan heel lastig zijn te organiseren. Bij de voorbereiding op 

een tweede besmettingsgolf is veel meer maatwerk nodig, waarbij 

evenwicht wordt gezocht tussen de gezondheidsaspecten en het 

welbevinden van mensen met beperkingen. Er is daarvoor meer 

wetenschappelijk onderzoek nodig naar de verschillen in medische 

kwetsbaarheid voor het coronavirus onder mensen met een beperking. Niet 

iedereen lijkt even kwetsbaar en dit biedt kansen om de beperkende 

maatregelen bij een volgende uitbraak gedifferentieerd in te zetten.  
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Op deze wijze kan een nieuwe generieke lockdown worden voorkomen. 

Daarbij is en blijft het overigens essentieel dat cliënten en medewerkers 

snel worden getest en direct over voldoende persoonlijke 

beschermingsmiddelen kunnen beschikken, als dit nodig is.  

 

Vragen: 

• Kunt u er bij de minister op aandringen dat bij de verdere aanpak van 

het coronavirus sociaal agogische belangen even zwaar worden 

meegewogen als medische argumenten? 

• Kunt u er bij de minister op aandringen dat er nader wetenschappelijk 

onderzoek plaatsvindt naar de medische kwetsbaarheid van de 

verschillende groepen mensen met een beperking? 

Financiële zekerheid, passend bij gevolgen van coronamaatregelen 

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben de 

kabinetsmaatregelen in de afgelopen maanden geleid tot minder omzet en 

tegelijkertijd ook tot extra kosten in de zorg, maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp aan mensen met een beperking. Voor het 

sociaal domein en de Zorgverzekeringswet zijn voor de financiële zekerheid 

van zorgaanbieders - en daarmee de continuïteit van zorg op de langere 

termijn - afspraken gemaakt over compensatie van omzetderving tot 1 juli. 

Dit geldt ook voor pgb in de Wet langdurige zorg. Deze einddatum brengt 

risico’s voor de continuïteit en kwaliteit van zorg met zich mee.  

 

Van aanbieders mag worden verwacht dat zij, binnen maatregelen die op 

dit moment gelden, zorg, ondersteuning en jeugdhulp zo maximaal 

mogelijk opstarten. Aanbieders wíllen dat ook en zijn ook gemotiveerd om 

dit te doen. Het is echter niet mogelijk om alle zorg, jeugdhulp en 

maatschappelijk ondersteuning die voorafgaand aan de corona-uitbraak 

werd geboden, vanaf 1 juli te bieden. Met name het houden van 

anderhalve meter afstand en de verplichting thuis te blijven als iemand zelf 

of andere personen in het huishouden klachten krijgen, zorgen ervoor dat 

het geen business as usual is.  

 

Ook mét maximale inspanning van aanbieders, zullen er daarom na 1 juli 

situaties ontstaan waarin omzetderving wordt geleden, waardoor er 

meerkosten moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld door vraaguitval of 

omdat zorg ook nog in alternatieve vormen wordt geleverd. Daarom zijn er 

over een verlenging van alle maatregelen ook na 1 juli afspraken nodig. 

Alleen een afspraak over verlenging van vergoeding van meerkosten is 

onvoldoende.  

 

Een voorbeeld: 

De dagbesteding voor volwassenen is vanaf 1 juni weer gestart, binnen de 

mogelijkheden en grenzen van de geldende corona-maatregelen. In de 

praktijk betekent dit werken in kleinere (en voor kwetsbare cliënten liefst 
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ook vaste) groepen dan normaal. Door het voorschrift om anderhalve 

meter afstand te houden, kunnen immers minder cliënten per vierkante 

meter worden bediend. Zolang de 1,5 meter het uitgangspunt is, kunnen 

eenvoudig niet alle reguliere dagdelen voor alle cliënten worden ingevuld. 

Deze situatie is meestal niet of niet direct op te lossen met het maken van 

meerkosten.  

 

De situaties die omzetderving met zich meebrengen, zullen zich voordoen 

zolang die landelijke corona-maatregelen van kracht zijn. Met grote 

financiële gevolgen voor zorgaanbieders.  

 

De impact van de corona-maatregelen kan zowel voor cliënten, als 

aanbieders worden beperkt indien het mogelijk blijft om dagbesteding te 

bieden in kleinere groepen, op de woonlocatie of in een andere alternatieve 

vorm. Net zoals dat binnen de Wlz de afgelopen maanden mogelijk was. 

Dus: niet als standaard zorg die wordt geboden in plaats van reguliere 

dagbesteding, maar juist in situaties waarin het door de corona-

maatregelen niet mogelijk is om weer volledig de reguliere dagbesteding te 

bieden. Dit voorkomt dat de corona-maatregelen leiden tot ongewenste en 

onnodige uitval van zorg.   

 

Vragen:  

• Wilt u er bij de minister op aandringen voor het sociaal domein en de 

Zorgverzekeringswet en voor pgb in alle domeinen snel financiële 

duidelijkheid te bieden vanaf 1 juli, passend bij de corona-maatregelen 

die van kracht zijn?  

• Wilt u er bij de minister op aandringen het voor alle domeinen mogelijk 

te maken dat dagbesteding nog op de woonlocatie of in een 

alternatieve vorm geboden kan worden, als door de corona-

maatregelen het volledig opstarten van de reguliere dagbesteding nog 

niet voor alle cliënten mogelijk is? Juist om te voorkomen dat cliënten 

geen dagbesteding krijgen.  

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid desgewenst de inhoud van deze brief 

in detail toe te lichten.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Frank Bluiminck 

Directeur 


