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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

Morgen staat het plenair debat over de ontwikkelingen rondom het 

coronavirus op de agenda. Met deze brief vraagt Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) uw aandacht voor het gewijzigde 

advies van het RIVM over medische mondmaskers en de beschikbaarheid 

van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de gehandicaptenzorg. 

 

Zoals eind vorige week is gebleken, heeft het RIVM een belangrijke richtlijn  

over mondmaskers op 17 augustus jl. stilzwijgend gewijzigd. Deze richtlijn 

gold niet alleen voor de ouderenzorg, maar nadrukkelijk ook voor de 

gehandicaptenzorg. De afgelopen maanden hoefden medewerkers in de 

gehandicaptenzorg geen mondkapje te dragen als zij anderhalve meter 

afstand konden houden of alleen een vluchtig contact hadden met een 

cliënt die mogelijk besmet was met corona. Zolang zij slechts ‘kort contact’ 

hadden, zoals even medicijnen aangeven, waren mondkapjes niet nodig. 

Op dit punt is nu een draai gemaakt. Mondmaskers zijn voortaan 

noodzakelijk, óók bij kort contact, aldus het RIVM.  

 

Zorgvuldige communicatie noodzakelijk 

De VGN vindt het zorgelijk dat wij niet zijn geïnformeerd over deze 

belangrijke wijziging. Risico-inzichten kunnen altijd veranderen, maar het 

is essentieel dat er een sluitende procedure is voor de wijze waarop nieuwe 

risico-inzichten snel landen op de werkvloer. Zeker omdat deze wijziging 

leidt tot een hoger verbruik van PBM, waarop de bevoorrading moet 

worden aangepast.  

 

Vraag: 

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

inzet van mondkapjes en richtlijnen over veiligheid transparant zijn en 

volgens een vaste procedure gecommuniceerd worden naar de betrokken 

branches? 
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Inzetten op voldoende beschermingsmiddelen 

De VGN wil dat, mede gezien de toename van de besmettingen in het 

publieke domein, medewerkers veilig hun werk kunnen blijven doen en dat 

maximaal wordt ingezet op het voldoende beschikbaar stellen van 

beschermingsmiddelen tijdens de periode die voor ons ligt. 

 

Vraag: 

Kunt u er bij de minister op aandringen dat het hogere verbruik aan PBM 

door deze en andere wijzigingen wordt meegenomen bij het berekenen van 

minimale strategische voorraad BPM zodat er de komende periode 

voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor de 

(gehandicapten)zorg. 

 

De VGN vraagt u bovenstaande te betrekken bij uw inbreng. We zijn graag 

bereid om deze punten toe te lichten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

Frank Bluiminck 

Directeur 


