
 

 

Aan de fracties van de Tweede Kamer 

Postbus 20018 

2500 EA  'S-GRAVENHAGE 

 

 

Debat coronamaatregelen – Ieder(in) 18 maart 

 

    

17-03-2020 20-0578/TR/HvB t.ronnes@iederin.nl 

m.hempenius@iederin.nl 

1 

 

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

Het zijn rare en verontrustende tijden. Voordat we een aantal zaken bij u onder de aandacht willen 

brengen, eerst het volgende. Wij spreken onze grote waardering uit voor alle mensen die zich 

dagelijks inzetten – waarbij velen ook risico lopen wat betreft hun eigen gezondheid – om zo goed 

mogelijk zorg te verlenen en deze crisis te bestrijden. 

 

Op woensdag 18 maart spreekt u in de Tweede Kamer over de coronamaatregelen. Hoewel het 

voor iedereen zware tijden zijn, vragen wij vanuit Ieder(in) specifiek aandacht voor de situatie van 

mensen met een beperking of een chronische ziekte in deze crisistijd. Deze mensen zijn in ‘gewone 

tijden’ veelal zelfredzaam met de ondersteuning die zij krijgen.  

In deze crisistijd staat die ondersteuning onder grote druk vanwege vrijwillige of verplichte 

thuisisolatie, het wegvallen van begeleiding en dagbesteding, het sluiten van scholen, 

inkomensdaling en het niet aansluiten van zorg uit persoonsgebonden budgetten op deze situatie 

van thuisisolatie. Dat betekent dat de gevolgen van de corona-crisis en de noodzakelijke 

maatregelen voor mensen met een beperking extra ingrijpend zijn en we samen op zoek moeten 

naar verzachtende maatregelen en oplossingen. Het grote beroep op de mantelzorg is begrijpelijk 

in deze crisis, maar voorkomen moet worden dat we tegen een totale overbelasting en uitval van 

de mantelzorg oplopen. Daarnaast vragen we aandacht voor het gevaar van isolement voor grote 

groepen. Mensen moeten in beeld blijven.  

 

De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking (EDF) heeft de Europese Unie en de 

leiders van de nationale regeringen met klem gevraagd om bij alle corona-maatregelen rekening te 

houden met de belangen van mensen met een beperking en hun naasten. Dit geldt uiteraard ook 

voor Nederland.  

 

1. Continuïteit zorg thuis en in instellingen onder druk 

Ieder(in) heeft de afgelopen week in verband met corona vragen en signalen ontvangen van 

mensen met een verhoogd gezondheidsrisico en hun familieleden. Preventie en het voorkomen van 

ziekteverschijnselen is voor deze groep van levensbelang. Op het moment dat zij in vrijwillige of 
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verplichte afzondering zitten, is het belangrijk dat de toegang tot zorg en ondersteuning 

beschikbaar blijft. Dit gaat in de eerste plaats om medische zorg, maar juist voor deze groepen ook 

om de zorg en hulp thuis. Tegelijkertijd is de beschikbaarheid van dagelijkse levensbehoeften, 

zoals eten via bestelservices en pijnstillers, de afgelopen week onder druk komen te staan omdat 

steeds meer mensen hiervan gebruik moeten maken. Er zijn tekorten en wachttijden ontstaan.  

 

Ook voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) is het onzeker of de zorgverleners zorg 

kunnen blijven bieden. Daarnaast volstaan de verstrekte pgb’s niet altijd voor deze situatie. Door 

de thuisisolatie is meer zorg nodig dan met het pgb kan worden ingekocht. Met het pgb kan 

bijvoorbeeld voor 3 dagen zorg worden ingekocht, maar door de thuisisolatie is nu bij veel mensen 

zorg noodzakelijk voor meer dan 3 dagen. 

 

Van mensen met een beperking in instellingen horen wij dat behandeling, ondersteuning en 

dagbesteding – zoals voor jeugdhulp en GGZ – vermindert of zelfs helemaal stopt. In een aantal 

instellingen is bezoek aan kinderen en volwassenen met een beperking die daar wonen niet meer 

of slechts zeer beperkt toegestaan. Vanuit oogpunt van preventie een begrijpelijke maatregel, 

maar dit zijn zware beslissingen voor bewoners en hun naasten. 

 

 We willen voorkomen dat ondanks alle maatregelen, de continuïteit van zorg en 

ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte (en hun naasten) 

in de knel komt. Ook de toegang tot boodschappen en sociaal contact is hierbij een 

belangrijk aandachtspunt. Wilt u het kabinet vragen hierover afspraken te maken 

met VWS, gemeenten (VNG) en zorgaanbieders (VGN/Actiz) en te bespreken wat 

nodig en mogelijk is om de continuïteit van zorg te garanderen? 

 

2. Houd oog voor leerlingen met extra ondersteuningsvragen in het onderwijs  

Afgelopen zondag is het besluit genomen om onderwijsinstellingen per direct drie weken te sluiten. 

Dit besluit heeft grote gevolgen voor iedereen met schoolgaande kinderen. Scholen zijn inmiddels 

druk bezig met het aanbieden van oplossingen als alternatief voor het onderwijs op school. 

 

Gezinnen met kinderen die deelnemen aan het speciaal onderwijs of kinderen die extra 

ondersteuning krijgen in het regulier onderwijs, worden nog eens extra geraakt. Voor hen is geen 

vervangend lesaanbod. Abrupt wegvallende dagstructuren en gaten die vallen in zorg en 

begeleiding zorgen voor onrust en doen een groot beroep op de ouders die dit op moeten vangen.  

Er zullen maatregelen nodig zijn om de zorgtaken behapbaar te maken en ondersteuning te bieden 

aan de ouders die deze taken moeten overnemen van de professionals. 

 

 Wij willen u vragen met het ministerie van Onderwijs en de koepel van het speciaal 

onderwijs te kijken hoe we de gevolgen van het sluiten van de scholen kunnen 

beperken voor kinderen die zorg nodig hebben of baat hebben bij continuïteit. En 

welke rol gemeenten en zorginstellingen op zich kunnen nemen bij het opvangen van 

problemen. 
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3. Bied begrijpelijke (crisis)informatie (ook over groep met hoger gezondheidsrisico) 

Voor mensen met een beperking of chronische ziekte is het extra belangrijk dat iedereen zich aan 

de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM houdt. In de voorlichting vragen wij u iedere keer 

ook op deze groep toegesneden goede en toegankelijke adviezen op te nemen. Het blijft belangrijk 

dat de maatregelen die nu bedacht worden en informatie die hierover gegeven wordt, ook voor hen 

toegankelijk en te begrijpen zijn. Zo krijgen wij uit onze achterban veel vragen over de betekenis 

van groepsimmuniteit naar aanleiding van de boodschap van de minister-president. 

 

Verder zijn wij blij dat de gebarentolk een plek heeft gekregen bij persconferenties en bij de 

journaals. Daarnaast blijven wij het grote belang van de toegankelijkheid van crisiscommunicatie 

voor alle mensen met een beperking en voor laaggeletterden benadrukken. 

 

 Wilt u het kabinet vragen in de voorlichting aandacht te besteden aan de groep met 

een hoger gezondheidsrisico (naast ouderen, ook voor mensen met een beperking of 

chronische ziekte) en ook op deze groep toegesneden adviezen op te nemen? Daarbij 

bijvoorbeeld ook heldere uitleg geven over de betekenis van groepsimmuniteit. Wilt u 

het kabinet en het RIVM vragen alle informatie ook af te stemmen op mensen met 

een lagere taalvaardigheid. Eventueel in een aparte weergave. 

 

4. Houd financiële bestaanszekerheid overeind: bescherm lage inkomens 

We vragen uw aandacht voor het risico op inkomensverlies voor mensen met een beperking of 

chronische (psychische) aandoening. Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen zoals 

beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege 

beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen, onder wie mensen met 

een beperking of chronische (psychische) aandoening in grote financiële problemen terecht komen.  

Wij verwijzen naar de brief van de Landelijke Armoedecoalitie1 – waar Ieder(in) ook bij aangesloten 

is – met de oproep aan het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders en 

het professionele veld van schuldhulp en incasso om een coulante houding aan te nemen en 

rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden en 

kwetsbare mensen in het bijzonder. En deze coulance-maatregelen tot minimaal twee maanden na 

de coronamaatregelen te laten gelden.  

 

 Wij vragen u in lijn met de brief van de Landelijke Armoede Coalitie aanvullende 

maatregelen te treffen voor mensen met een laag inkomen en mensen die zich in een 

kwetsbare situatie bevinden.  

 

Samen de schouders eronder en op zoek naar oplossingen voor onvoorziene problemen 

Tot slot is het belangrijk dat we alle krachten bundelen. We moeten alert blijven op situaties waar 

gaten dreigen te vallen of grote onvoorziene problemen ontstaan voor mensen. We weten dat alle 

zorgverleners in Nederland in deze moeilijke omstandigheden zich meer dan maximaal inspannen 

om de zorg zo goed mogelijk te blijven leveren. Zij krijgen onze steun en waardering. 

 

                                                
1 Bijgesloten in de mail 
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Wij wensen u een goed overleg en pas goed op uzelf en uw naasten. Wij moeten dit samen doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Illya Soffer, 

directeur Ieder(in) 

 

 


