
 

 

 

 

Geachte directie, 

 

Het zijn zware tijden momenteel vanwege de coronacrisis. Er wordt enorm veel gevraagd van de 

GGD’s in Nederland. Wij hebben veel waardering voor het moeilijke en vele werk dat u momenteel 

verricht bij het onder controle brengen en houden van het coronavirus.  

 

Tegelijk zien wij als Ieder(in), het netwerk van ruim twee miljoen mensen met een beperking en/of 

chronische ziekte dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van GGD’s in Nederland beter kan en 

moet. Juist in deze tijden is het van cruciaal belang dat websites en medewerkers van GGD’s goed 

toegankelijk en bereikbaar zijn voor mensen met een beperking, die relatief vaak in de risicogroep 

zitten of te maken hebben met hogere gezondheidsrisico’s.  

 

Voor de korte termijn willen wij u vragen de toegankelijkheid van de GGD-websites te vergroten en 

een alternatieve contactmogelijkheid voor telefonische testafspraken te introduceren. Wij adviseren 

u hierover in overleg te treden met mensen met een beperking. In de bijlage zetten wij een aantal 

snelle en volgens ons noodzakelijke verbeteringen op een rij. Voor de langere termijn willen wij u 

vragen de toegankelijkheid van uw informatie, diensten en voorzieningen structureel in de 

uitvoering mee te nemen.  

 

Desgewenst geven wij graag een toelichting op deze brief.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Illya Soffer,  

directeur 

 

CC:  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De heer H.M. de Jonge,  

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De heer R. Knops  
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BIJLAGE: 

Adviezen voor snelle verbeteringen van toegankelijkheid website en informatievoorziening 

 

1 Toegankelijke websites 

Voor de zeer korte termijn verzoeken wij u om een aantal (snel uitvoerbare) maatregelen te nemen 

die de toegankelijkheid van uw website voor mensen met een beperking aanzienlijk vergroot: 

- Video’s voorzien van ondertiteling en (uitgestelde) audiodescriptie 

- Geen (onleesbare) PDF’s plaatsen, maar de informatie direct op de website plaatsen   

- Afbeeldingen, knoppen en links voorzien van een tekstuele beschrijving 

- Zorgdragen dat koppen zijn geplaatst in een koppenstructuur  

- Gebruik eenvoudige taal (eenvoudige woorden en korte zinnen) 

- Zorgdragen dat de informatie makkelijk vindbaar is 

 

Het merendeel van deze criteria is onderdeel van de (internationale) Web Content Accessibility 

Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). Deze zijn tevens opgenomen in het tijdelijk Besluit Digitale 

Toegankelijkheid die van toepassing is op overheidsinstanties.  

 

Meer informatie over richtlijnen en het Besluit Digitale Toegankelijkheid:  

- Digitoegankelijk.nl 

www.digitoegankelijk.nl 

- WCAG 2.1 richtlijn  

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/ 

- Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-141.html  

 

2 Alternatieve contactmogelijkheid voor telefoonnummer testafspraken 

Het aanvragen van een coronatest kan momenteel alleen via het landelijke telefoonnummer 0800-

1202. Dit is een drempel voor sommige mensen met een beperking, die om een of andere reden 

niet kunnen of willen bellen, om een test aan te vragen. Niet alle mensen met een auditieve of 

spraakbeperking beschikken bijvoorbeeld over de vereiste software om te kunnen telefoneren via 

de telefonische bemiddelingsdienst. En mensen met autisme of een psychische beperking kunnen 

telefoneren te onduidelijk of te spannend vinden. Door deze drempel van alleen een telefonische 

afspraakmogelijkheid kunnen mensen besluiten om zich niet te laten testen. Dit belemmert een 

effectieve monitoring van coronabesmettingen en kan leiden tot onnodig meer besmettingen.  

 

Hiervoor stellen wij twee concrete oplossingen voor:  

1. De groepen doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking kunnen uw GGD 

bellen via https://www.klikvoorteletolk.nl/. Het voordeel hiervan is dat deze mensen u 

zonder de vereiste software via een telefonische bemiddelingsdienst kunnen bellen. 

Gemeenten als Utrecht, Ede, Woerden, Den Bosch en Eindhoven maken bijvoorbeeld 

gebruik van deze knop op de contactpagina van de gemeentewebsite.  

 

 

 

 

http://www.digitoegankelijk.nl/
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-141.html
https://www.klikvoorteletolk.nl/
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2. Mensen met een beperking, die om een of andere reden niet kunnen of willen bellen, 

kunnen op een alternatieve manier via tekst een afspraak maken voor een coronatest. Per 

chat, app of mail zijn goede alternatieven voor bellen. WhatsApp raden wij overigens zeer 

af vanwege de privacy. Bij deze alternatieve contactmogelijkheid is het belangrijk dat GGD-

medewerkers snel reageren op vragen per chat, app of mail.  

 

3 Ervaringsdeskundigen betrekken 

Bij het doorvoeren van aanpassingen aan uw website of bereikbaarheid raden wij u aan om 

ervaringsdeskundigen en kennis- en expertisecentra van mensen met een beperking te betrekken. 

Zij kunnen u adviseren over toegankelijkheid, begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Mochten 

er bij u specifieke vragen zijn over het betrekken van ervaringsdeskundigen, dan kunt u hiervoor 

ons Adviespunt Ervaringsdeskundigheid raadplegen. Kijk voor meer informatie op 

https://nietsoveronszonderons.nl/ik-zoek-een-ervaringsdeskundige/. Of bel naar 085 – 400 04 60 

(bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 – 13.00 uur) of mail naar 

advies@iederin.nl  

 

 

 

 

 

https://nietsoveronszonderons.nl/ik-zoek-een-ervaringsdeskundige/
mailto:advies@iederin.nl

