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Geachte Kamerleden,
Op donderdag 26 maart spreekt de Kamer in een plenair debat de ontwikkelingen met betrekking
tot het corona virus en de aanpak hiervan. Het is bewonderenswaardig hoe vele mensen zich
inzetten om zo goed mogelijk zorg te verlenen, het land zo veel mogelijk draaiende te houden en
de crisis te bestrijden. Wij spreken onze grote waardering voor hen uit.
Vanuit Ieder(in) behartigen we de belangen van ruim 2 miljoen mensen met een beperking of
chronische ziekte. Deze crisis en de maatregelen hebben ook grote impact op hun leven en dat van
hun naasten. Wij vragen jullie met klem aandacht te hebben voor de volgende zaken.
1. Stel mensen met een beperking of chronische ziekte in staat zichzelf en hun
zorgverleners te beschermen (intramurale en ambulante zorg)
Ieder(in) heeft 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. Tegelijkertijd is het zeer belangrijk
dat ook in deze situatie professionele zorg en ondersteuning geboden blijft worden. Het gaat
hierbij om zorg in instellingen, maar juist voor mensen met een beperking of chronische ziekte
ook om de zorg en hulp thuis.
Er wordt nu nauwelijks getest. Volgens de instellingen is er bij hen een groot tekort aan
testmateriaal en testcapaciteit. Dat leidt ertoe dat er meteen naar erg ingrijpende maatregelen
wordt gegrepen zoals quarantaine en isolatie van woongroepen. Met veel onrust, angst en
mogelijk psychische schade bij kinderen, volwassen bewoners en familieleden tot gevolg.
Professionele zorg en ondersteuning thuis (bijvoorbeeld thuiszorg, dagbesteding en
huishoudelijke hulp) vallen in de huidige situatie ook op veel plekken weg. Continuïteit van
zorg en ondersteuning is van groot belang. Begrijpelijk is dat in eerste instantie het meeste
materiaal (tests en bescherming) naar de acute zorg in ziekenhuizen gaat.

De gehandicaptenzorg – intramuraal en ambulant - is een van de andere zorgsectoren die
vervolgens met veel urgentie voldoende tests en bescherming moeten krijgen. Alleen door te
testen kunnen besmette mensen geholpen worden (quarantaine, opname ziekenhuis) en kan
verspreiding worden voorkomen. Ook kan het testen of mensen al het coronavirus hebben
gehad geruststelling bieden en zorgverleners in staat stellen (opnieuw) zorg te verlenen.


Wij vragen u de minister op te roepen met grote urgentie de gehandicaptenzorg
– zowel in instellingen als thuis - van voldoende tests en bescherming te voorzien.

2. Ondersteun mantelzorgers met een tijdelijk noodpakket
Door het wegvallen van professionele zorg neemt de druk op mantelzorgers enorm toe. Voor
een deel van de mantelzorgers is dit voor een kortere periode te overzien. Dat geldt echter niet
voor iedereen en de situatie lijkt ook langer te gaan duren. Zoals hierboven aangegeven kan
testen en het bieden van bescherming de continuïteit van professionele zorg verbeteren. Dat
zou de druk op mantelzorgers verlichten. Ook creatieve oplossingen in een noodpakket vanuit
de gemeente zou mantelzorgers kunnen verlichten in de enorme last die zij dragen.
Bijvoorbeeld een (extra) boodschappenservice voor kwetsbare huishoudens waarin mantelzorg
geboden wordt. Of respijtzorg op een veilig bevonden locatie met geteste begeleiders. Ook het
bieden van een luisterend oor en (digitaal) in contact brengen met andere mantelzorgers kan
zorgen voor steun.
Daarnaast is het voor mensen een flinke uitdaging werk thuis en mantelzorg of thuisonderwijs
te combineren. Het bieden van mantelzorgverlof zou ruimte kunnen bieden.


Wilt u de minister vragen om samen met gemeenten te komen tot een noodpakket om
mantelzorgers te ondersteunen?

3. Bied rust en zekerheid over financiering extra zorg aan mensen met een
persoonsgebonden budget (pgb)
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. In het geval van zorg in natura
heeft de VNG gemeenten opgeroepen de contracten met zorgaanbieders te respecteren en hen
te betalen ook als zorg op een aangepaste manier wordt geboden. Met betrekking tot het pgb
wordt van budgethouders echter gevraagd dat zij eerst kijken hoe zij dit kunnen opvangen met
het voor dit jaar ter beschikking gestelde budget. Aangezien we in het begin van dit jaar zitten
en niet weten hoe de situatie zich in de komende maanden zal ontwikkelen, levert dit veel
onzekerheid op.
Ieder(in) pleit ervoor dat er voor budgethouders nu aanvullend budget ter beschikking wordt
gesteld voor de extra zorg die nu nodig is. Laat budgethouders niet tot het najaar in de
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onzekerheid over de financiering van de noodzakelijke zorg. Ook zorgverleners die vanuit een
pgb worden ingehuurd om zorg te verlenen verdienen zekerheid over inkomen. Het is niet
duidelijk of het economisch noodpakket daarin voorziet. Het zou mooi zijn als hier met
betrokken partijen zoals de SVB een oplossing voor wordt gevonden. Bijvoorbeeld in de vorm
van een coulante doorbetalingsregeling.


Wilt u het kabinet vragen de gemeenten op te roepen aanvullend budget ter
beschikking te stellen voor houders van een persoonsgebonden budget wanneer zij
door de thuisisolatie extra zorg nodig hebben? Of als kabinet samen met gemeenten
voor aanvullend budget te zorgen, zolang de mensen om wie het gaat maar geen last
hebben van het overleg om hier afspraken over te maken.

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.
Wij wensen u een goed overleg en pas goed op uzelf en uw naasten.
Met vriendelijke groet,

Illya Soffer,
directeur Ieder(in)
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