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Geachte Kamerleden,
Morgen woensdag 8 april spreekt u in de Kamer opnieuw over de ontwikkelingen met betrekking
tot het corona virus en de aanpak hiervan.
De situatie in instellingen in de gehandicaptenzorg is zeer ernstig en er is op de kortst mogelijke
termijn nood aan meer beschermingsmateriaal en het testen van bewoners en zorgverleners. Wij
zien echter ook dat het RIVM een nieuwe richtlijn voor zorgverleners in andere sectoren dan de
ziekenhuiszorg heeft gepubliceerd en het testbeleid wordt uitgebreid. Daar moet nu in hoog tempo
uitvoering aan worden gegeven.
Daarnaast krijgt 90% van de volwassenen met een beperking of chronische ziekte en 95% van de
kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte zorg thuis. Namens hen willen wij
jullie dringende aandacht vragen voor de volgende punten met betrekking tot zorg thuis.
Ambulante zorgverleners en mantelzorgers moeten ook kunnen beschikken over
persoonlijk beschermingsmateriaal
Met betrekking tot het testbeleid zien wij vooruitgang door de uitbreiding van het testbeleid. Dat
geldt alleen niet voor mantelzorgers. Zij zijn nog niet meegenomen in de uitbreiding van het
beleid. Zorgverleners die op basis van een persoonsgebonden budget zorg verlenen komen wel in
aanmerking om getest te worden. Dit betekent echter niet dat zij nu ook voldoende toegang
hebben tot dit materiaal. Zij moeten zich aanmelden bij Regionaal Overleg Acute Zorgketen
(ROAZ) en daar wedijveren met zorgaanbieders en instellingen uit alle zorgsectoren. Deze groep
zelfstandige zorgverleners trekt dan aan het kortste eind. Ook horen wij verschillende verhalen
over de uitvoering. De ene regio past de richtlijn strikter toe dan de andere regio. Wellicht moet er
een uniforme uitvoering komen.

Met betrekking tot persoonlijke beschermingsmaterialen hebben wij meer zorgen. Mantelzorgers
die vaak ook betrokken zijn bij intensieve zorg aan hun naaste en ambulante zorgverleners
vooralsnog in het geheel niet in aanmerking voor persoonlijk beschermingsmateriaal.


Wilt u de minister vragen erop toe te zien dat persoonlijk beschermingsmateriaal
ook in voldoende mate beschikbaar komen voor ambulante zorgverleners en
mantelzorgers?



Wilt u de minister vragen mantelzorgers toegang te geven tot testen waar zij zorg
in nabijheid bieden aan hun naasten?

Hervatten van (paramedische) zorg en ondersteuning noodzakelijk
Op veel plaatsen is zorg en/of ondersteuning stop gezet. Het gaat om heel uiteenlopende
therapieën, zorg en ondersteuning.
-

Allereerst krijgen wij vanuit onze achterban veel signalen dat bijvoorbeeld fysiotherapie,
ergotherapie en blaasspoelingen zijn stopgezet. We hebben het hier over aanzienlijke
groepen mensen met een beperking of chronische ziekte die regelmatig therapie of
behandeling nodig hebben om pijnklachten, achteruitgang of zelfs escalatie van hun
leefomstandigheden te voorkomen.

-

Ook horen wij dat kleinschalige dagopvang, tijdelijke opvang (respijtzorg) of opvang
speciaal onderwijs onvoldoende wordt opengesteld om gezinnen/mantelzorgers met
zorgintensieve kinderen of naasten te ontzien. Dat is wel dringend nodig om mantelzorgers
te helpen de zorg voor hun kind of naaste vol te laten houden.

-

De volgende categorie waarover ons veel signalen bereiken is hulpmiddelen. Wij horen dat
processen om hulpmiddelen aan te vragen worden stopgezet of gepauzeerd. Aflevering van
hulpmiddelen en het aanmeten van orthese om scheefgroei (verder) te voorkomen ligt
bijvoorbeeld stil. Normaal duurt zo'n proces al erg lang (een halfjaar is niets) en dit wordt
nu nog langer. Belangrijk is dat het verstrekken van hulpmiddelen doorgang vindt. Voor
alle mensen die hiervan afhankelijk zijn en in ieder geval voor met name de kwetsbare
doelgroepen en met de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen.

Voor al deze uiteenlopende therapieën, zorg en ondersteuning geldt dat het noodzakelijk is dat dit
weer wordt opgestart en door blijft gaan. Uiteraard met inachtneming van alle
voorzorgsmaatregelen om risico’s op besmetting zo veel als mogelijk zijn geminimaliseerd. Die
noodzaak wordt groter naarmate de maatregelen langer duren. En voor de groep met een
verhoogd gezondheidsrisico wellicht ook nog in de eerstvolgende periode nadat voor de meeste
mensen de maatregelen afgebouwd worden. Wanneer dat ook mag zijn.


Zou u de minister willen vragen alle betrokken partijen op te roepen de
paramedische zorg, zorg en ondersteuning thuis en verstrekking van
hulpmiddelen te hervatten?

Wij waarderen de aandacht die er in eerdere debatten en schriftelijke vragen is geweest voor
onderdelen van de problematiek voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ook zijn we
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erg blij met de vooruitgang in de crisiscommunicatie en toegankelijke gezondheidsinformatie en
hopen dat deze vooruitgang blijvend is.
Namens onze achterban vragen wij u bovenstaande punten mee te nemen voor het debat op
woensdag 8 april. Een goed debat en goede gezondheid gewenst.
Met vriendelijke groet,
Illya Soffer,
directeur Ieder(in)
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