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In de gehandicaptenzorg is veel fysiek contact tussen verzorgenden, begeleiders en de mensen die
in instellingen wonen.
Vooralsnog wordt er niet of nauwelijks getest op corona. Onnodige en te ingrijpende maatregelen
moeten worden voorkomen door (meer) te testen en te zorgen voor goede bescherming voor
bewoners en medewerkers. Daarnaast kan met meer testen en bescherming voorkomen worden
dat zorginstellingen versnellers worden in de verspreiding van het virus.

Schade voorkomen
Volgens de instellingen is er bij hen een groot tekort aan testmateriaal en testcapaciteit. Alleen door
te testen kunnen besmette mensen geholpen worden (quarantaine, opname ziekenhuis) en kan
verspreiding worden voorkomen.
Ieder(in) krijgt signalen van bezorgde ouders en naasten. Volgens directeur Illya Soffer zijn snel
voldoende tests en bescherming nodig om "onnodige quarantaine, isolatie van woongroepen en
psychische schade bij kinderen, volwassen bewoners en familieleden te voorkomen".
Het RIVM gaf eerder aan dat er landelijk geen gebrek is aan testcapaciteit, maar dat er wel
terughoudend mee wordt omgesprongen. Ieder(in) pleit bij het ministerie en in overleg met
zorgaanbieders (VGN) voor snelle uitbreiding van de testmogelijkheden in de gehandicaptensector.

Stel voldoende bescherming beschikbaar
Minstens zo belangrijk is de beschikbaarheid van voldoende beschermingsmateriaal in de
gehandicaptenzorg, zoals mondkapjes, Begrijpelijk is dat in eerste instantie het meeste materiaal
naar de acute zorg in ziekenhuizen gaat. Ieder(in) pleit voor een zo spoedig mogelijke
beschikbaarstelling van beschermingsmateriaal in de zorginstellingen. Ook om te voorkomen dat
een mogelijk snelle verspreiding onder verzorgenden en bewoners in instellingen leidt tot nog
grotere druk op de medische zorg.
Zie ook NOS Nieuwsuur: gehandicaptenzorg waarschuwt voor gebrek aan tests
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