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ZOEK JE INFORMATIE OVER CORONA EN JE EIGEN AANDOENING
OF ZIEKTE?
Posted on 19 maart 2020 by Margreet

Meerdere patiëntenverenigingen (leden van Ieder(in)) geven informatie over corona in relatie tot de
aandoening of ziekte van hun leden. We geven een (niet compleet) overzicht.
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Informatie van patiëntenverenigingen
Nederlandse Vereniging voor Autisme
NVA Wegwijzer autisme & corona
Stichting Downsyndroom
Het coronavirus en downsyndroom
Stomavereniging
6 vragen over gevolgen corona voor stoma en pouch
Maag darm lever stichting
Coronavirus en spijsverteringsziekten
Veel gestelde vragen corona en spijsverteringsziekten
Dwarslaesie Organisatie Nederland
Coronavirus: verhoogd risico bij een dwarslaesie?
Spierziekte Nederland
Vragen over spierziekten en corona
Longfonds
Corona: wat betekent dat voor mensen met een longziekte?
NFK
Wat betekent het coronavirus voor de behandeling van kanker?
Patiëntenvereniging Hart en Long transplantaties
Op de wachtlijst voor een orgaan en het coronavirus
ReumaNederland
Het coronavirus: wat betekent dat voor je als je reuma hebt?
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Wat moeten nierpatiënten doen nu het coronavirus zich ook in Nederland verspreidt?
Diabetesvereniging Nederland
3 veelgestelde vragen over het coronavirus
Alzheimer Nederland
Corona en dementie
Oogvereniging
Vervoer in tijden van corona en Praktische tips
LFB - door en voor mensen met een verstandelijke beperking
Informatie over het coronavirus voor mensen met een verstandelijke beperking
Oudervereniging Balans
Tips om je kind met autisme gerust te stellen over corona
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Informatie van belangenorganisaties
ZEVMB-gezinnen (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen)
Werkgroep Wij zien je wel - Veelgestelde vragen over situatie corona voor ZEVMB-gezinnen
Werken
Incluvisie: Vraagbaak Corona en werken en studeren op afstand
FNV: Veelgestelde vragen over corona in de sociale werkvoorziening
Persoonsgebonden budget
PerSaldo: Adviezen en tips in tijden van corona
Mantelzorg
MantelzorgNL informeert over mantelzorg en het corona-virus
Onderwijs
Ouders & Onderwijs: Veel gestelde vragen Scholen dicht, wat nu?
Ieder(in): Vragen en antwoorden over speciaal onderwijs en de corona-maatregelen
Incluvisie: Vraagbaak Corona werken en studeren op afstand
Met vragen over het speciaal onderwijs kun je ook terecht bij LECSO
Jeugd
Nederlands Jeugdinstituut: Omgaan met de gevolgen van corona
Gehandicaptenzorg
Informatie van de VGN: Corona en de gehandicaptenzorg: maatregelen, veelgestelde vragen,
tips en adviezen
Kindzorg
Kind & Ziekenhuis: Informatie over coronavirus voor de kinderzorg
Zoek je informatie in gebarentaal of in eenvoudige taal? Bekijk dit overzicht

Algemene informatie over corona
Rijksoverheid
RIVM
Rijksoverheid
Regionale GGD
Veel gestelde vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen zorgprofessionals
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Informatiepagina VNG en het coronavirus
Rode Kruis
Hulplijn en voorlichting over veilig helpen
Kamer van Koophandel
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Veelgestelde ondernemersvragen over corona
Vakbonden
FNV - veelgestelde vragen werk en corona
CNV - veelgestelde vragen werk en corona
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