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Geachte minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Geachte heer De Jonge, 

 

Allereerst willen wij u en uw collega’s prijzen voor de geweldige inzet in deze hectische en 

onzekere tijd. Er wordt fantastisch werk geleverd. Wij hebben echter als gezamenlijke 

gehandicaptenorganisaties in Brabant uw dringende steun nodig! Het gaat daarbij om extra 

beschermingsmiddelen voor medewerkers (PBM's). Daarnaast is 

meer samenwerking met GGD noodzakelijk om inrichting van cohorten waarin bepaalde groepen 

zieke cliënten worden geclusterd, mogelijk te maken. 

 

Noord-Brabant was de eerste regio in Nederland die te maken kreeg met corona besmettingen, en 

in Brabant zijn ook de meeste patiënten en overledenen te betreuren. Ook mensen met een 

(verstandelijke) beperking worden getroffen, met grote consequenties voor hen en voor hun 

familie. Wat we nu meemaken en organiseren in Brabant, kan behulpzaam zijn voor de rest van 

Nederland. 

 

Vanuit de gehandicaptenzorg zijn wij het erover eens dat de zorg aan cliënten, die besmet zijn met 

het coronavirus, zoveel mogelijk binnen de eigen vertrouwde omgeving plaats moet vinden. Het is 

voor veel cliënten met een beperking moeilijk te bevatten wat voor impact deze pandemie heeft. 

Opname in een ziekenhuis is vanwege de beperking en de eventuele problemen rondom gedrag, 

niet eenvoudig, soms nauwelijks mogelijk. Cliënten zijn erbij gebaat om verzorgd te blijven 

worden door de vertrouwde gezichten. Daarnaast willen we zo weinig mogelijk een beroep doen op 

de ziekenhuizen. 

 

(Extra) gedragsproblematiek 

Vooral de (extra) gedragsproblematiek bij deze doelgroep speelt een grote rol in de wijze waarop 

we de zorg en begeleiding inrichten. Alle veranderingen brengen grote onrust en vergroten het 

isolement. We doen ons uiterste best de problemen rondom gedrag zoveel mogelijk te beperken. 

 

Hulp van GGD noodzakelijk 

Elke organisatie verzorgt (1) zelf de opvang voor cliënten die in quarantaine verzorgd en begeleid 

moeten worden. Daarnaast (2) worden door ons alternatieven uitgewerkt voor wanneer zorg op 

het woonadres van cliënt niet mogelijk is. We proberen doelgroepen te clusteren, zodat 

cliëntengroepen ontstaan die ongeveer dezelfde zorg en begeleiding nodig hebben. 

  

Bovendien (3) hebben we een gezamenlijke accommodatie op het oog om een groep van circa 100 

ernstig zieke (palliatieve) cliënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Wij kunnen in deze 

initiatieven niet zonder de begeleiding en steun vanuit de GGD / acute zorg. We willen hier nadere 

afspraken over maken met de GGD. Het gaat om een samenwerking tussen gespecialiseerde 



verpleging en gespecialiseerde begeleiding, een combinatie van expertises. Zo ontlasten we de 

ziekenhuizen en geven mensen met een beperking zoveel mogelijk persoonsgerichte zorg. 

Beschermende materialen 

In de cohorten die we zojuist omschreven kunnen cliënten verzorgd worden door hun eigen 

begeleiders. Om de zorg te kunnen bieden is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen 

een vereiste. Datzelfde geldt voor het aantal testen dat beschikbaar gesteld dient te worden om 

cliënten, na diagnose, op de juiste wijze te kunnen behandelen.  

We hebben als gehandicaptenzorg veel te weinig PBM’s of testen in huis. Kleding wordt nu 

hergebruikt en testen is vrijwel niet mogelijk. Onze medewerkers maken zich hierover terecht 

zorgen. 

 

Dringende vraag om steun 

Wij vragen daarom dringend uw invloed aan te wenden voor het realiseren van onderstaande 

zaken, alleen dan kan de gehandicaptenzorg de zorg blijven leveren die cliënten verdienen en van 

ons gewend zijn: 

 

● beschikbaarheid en distributie van: 

○ beschermende kleding zoals; schorten en mondkapjes 

○ voldoende testen 

● Samenwerking tussen GGD / acute zorg en gehandicaptenzorg faciliteren 

 

Concreet vragen wij u om op alle bovenstaande punten zo spoedig mogelijk 

actie te ondernemen, zodat wij ons volledig kunnen richten op de zorg aan de cliënten. 

Wij begrijpen dat u op dit moment uw handen meer dan vol heeft aan de zorg rondom de corona 

crisis. Wij hopen echter dat u hierbij de gehandicaptenzorg niet uit het oog verliest! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

namens de gehandicaptenzorg organisaties in Noord-Brabant 

 

 

Amarant 

ASVZ 

Cello 

Dichterbij 

Kentalis 

Lunetzorg 

ORO 
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S&L 

SDW 

Severinus 

Sovak 

Zuidwester 

 

 

Brigite van Haaften 

Jaap de Bruin 

Raad van Bestuur Prisma 

 

 

 


