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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

In de week van 2 november behandelt de Kamer de begroting van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij deze begroting is het essentieel om naast de 

aandacht voor goede medische zorg, zorg voor ouderen en jeugd met een kwetsbare context, 

expliciet en eigenstandig aandacht en ruimte te vragen voor de 1,5 miljoen mensen met een 

levenslange en levensbrede beperking. Voor hun kwaliteit van leven en mogelijkheden voor 

participatie zijn zij afhankelijk van goede ondersteuning in alle domeinen van het leven. Een 

mensenrecht dat Nederland door het ratificeren van het VN verdrag Handicap heeft toegezegd te 

beschermen en bevorderen. 

 

Wij maken ons echter grote zorgen over de situatie van mensen met een beperking of chronische 

ziekte op korte termijn vanwege de gevolgen van de huidige crisis, maar ook op langere termijn 

door de bezuinigingsplannen in vele gemeenten. 

 

Extra achterstand en uitsluiting op korte termijn 

De positie, de bestaanszekerheid en de toegang tot zorg, ondersteuning en participatie van 

mensen met een beperking of chronische ziekte, staan de afgelopen jaren al sterk onder druk. 

Onder invloed van corona echter zijn de reeds bestaande en bovengenoemde knelpunten voor de 

groep mensen met een beperking afgelopen maanden steeds sterker uitvergroot. 

 

Kwaliteit en continuïteit van zorg staan sterk onder druk, moeizame toegang tot beschermende 

materialen en tests, gebrekkige ondersteuning van mantelzorgers, het wegvallen van 

samenspraak, niet kunnen meedoen aan de versoepelingen, geen terugvalopties hebben bij het 

uitvallen van zorgverleners of bij een (verdenking van een) Covid-besmetting... Het is een greep 

uit de effecten van Corona op mensen met een beperking. 
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Ook vóór de uitbraak van COVID-19 zagen wij dat mensen met een beperking of chronische ziekte 

niet goed in beeld zijn bij beleidsbepalers en consulenten bij gemeenten. Bij de Wmo wordt vanuit 

het perspectief van ouderen gedacht. Bij jeugdhulp wordt gedacht aan kinderen in onveilige 

thuissituaties. In beide gevallen is er weinig aansluiting op hulpvragen van mensen met een 

beperking of chronische ziekte. 

 

Mensen met een beperking of chronische ziekte krijgen de rekening gepresenteerd 

Slechts 200.000 mensen met een beperking ontvangen zorg van een zorginstelling. Alle anderen 

ontvangen zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of ondersteuning thuis vanuit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeenten.  

 

Hoewel we ons ook zorgen maken over de kwaliteit van zorg en leven in de Wet langdurige zorg 

(Wlz) zien we de grootste problemen opdoemen voor mensen met een beperking die voor hun 

ondersteuning afhankelijk zijn van gemeenten. Gemeenten die – mede onder invloed van COVID-

19 – nu al grootscheepse bezuinigingen op zorg en ondersteuning aankondigen. Vormen van 

bezuinigingen die wij veelvuldig zien, zijn: 

 Per direct beperken van toegang tot zorg en ondersteuning. Zoals in de gemeente 

Amsterdam waar sinds 1 oktober nog slechts 10 procent van de aanvragen voor 

huishoudelijke hulp in behandeling wordt genomen. De rest moet afwachten tot januari. 

 Verschraling van zorg en ondersteuning door mensen minder zorg te leveren dan voorheen. 

In onder andere de gemeente Wolden is bijvoorbeeld besloten dat iedereen 15 minuten 

minder huishoudelijke hulp krijgt. In gemeenten die werken met resultaatindicaties, zoals 

de gemeente Eindhoven, zien wij de facto hetzelfde gebeuren. Ook in het 

doelgroepenvervoer worden uit het niets langere reserveringstermijnen en minder stipte 

dienstverlening aangekondigd. Waar mensen hun reis in de gemeente Ridderkerk voorheen 

2 uur van tevoren konden plannen, moet dat nu 24 uur vooraf aangevraagd worden. 

 Verlagen van tarieven voor persoonsgebonden budget waardoor tarieven niet meer 

marktconform zijn en het niet meer mogelijk is kwalitatief goede zorg in te kopen. 

 Oprekken van het begrip ‘eigen kracht’ door steeds meer zorgtaken en verrichtingen van 

mensen zelf te verwachten. Met name voor ouders van kinderen met een ziekte of 

beperking heeft dit grote gevolgen. Van hen wordt soms buitenproportioneel veel eigen 

kracht geëist.1 

 

De aangekondigde bezuinigingen in het sociaal domein gaan in het bijzonder mensen met 

levenslange en levensbrede beperking of chronische ziekte ongenadig hard treffen. Nu al worden 

zij (zoals de koning zei) vaak harder geraakt door corona dan anderen. Maar als daar straks de 

bezuinigingen op ondersteuning, huishoudelijke hulp en dagbesteding, en participatie nog eens 

overheen komen, komt een grote groep mensen die het met wat ondersteuning prima redt, echt in 

de gevarenzone. Ook het SCP waarschuwt hiervoor. 

 

  

                                                
1 Zie bijvoorbeeld de Zembla uitzending van 17 september 2020 ‘Zorgen voor Indy’ 
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/zorgen-voor-indy  
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Uw inzet voor mensen met een beperking of chronische ziekte is noodzakelijk 

Het moge duidelijk zijn dat wij ons grote zorgen maken over de positie van mensen met een 

beperking nu, maar zeker ook op termijn, wanneer Corona ons wellicht niet meer in de vorm van 

het virus, maar wel in de nasleep zal beïnvloeden. 

 

Wij vragen de Kamer daarom in de begrotingsbehandeling in te zetten op:  

 Een einde aan de discussie tussen het Rijk en de gemeenten en te zorgen voor voldoende 

middelen voor gemeenten. Laat mensen met een hulpvraag niet het slachtoffer worden van 

een ruzie tussen twee overheidslagen. 

 Oproep aan de minister als systeemverantwoordelijke om te voorkomen dat bezuinigingen 

in het sociaal domein mensen met een beperking en hun naasten nog verder op 

achterstand zetten.  

 De ontwikkeling van een eigen afwegingskader voor mensen met een levensbrede, 

levenslange beperking of chronische ziekte in het sociaal domein; waarin ze verzekerd zijn 

van passende zorg en ondersteuning die voorkomt dat zij door de bodem zakken, maar in 

plaats daarvan hen juist in staat stelt op gelijke voet deel te kunnen nemen aan de (lokale) 

samenleving. 

 Houdt mensen met een beperking/chronische ziekte in tijden van Corona (maar zeker ook 

bij mogelijke versoepelingen) scherp in de gaten. Velen zijn al maanden in quarantaine, 

zonder perspectief op versoepeling. Velen van hen hebben lichamelijke, emotionele en 

psychische, maar ook economische en sociale problemen door het wegvallen van zorg en 

ondersteuning, en de (terechte!) angst om besmet te raken door het virus. 

 Voorkom overbelasting van naasten en mantelzorgers. Corona eist een grote tol van 

mantelzorgers en naasten. Ondersteun hen. Biedt hen respijtzorg-opties aan, waarmee de 

huishoudens waarin zware zorg voor een kind, partner of naaste is, tijdelijk kunnen worden 

ontlast en op adem kunnen komen. Help hen hun zorg voor een naaste vol te houden. 

 

Wij rekenen op uw inzet en wensen u een goed debat en goede gezondheid. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Illya Soffer 

directeur 

 


