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Houten, 12 januari 2021
Betreft: vaccinatiestrategie coronavirus gehandicaptenzorg.

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Wij zijn als cliëntenorganisaties ernstig verontrust door de berichtgeving van de laatste
dagen over de ontwikkelingen rondom de vaccinatiestrategie tegen het coronavirus in
de gehandicaptenzorg.
In de Kamerbrief d.d. 4 januari 2021 gaf de minister aan dat medewerkers in de intra- en
extramurale gehandicaptenzorg als eerste gevaccineerd zouden worden met het
BioNTech/Pfizer vaccin en dat de mensen met een beperking zelf met het Moderna
vaccin gevaccineerd zullen worden zodra dit beschikbaar is. In een Q&A van 6 januari
wordt aangegeven dat medewerkers in de gehandicaptenzorg na de medewerkers in de
verpleeghuizen, en voor de medewerkers in de thuiszorg en WMO-zorg gevaccineerd
worden. Inmiddels hebben we begrepen dat de vaccinatie in de thuiszorg is begonnen –
waarbij sommige aanbieders buitensporig veel medewerkers hiervoor hebben
aangemeld – terwijl de vaccinatie voor zorgverleners in de gehandicaptenzorg naar
achteren in de tijd is geschoven.
Niet alleen de professionele zorgverleners in de gehandicaptenzorg komen later dan
beloofd aan de beurt voor vaccinatie. Dit geldt ook voor mantelzorgers. Tijdens het
Kamerdebat op 5 januari heeft de minister-president letterlijk de volgende uitspraak
gedaan: “wat wij vinden is dat kwetsbaren en zij die voor hen zorgen als eerste aan bod
zijn”. Tot deze laatste groep behoren ook de mantelzorgers van kwetsbare mensen met
een beperking die thuis wonen. Ondanks herhaald aandringen vanuit de
cliëntenorganisaties is er echter nog steeds geen toezegging dat de mantelzorgers van
deze kwetsbare mensen mee kunnen met de eerste vaccinaties bij de GGD-priklocaties,
waardoor ze een beschermende schil rond hun kwetsbare naasten kunnen vormen.
Ook de vaccinatie van cliënten met een verstandelijke beperking zelf loopt vertraging
op. Terwijl eerder was toegezegd dat alle mensen met een beperking en een WLZindicatie in de eerste groep zouden worden meegenomen, lijkt dat nu alleen nog te
gelden voor de mensen die wonen bij een grote instelling die een eigen AVG heeft.
Mensen in kleine woonvormen die gevaccineerd moeten worden door hun eigen
huisarts moeten wachten. We vinden dit niet acceptabel, omdat ook hier zeer kwetsbare
mensen bij zijn.

Wij vinden het van levensbelang dat zowel alle verstandelijk gehandicapte cliënten (ook
de cliënten die niet onder de Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG-artsen) vallen en
dat zijn er veel) als hun verzorgenden en begeleiders in de gehandicaptenzorg zo
spoedig mogelijk de mogelijkheid geboden wordt zich te vaccineren.
Het gevolg van de gewijzigde strategie is dat de vaccinatie van zorgmedewerkers en
cliënten in de gehandicaptenzorg naar achteren geschoven wordt waardoor de
noodzakelijke bescherming van onze kwetsbare doelgroep én van de medewerkers die
hen zorg verlenen onder druk komt te staan.
Wij denken -in het bijzonder- aan kwetsbare mensen met meervoudige beperkingen en
de ouder wordende mensen, maar zeker ook aan alle andere mensen die zorg en
ondersteuning behoeven.
Door het grote ziekteverzuim onder de medewerkers in de gehandicaptenzorg staat de
continuïteit van zorg al langere tijd ernstig onder druk.
Wij verkeren als familieleden van cliënten en als cliënten al sinds de inwerkingtreding
van de coronamaatregelen in een situatie waarin een groot beroep wordt gedaan op ons
uithoudingsvermogen. De situatie voelt voor velen als onveilig, aangezien er weinig
zekerheden geboden kunnen worden. Denk aan de maatregelen rondom bezoek, bezoek
afleggen, deelname aan activiteiten, maar ook aan situaties waarin cliënten gedwongen
op de kamer of het appartementje moeten blijven, terwijl dat zeer vaak gezien de
handicap juist helemaal niet uitgelegd kan worden en onhoudbare, zelfs onmenselijke
situaties ontstaan. Ook de grotere kans op besmetting als je met elkaar in één groep
woont is een punt.
De gewijzigde volgorde in de strategie zorgt ervoor dat het grootste deel van de
kwetsbare cliënten en hun medewerkers in de gehandicaptenzorg later wordt
beschermd tegen het coronavirus dan afgesproken. Dit achten wij niet verantwoord.
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) schreef op 5 januari jl. een brief aan
de Minister waarin zij aan de bel trekt over de genoemde wijziging.
Wij steunen het dringende beroep dat de VGN doet om de oorspronkelijke strategie niet
te wijzigen en we dringen er daarom op aan dat u de Minister vraagt de plotselinge
wijziging in het vaccinatiebeleid ten aanzien van de gehandicaptenzorg in te trekken.
Het is voor cliënten, hun verwanten een grote tegenslag, gezien de gewekte
verwachtingen, dat dit anders geworden is. Daarnaast vinden wij het niet verantwoord
dat niet op zijn minst tegelijkertijd een duidelijk en nieuw perspectief geboden is aan
alle cliënten van woonlocaties in de gehandicaptenzorg en hun verzorgers en
begeleiders. Klaarblijkelijk was dat op dit moment ook niet mogelijk.
Tenslotte sluiten wij ons aan bij de vragen die de VGN stelt:
1. Erkent de Minister dat de vaccinatiestrategie voor de gehandicaptenzorg is
gewijzigd waardoor medewerkers later dan beoogd een uitnodiging voor
vaccinatie krijgen?

2. Wat is het nieuwe perspectief voor alle cliënten en de zorgmedewerkers in de
gehandicaptenzorg? Hoe zeker is dat perspectief?
3. Om de gezondheidsrisico’s van deze strategiewijziging te beperken bent u bereid
de medewerkers die in de frontlinie van de gehandicaptenzorg werken op zo
kort mogelijke termijn alsnog een uitnodiging voor een vaccinatie te sturen?
Aanpassing van de vaccinatiestrategie mag nooit ten koste gaan van de bescherming van
kwetsbare mensen in de gehandicaptenzorg en de medewerkers die hen zorg en
ondersteuning verlenen.
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