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Nieuwegein, 21 april 2020 

 

 

Betreft:   Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

 

 

Geacht Kamerlid, 

 

Met veel interesse heeft KBO-PCOB geluisterd naar de persconferentie van de minister-president. 

En met ons vele ouderen die hun partner, kinderen, kleinkinderen en/of geliefden moeten 

missen. Het was een begrijpelijke maar ook harde boodschap. Het isolement dat zoveel senioren 

treft in het hart en ziel blijft. Natuurlijk is er begrip. Met de ratio is er veel uit te leggen, maar 

ondertussen… Graag willen we u voor het debat morgen nog enkele punten voorleggen in de 

hoop dat u deze wilt meenemen in het debat.  

 

Zorg thuis 

Wijs bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen één of twee vaste personen aan die de 

oudere met enige regelmaat blijven bezoeken. Dit werd aangekondigd door de minister-president. 

Voor vele ouderen die geen ondersteuning thuis hebben (omdat zij deze tot op heden niet nodig 

leken te hebben of omdat zij bewust de deur dichthielden voor de thuiszorg uit angst voor 

besmetting), is dit een belangrijke stap. Zij krijgen zo ondersteuning, kunnen hun zorg delen, 

gezamenlijk afwegen of er toch geen ondersteuning thuis nodig is. Toch zijn er ook nog veel 

zorgen: 

 We krijgen nog steeds veel signalen binnen op onze Ouderen-Infolijn dat er zorg wordt 

geleverd zonder beschermingsmiddelen. Ouderen ervaren dit als bedreigend en openen 

de voordeur voor de ondersteuning niet meer, waardoor er zich kleine en grote drama’s 

voordoen. Maar we merken vooral ook dat ouderen niet meer weten wanneer welke 

beschermingsmaterialen nu echt nodig zijn. Wel of niet een mondkapje bij het aantrekken 

van de steunkousen, bij het douchen of het schoonmaken? Ouderen snappen het niet, 

vooral ook omdat ze wisselend beleid zien bij verschillende zorgorganisaties. Daarbij 

komt dat we zien dat senioren nu zelf mondkapjes kopen die vaak niet voldoen aan de 

norm of zelf mondkapjes maken. Schijnveiligheid ontstaat; stille angst lijkt hier te 

regeren. 

o Wilt u de minister vragen de informatie rond beschermingsmiddelen zodanig 

te delen dat het voor iedere senior en mantelzorger helder is wat wanneer 

noodzakelijk is? Hierbij gaat het om de vindbaarheid en toegankelijkheid van 

informatie. Voor senioren die getroffen zijn door het COVID-19 virus en die 

senioren die geen klachten hebben. 

o Is het mogelijk – om als men toch zelf beschermingsmateriaal koopt - helder 

te maken waar men op moet letten bij aankoop? Niet in beleidstaal, maar in 

gewone woorden. 
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 Het wegvallen van de dagbesteding zorgt voor een flinke belasting van de mantelzorgers. 

Zij staan nu verplicht 24 uur per dag aan. Met de komst van een “externe” extra 

mantelzorger is er wat verlichting. Maar toch willen we oproepen de alternatieven voor 

dagbesteding verder te ontwikkelen.  

o Wilt u de minister vragen de gemeenten op te roepen actief aan de slag te 

gaan met alternatieve vormen van dagbesteding en hier helder over te 

communiceren? Het delen van best practices is hierbij van groot belang. 

 

Kleinschalige pilots bezoek verpleeghuis 

Het OMT schat in dat het toestaan van bezoek in verzorgingstehuizen de kans op besmetting van 

kwetsbare personen vergroot en daarmee ook de kans op introductie van het virus in, en 

verspreiding binnen, het verzorgingstehuis. Aanpassen van de bezoekregeling lijkt derhalve nog 

niet aan de orde te zijn.  

Het OMT oordeelt echter wel dat nader inzicht in de situatie in de verzorgingshuizen nodig is, 

onder andere door gebruik te maken van de nu beschikbare testcapaciteit om bewoners en 

medewerkers te testen.  

 Wij zijn nieuwsgierig wanneer de minister dit inzicht heeft.  

 

Het OMT adviseert tevens kleinschalige pilots uit te voeren op basis waarvan landelijk beleid voor 

versoepeling van de bezoekregeling gebaseerd kan worden. Voorstellen voor deze pilots zouden 

in voorbereiding zijn. Echter, de minister-president repte hier met geen woord over. 

 Kan de minister aangeven of deze pilots daadwerkelijk plaats gaan vinden? 

 Kan de minister aangeven over wat voor soort pilots het gaat? 

 Kan de minister aangeven of ook mantelzorgers, familie en naasten betrokken zijn 

bij de vormgeving van deze pilots? 

Wij hopen dat de minister bij deze pilots ook aandacht gaat besteden aan de positie van 

mantelzorgers in het verdeelmodel van beschermingsmiddelen.  

 

Tot slot 

Kinderen lijken nauwelijks het COVID-19 virus te kunnen overdragen. Toch houdt het kabinet het 

besluit aan dat kleinkinderen hun grootouders niet kunnen bezoeken. Dat geeft veel verdriet.  

 Kan de minister aangeven waarom jonge kinderen hun grootouders niet mogen 

bezoeken ondanks het feit dat zij een zeer beperkt risico hebben het virus over te 

dragen? 

 

Wij wensen u een goed debat toe. Vanzelfsprekend staan wij u graag te woord bij eventuele 

vragen of opmerkingen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Manon Vanderkaa,  

Directeur KBO-PCOB 


