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Verstandelijke beperkingen en covid-19
De zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen met covid-19 is een goede test of
het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ echt wordt nageleefd.*

Waarover gaat het?
De uitbraak van coronavirus (covid-19) heeft de wereld flink op z’n kop gezet. Er waren heel
verdrietige verhalen én heel mooie verhalen. Zie ook: https://marianmaaskant.nl/columnexperiment.html.

Wat willen we weten?
We willen weten wat er bekend is over de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
(VB) en het covid-19-virus.

Hoe weten we het?
We hebben onderzoeken gezocht die in wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd tot
2 augustus 2020. De onderzoeken moesten gaan over mensen met VB en covid-19.
We hebben negen onderzoeken gevonden.

Wat weten we nu?
Mensen met VB lopen extra risico om besmet te raken met covid-19. Dat komt omdat zij een
kwetsbare gezondheid hebben en omdat veel mensen met VB in een groep wonen. Er zijn ook
al veel mensen met VB overleden aan het virus.
Mensen met VB krijgen helaas niet altijd dezelfde zorg als andere mensen. Zij worden
bijvoorbeeld minder vaak getest of krijgen geen beschermingsmiddelen.
Voor veel mensen met VB is het lastig om de maatregelen te begrijpen. Ze mogen hun huis
niet uit en moeten afstand houden. Hun familie mag niet zomaar op bezoek komen. Dat
vinden zij erg. Ze kunnen daar bang van worden en boos.
Het is daarom belangrijk dat er meer mogelijkheden komen om op afstand toch contact te
hebben. Bijvoorbeeld via ZOOM of videobellen. Ook extra ondersteuning thuis kan nodig zijn.
Mensen met VB kunnen heel ziek worden van covid-19. Dan is zorg hard nodig. Mensen met
VB, hun familie en hun zorgverleners moeten van tevoren goed afspreken welke zorg wel of
niet gegeven moet worden. Dit heet Advance Care Planning.
Ook in deze moeilijk tijd is het nodig dat mensen met VB de juiste zorg krijgen. Dat is
afgesproken in het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. Dus dat
moeten we doen.
Kijk op https://corona.steffie.nl/nl/#!/nl/modules/het-coronavirus/3/stap-1.html voor
makkelijk te lezen informatie over covid-19.
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