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Wat is het perspectief van waaruit u kijkt (bijvoorbeeld, wetenschap, praktijkdeskundige, en welke 
achtergrond)? 

Als wetenschappelijk onderzoeker die afgelopen maanden de impact van CORONA en de 
preventieve maatregelen heeft bestudeerd onder dak-en thuislozen, migranten en mensen met 
beperkte gezondheidsvaardigheden (in opdracht van VWS resp RIVM), voor huisartsen in 
achterstandswijken en voor professionals in de daklozenopvang 

Tevens als huisarts in straatdokterpraktijk Buitenzorg in Nijmegen, waar ik de gevolgen voor de zorg 
voor dak-en thuislozen en onverzekerde migranten ervoer. 

  

  

Wat zou u, met de kennis van nu, het kabinet ten aanzien van de effecten van de generieke 
lockdown op kwetsbare groepen adviseren om precies weer zo te doen dit najaar, om een opleving 
te voorkomen of, mocht hij komen, snel in te dammen? Welke elementen in de aanpak van de 
lockdown zijn wat u betreft waard om vast te houden, te herhalen of uit te bouwen en waarom?  

  

WEL DOEN: 

• Regelmatige persconferenties van MP of andere personen van aanzien – juist bij kwetsbare 
groepen hebben mededelingen van betrouwbare belangrijk personen impact; uit ons 
onderzoek blijkt dat de Minister President breed vertrouwen geniet. 

• Duidelijke, eenduidige, landelijke en strenge maatregelen: deze blijken geaccepteerd en 
begrepen te worden mits begrijpelijk uitgelegd met concrete adviezen (zie hieronder);  

• Hameren op afstand houden – geen handen schudden – rekening houden met anderen: je 
doet het voor de ander, nog meer dan voor jezelf (deze motivatie blijkt goed aan te slaan) 

• Voor de daklozenopvang: handhaven openstelling overdag, eenpersoonskamers (geeft rust 
en onmiddellijk zichtbaar verbetering van gezondheid) 

• Handhaven en uitbreiden van verbod op huisuitzetting vanwege huuurachterstand (is nu 
tijdelijke afspraak met woningbouwcooperaties)  

  



  

Wat zou u, met de kennis van nu, adviseren om – op het gebied van de generieke lockdown - dit 
najaar anders, of nieuw te doen – om een opleving te voorkomen of, mocht hij komen, snel in te 
dammen? En waarom? 

ANDERS DOEN 

• Officiële informatie was voor veel mensen te ingewikkeld: gebruik eenvoudiger taal, schakel 
experts van bv Stichting ABC in om boodschappen begrijpelijk te maken ook voor de 18% 
Nederlanders die ernstige moeite hebben met lezen en schrijven 

• Er is grote behoefte aan informatie in eigen taal voor mensen voor wie Nederlands niet de 
moedertaal is:  als deze niet officieel beschikbaar gesteld wordt varen mensen op media uit 
eigen land en op social media, waardoor de kans op tegenstrijdige informatie groter is. Zorg 
dus voor officiële vertalingen / voor inzet van vertrouwde personen uit migrantenkringen 
om de informatie over te brengen – heel goed voorbeeld is hoe Rotterdam dit aanpakt.  

• Maak expliciet duidelijk hóe afstand houden gerealiseerd kan worden; anderhalve meter is 
voor veel mensen in Nederland niet goed in te schatten 

• Maak expliciet dat de gezondheidszorg wél bereikbaar blijft voor andere dan COVID-19 
gerelateerde zorg, en dat de kans op besmetting in huisartsenpraktijken en ziekenhuizen 
klein is (veel mensen hebben noodzakelijke zorg uitgesteld omdat ze dachten dat ze niet 
naar de huisarts mochten of bang waren voor besmetting)  

• Maak duidelijk dat reizen met ov vanwege ziekenhuisbezoek of andere urgente zaken anders 
dan werk ook toegestaan is; veel mensen dachten dat je alleen nog ov mag gebruiken als je 
naar je werk gaat 

• Stimuleer beroepsorganisaties binnen de gezondheidszorg, GGZ en sociale ondersteuning 
om zorg op afstand (videoconsulten / telefonische consulten) toegankelijk te maken voor 
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden / beperkte beheersing van het Nederlands, 
onder andere door telefoon altijd toegankelijk te laten zijn, ook voor mensen met pre-paid 
telefoonkaarten (bv door gratis nummers), en door laagdrempelige inzet tolken bij zorg-op-
afstand; en stimuleer hen om naast zorg op afstand, fysiek nabije zorg te blijven leveren voor 
hen voor wie zorg op afstand niet optimaal is. Uit ons onderzoek blijkt dat zorgwekkend veel 
mensen niet meer naar de huisarts gaan / hun huisarts niet konden bereiken / geen afspraak 
konden maken. Veel mensen uit kwetsbare groepen kunnen hun klachten niet goed 
telefonisch onder woorden brengen; huisartsen uit achterstandswijken en straatdokters 
merken dat zij bij kwetsbare groepen minder goed diagnoses via videobellen kunnen stellen 
dan bij mensen met goede gezondheidsvaardigheden.  

• Breidt financiële ondersteuningsmaatregelen uit naar ZZP-ers met laag, wisselend inkomen 
die nu buiten de regeling vallen –veel jongeren; en heb oog voor / verzin iets voor de 
arbeidsmigranten die nu massaal hun baan verliezen en daarmee hun inkomen en onderdak.  

• Onder de mensen die wij interviewden is breed draagvlak voor mondkapjes als extra 
voorzorg; versoepeling van maatregelen en met name de inconsequente toepassing levert 
heel veel onbegrip op: het is echt onbegrijpelijk dat op Schiphol en in vliegtuigen de 1,5 
meter niet gehandhaafd hoeft te worden. 

• Minder focus op acute specialistische zorg, meer op eerstelijn / preventie / langdurige zorg  

  

 


