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3e Corona onderzoek: isolement mensen met beperking neemt sterk toe 
 

Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door 

corona in isolement geraakt. In het onderwijs kunnen ze vaak maar beperkt of helemaal niet meedoen. Dagbesteding 
ligt vaak gedeeltelijk of helemaal stil. En veel mensen met een chronische ziekte gaan in zelfquarantaine om het risico 

op besmetting te beperken. Dit blijkt uit een enquête van Ieder(in) onder ruim tweeduizend mensen. 
 
Onderwijs: groot gebrek aan contact 

In het onderwijs hebben leerlingen en studenten met een beperking het extra zwaar te verduren. 16% zegt vanwege 

het besmettingsrisico niet of nauwelijks naar de onderwijsinstelling te gaan. Bijna een derde zegt dat het aanbod van 
online onderwijs onvoldoende of ontoegankelijk voor hen is. Een kwart van de leerlingen heeft mede daardoor 

onderwijsachterstanden opgelopen. Verder mist een groot deel van de jongeren contactmomenten met de docent of 
medeleerlingen/studenten. 

Een citaat: “Ik heb sinds de coronacrisis nauwelijks mogelijkheden gehad om nieuwe studiegenoten te ontmoeten. 
Daardoor ken ik op mijn studie nu niemand meer… Ik mis het contact sterk, het is een van de redenen waarom ik 

weer meer overspannen werd.” 

Dagbesteding komt niet of moeizaam op gang 

Voor mensen die naar dagbesteding gaan, is de situatie eveneens zorgelijk. 43% gaat minder vaak naar dagbesteding 

en 19% gaat helemaal niet. Een ouder vertelt dat het sluiten van de dagbesteding desastreus uitpakt voor haar zoon 
maar dat het ook grote gevolgen heeft voor de naasten: “Mijn zoon is op dit moment letterlijk ongewenst opgehokt. 

Mag een uurtje per dag onder begeleiding naar buiten. Verder zit hij met zijn zes huisgenoten op enkele vierkante 
meters binnen. Hij mag gelukkig naar ons, zijn ouders. Wij mantelzorgen erg veel voor hem zodat hij meer weg is van 

de woning. Meer dan gebruikelijk omdat het anders ondoenlijk voor hem zou zijn.” Een andere ouder meldt er het 

volgende over: “Open blijven van de dagbesteding is van groot belang om de 24/7 zorg voor onze dochter als ouders 
te kunnen volhouden.” 

Psychische klachten en eenzaamheid door zelfquarantaine 

Verder valt op dat ongeveer een vijfde van de mensen met een beperking of chronische aandoening in 
zelfquarantaine is. Zij ervaren forse problemen. Zij geven als rapportcijfer voor hun leven gemiddeld een 5.1. Meer 

dan de helft van hen heeft te maken met een lichamelijke conditie die achteruit gaat, en een toename van psychische 
klachten. Verder meldt ruim 60 procent een toename van eenzaamheidsgevoelens. 
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Aanbevelingen 

In een reactie op het onderzoek benadrukt directeur Illya Soffer van Ieder(in) dat het enorm belangrijk is dat  het 
aantal besmettingen nu snel fors omlaag gaat. Als dat niet gebeurt, zal het op peil houden van zorg, ondersteuning, 

en dagbesteding nog moeilijker worden. Bovendien zullen dan steeds meer mensen geen andere optie zien dan in 
quarantaine te gaan, met alle negatieve gevolgen van dien. 

Ook wil Ieder(in) dat de overheid een landelijk actieprogramma ontwikkelt om scholen en universiteiten op korte 
termijn toe te rusten en te ondersteunen bij het bieden van volwaardig afstandsonderwijs. Daarbij gaat het zowel om 
technische faciliteiten en didactisch repertoire als om individuele aandacht en sociale aspecten, zoals onderling 

contact van leerlingen/studenten. 

Tot slot pleit Ieder(in) voor extra ondersteuning voor al die mensen die sinds het begin van de pandemie in 

zelfquarantaine zitten. Soffer: “Dat één op de vijf mensen uit ons panel al maanden in isolement leeft, verstoken is 
van hulp, contact en een toekomstperspectief, is schokkend en onmenselijk. Hoe eerder er voor hen een noodplan 

ligt, hoe beter”                                                                                                                                                                  
Bron: Iederin.nl 

 
Stortkoker weg in flats Holy 
Laten we hopen dat er rekening wordt gehouden met de oudere mensen en zeker mensen met een beperking. 

Doordat ze het huisvuil buiten moeten aanbieden, zijn deze mensen langer onderweg. Dat zal voor velen een extra 
belasting zijn. 

 
Ik hoop dat daarvoor een oplossing komt. 

 
Willem van der Hoek 

 

Dakpark op Ketheltunnel stap dichterbij 

 

Laten we hopen dat er rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

 

Gedicht 
 
Ik wil u allen sterkte wensen 

In een moeilijke tijd als deze 
en hoop dat dit steuntje in uw rug 

een lichtje in de duisternis mag wezen 
Wees gerust. Doe het boek nog niet dicht 

want aan het eind is er altijd licht 

Willem van der Hoek 
 

Wij hopen dat u de coronatijd goed zult doorstaan. 
Namens het bestuur van Stichting V.O.R.   

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van januari/februari 2021. Wij wensen u, namens het 

bestuur, veel leesplezier, fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021 toe.   

Willem van der Hoek en Ronald Brouwer.  

Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl                                                                                                                                              

mailto:r.brouwer19@chello.nl
mailto:whoekie@tiscali.nl
https://lokaal24.cdn-tmo.nl/files/2020/2020-12/sportparka4_park.jpg

