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De Bilt, 4 mei 2020. 
 
Zeer geachte heer Jonker, 
 
Op deze gedenkwaardige dag doe ik u namens de NVA - Nederlandse Vereniging voor Autisme en de 
Expertgroep autisme en een verstandelijke beperking, dit schrijven toekomen. 
 

Via deze brief vragen wij de hulp van de Koning inzake de schrijnende situatie van veel kwetsbare 
Nederlanders die momenteel door de omstandigheden met Corona in een vergeten positie zijn gebracht. 
In de huidige corona-crisis is er veel aandacht voor de kwetsbare ouderen in de verpleeghuizen. 
Naast deze groep mensen vragen wij de hulp voor een bijzondere groep kwetsbare mensen, de groep 
mensen met de diagnose Autisme (ASS) en een verstandelijke beperking. Deze groep heeft door de 

dubbele handicap het bijzonder zwaar. 
 
De NVA behartigt als patiëntenvereniging de belangen voor mensen met autisme en ook mensen met 
autisme en een verstandelijke beperking. Beide groepen zijn zeer kwetsbare mensen, die momenteel 
pijnlijk getroffen worden door maatregelen van de corona crisis. De kwetsbaarheid kan fysiek zijn, maar 
moet o.i. ook breder getrokken worden naar psychische/mentale kwetsbaarheid. Mensen met autisme zijn 
vaak grotendeels afhankelijk van de zorg. Als deze zorg weg valt, staat hun leven op zijn kop. De structuur 
is weg, contact met hulpverleners loopt anders, contacten met familie zijn anders of niet mogelijk en dit 

alles kan grote psychische gevolgen hebben.  
 
De mensen met autisme en een verstandelijke beperking wonen vaak in een instelling voor 
verstandelijke  gehandicapten. Het gaat ook om kinderen en jonge mensen. Genoemde groepen zijn 
kwetsbare mensen die niet of nauwelijks ter sprake komen in de media en een hele hoge prijs betalen voor 
de genomen beslissingen en maatregelen. 
  
De mensen die in de instelling wonen, kunnen hun ouders en andere familie al weken niet zien, terwijl ze 
het contact en de liefde zo nodig hebben. Hoe leg je dit uit aan deze mensen? Het doet zo pijn en het is 
niet te begrijpen. En hoe lang gaat dit alles nog duren? Hoe lang is dit nog vol te houden? Hoe groot is de 
psychische schade? Angsten, depressies, psychoses, eenzaamheid, zelfmutilatie en andere psychische 
schade komen nu tot uiting. En helaas is voor sommigen alleen nog het nemen van het eigen leven, de 
enige uitweg in de uitzichtloze positie. 
 
Hebben we als samenleving de juiste beslissing gekozen om op deze manier de crisis te bestrijden? 
De zwaksten betalen nu een hele hoge prijs, terwijl we als samenleving juist voor de zwakste mensen 
willen opkomen. Daar hebben we in onze samenleving toch voor gekozen? Hebben we ons niet vergist met 
deze beslissingen en als samenleving het belang van het kwetsbare individu over het hoofd gezien? 
Een principe waar onze ouders en grootouders zo voor gevochten hebben om dit te bewerkstelligen in onze 
samenleving en wij moeten dit belang toch voortzetten! Juist nu, als wij herinneren op 4 mei, is het van 

belang dat wij als samenleving opkomen voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.  
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Dat wij de stem zijn voor hen die stil zijn. Wij proberen als samenleving zorg op maat te leveren en daarbij 
horen ook beslissingen op maat voor de kwetsbare mens. Maar het persoonlijk leed wat deze groep 
mensen nu moet ondergaan mag niet de prijs zijn van de vrijheid die wij als samenleving nu ervaren 
hiervoor wensen te betalen. 
 
Afsluitend, ik verzoek u onze hulpvraag aan zijne majesteit Koning Willem-Alexander te willen voordragen. 
 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
 
 
Hoogachtend, 
 

 

Bertien van der Sluis, 
NVA Expertgroep Autisme & verstandelijke beperking 
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