
 

 
 

 

 

HOE LICHT JIJ JOUW CLIËNTEN VOOR OVER  

HET CORONAVIRUS? 
 

 

Beste collega’s,  

 

Op dit moment is iedereen in de ban van het coronavirus. De media staan er bol van en er lijkt over 

niets anders gesproken te worden. De ware en soms onware berichten lijken zich even snel te 

verspreiden als het virus zelf. De verschillende meningen van de deskundigen buitelen over elkaar 

heen, maar één ding lijkt duidelijk; houd afstand van elkaar en blijf thuis wanneer je 

ziekteverschijnselen hebt.  

 

Dit lijken eenvoudige boodschappen. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/ of 

autisme kan het een onoverzichtelijke overvloed van informatie zijn. Je zou ervan in paniek kunnen 

raken. “Mag ik nu niet meer naar buiten?” “Moet ik extra boodschappen doen?” “Zou ik het ook 

hebben?” ‘Mag ik nog naar mijn moeder?”  

 

Van een aantal MEE consulenten kregen wij al de vraag of MEE- Vivenz informatie heeft die gebruikt 

kan worden om hun cliënten te informeren op een heldere, eenvoudige manier. Als organisatie die 

zich onder andere inzet voor mensen met een beperking, is het belangrijk om cliënten praktisch, kort 

en concreet voor te lichten. Professionals moeten informatie duidelijk kunnen overbrengen, eventueel 

ondersteund met picto’s of afbeeldingen. Ook jij helpt mensen op deze manier met het houden van 

overzicht op de eigen situatie en van die om hen heen, en deze in de juiste proportie te plaatsen.  

 

MEE- Vivenz hoeft hierin niet zelf het wiel uit te vinden. Jij als consulent hebt het mogelijk nu te ook 

druk om zelf communicatie- materiaal op maat te maken. Gelukkig hebben diverse pro- actieve 

organisaties overzichtelijke samenvattingen gemaakt die je kan gebruiken in de corona- communicatie 

naar je cliënten.  

 

Om jullie niet zelf te hoeven laten grasduinen op het internet hebben wij vanuit het Experticecentrum 

Sociaal Werk een paar mogelijkheden op een rijtje gezet. Kijk voor jezelf welke jij het meest bruikbaar 

vindt.  

 

1. Vereenvoudigde informatie o.a. over het voorkomen van besmetting, en voor (bevestigde) patiënten 

in de thuissituatie. 

 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/coronavirus-stappenplan-handen-wassen  
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2. Corona, wat moet je nu wel of juist niet doen. Begrijpelijke informatie in verschillende talen, 

(Nederlands,Turks, Tigrinya, Engels, Arabisch) gebaseerd op adviezen van de rijksoverheid, 

ondersteund met afbeeldingen.  

 

https://www.pharos.nl/coronavirus/  

 

3. Ook vanuit het kennisnetwerk autisme is een bericht verstuurd met relevante stukken voor 

hulpverleners met informatie over het Corona virus- dat gericht is op mensen met autisme. Plus tips 

van autisten, ouders, begeleiders/organisaties et cetera. Èn namen van mensen die je te woord kunnen 

staan.  

 

https://autismenetwerkzhn.nl/informatie-over-coronavirus/?utm_medium=email  

 

4. Stichting Lezen en Schrijven heeft een kort handig filmpje online gezet voor mensen die de 

Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Download hier het duidelijke voorlichtingsfilmpje in 

begrijpelijke taal.  

 

Heb jij ook heel pro- actief, creatief of innovatief een filmpje, infographic, flyer of andersoortige 

content ontwikkeld? Deel het met alle collega’s! Samen staan wij sterk voor onze cliënten!  
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