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Aan wie het aangaat,

Ik schrijf u ter ondersteuning van mijn cliënt, Jochem Verdonk, vanwege zijn aanvraag voor 
uitbreiding van zijn kilometervergoeding. Sociaal contact is voor veel mensen met een handicap 
buitengewoon moeilijk en draagt significant bij aan een slechtere geestelijke gezondheid, en dit is 
zonder twijfel het geval voor Jochem. De coronapandemie heeft dit verergerd, maar het was voor 
de pandemie al een uitdaging voor hem. Omdat Jochem geïsoleerd van anderen leeft, worden 
hem de steun en kansen op contacten en plezier ontzegd die velen als vanzelfsprekend 
beschouwen. Deze steun en kansen zijn essentieel voor iedereen, en dat geldt in het bijzonder 
voor iemand die behoeften heeft die het moeilijker maken om deze te bereiken vanuit een zo breed
scala gebieden die voor anderen toegankelijk zijn. Het besluit om Jochems kilometervergoeding te 
beperken, beperkt zijn mogelijkheden om zijn geestelijk welzijn te voeden en heeft bijgedragen aan
een extreem sombere stemming en gevoelens van hopeloosheid. Bovendien vertraagt dit het 
herstel van zijn geestelijke gezondheid omdat het zijn toegang tot zijn familie, vrienden en 
gemeenschap beperkt.

Naast deze directe effecten op zijn geestelijke gezondheid, is alleen al het moeten onderhandelen 
over het openbaar vervoer en alles wat dit met zich meebrengt ook een oorzaak van psychische 
nood (distress) en een slechtere geestelijke gezondheid. Voor iemand met de fysieke 
moeilijkheden als die Jochem ervaart om bijvoorbeeld een trein in te komen, moet hij zijn energie 
op een bepaalde dag inschatten en dat afwegen tegen alle andere activiteiten voor de komende 
dagen tot weken. Vervolgens moet hij plannen hoe hij op een station komt, waar het geld daarvoor 
vandaan komt (wat een dagelijkse last is als je op het sociaal minimum leeft) en welke middelen hij
nodig heeft om deze uitputtende taak op zich te nemen. Op een treinstation is er geen garantie dat
hij niet te maken krijgt met onverwachte wijzigingen of vertragingen (wat buitengewoon stressvol 
is), of met moeilijkheden om van de bus naar de trein te komen, of om gebruik te kunnen maken 
van de diensten en faciliteiten die hij nodig heeft. Hij moet dan plannen hoe hij zichzelf aan het 
andere eind van zijn reis gaat vervoeren. Dit alles moet dan bij terugkeer worden herhaald en elke 
stap kost aanzienlijke emotionele en fysieke energie, waardoor hij mogelijk niet in staat is om 
hierna nog in zijn basisbehoeften te voorzien. Daarbij komt nog dat reizen met het openbaar 
vervoer beduidend meer tijd kost dan rechtstreeks met een taxi of privéauto, wat hem nog meer 
beperkt in zijn mogelijkheden om familie en vrienden te zien.

Zoals u zich ongetwijfeld kunt voorstellen, betekent elke keer deze beproeving te moeten 
ondergaan als hij met vrienden, familie of zijn gemeenschap wil ontmoeten, dat hij vaak de 
vreselijke beslissing moet nemen om thuis te blijven en geïsoleerd te blijven. Elke interactie met de
buitenwereld is voor mensen met een handicap niet eenvoudig, vanwege de interne en externe 
barrières waarmee ze worden geconfronteerd, de angst en de stress om slecht behandeld te 
worden vanwege hun handicap, de extra zorgen of het zelfs fysiek wel mogelijk is om te doen wat 
iemand wil gaan doen, vanwege de onzekerheid over welke structuren dit in de weg kunnen staan.
Voor iemand met een lichamelijke handicap die probeert te herstellen van een aanzienlijke 
geestelijke gezondheidscrisis, is het essentieel dat deze stress wordt verminderd en dat hij 
gemakkelijke toegang heeft tot zijn netwerken voor ondersteuning en gemeenschap. Dit te 
beperken versterkt juist zijn slechte geestelijke gezondheid en verlengt zijn problemen. Daarom 
verzoek ik u deze beslissing te heroverwegen op basis van aanzienlijke geestelijke en lichamelijke 
gezondheidsbehoeften. Het klinkt als een kleine verandering, maar de impact die het zou hebben 
op het herstel van zijn geestelijke gezondheid, zou de kosten van een langdurige en ernstige 
geestelijke gezondheidscrisis ruimschoots overtreffen. Indien u meer informatie wenst, aarzel dan 
niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Dr Jay McNeil
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