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Subject: Petitie 'WIE wast U straks?' 

From: Initiatiefgroep 'WIE wast U straks?' 

Geachte gemeenteraadsleden, burgermeester en wethouders, 

Als we gezond zijn staan we op wanneer we dat willen, nemen we een douche wanneer we dat willen, kleden we ons aan/uit wanneer we dat 

willen en gaan we naar het toilet wanneer we dat willen. We hebben het over de meest basale dimensie van zelfregie. 

Maar wat als je op dit gebied zorgafhankelijk wordt en dus de controle over het meest persoonlijke wat je hebt, je eigen lichaam, moet 
inleveren, wat dan? 

U weet allen dat staatssecretaris Van Rijn zich de sterke lobby vanuit patiLinten en professionals heeft aangetrokken en nu de overheveling van de 

persoonlijke verzorging naar de gemeenten heroverweegt. Hierbij is goede zorg zijn uitgangspunt. Wij als (burger) initiatiefnemers van de petitie 
[1WIE wast U straks?[i zijn blij dat er even een pas op de plaats is gemaakt.Li 

Onlangs zijn wij gestart met de petitieLiwww.wiewastustraks.petities.nlLi. Hiermee willen wij de moreel-ethische kant een prominentere plaats in de 

discussie geven. 

Wij beroepen ons op het grondwettelijk recht (art.11) op bescherming van onze lichamelijke integriteit en vinden dat dit alleen gewaarborgd kan 

zijn als onsLirechtLiop professionele zorg thuis behouden blijft. Hoe en in welke Wet dat recht precies vorm moet krijgen is voor ons 

secundair.Li 

Wij vinden dat er nu een natuurlijk moment aangebroken is en de BURGER in Nederland aan zet is. Daarvoor vragen we u om uw inzet! 

Wij hopen dat u kennis wilt nemen van onze actie en dat deze bijdraagt aan een meer fundamentele discussie binnen uw gemeente, waarbij we u 

vragen om ook uw buurtraden en burgers te betrekken.Li 

De landelijk gevoerde discussie over de persoonlijke verzorging thuis hebben wij getracht zo objectief mogelijk weer te geven, u kunt deze 
nalezen op onze websiteLiwww.wiewastustraks.123website.nl, ook treft u daar onze flyer aan. 

Dank u wel. 

Met vriendelijke groet, 

de initiatiefgroep EIWIE wast U straks?LI 

wiewastustraks@gmail.com  
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