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paper AO Ontwikkelingen 

coronavirus    

5 maart 2020  
 

Nederlandse zorgorganisaties zijn extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus. Ouderen 

zijn immers extra kwetsbaar voor het virus en hebben een grotere kans op overlijden na besmetting. 

De ruim 400 zorgorganisaties die zijn aangesloten branchevereniging ActiZ bieden met bijna 400.000 

medewerkers verpleging, verzorging en thuiszorg aan ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch 

zieke mensen. Zorgorganisaties zijn voorbereid op uitbraken van virussen en medewerkers weten hoe 

in dergelijke situaties te handelen. Specifiek voor het coronavirus informeert ActiZ haar leden 

doorlopend via updates op de website1.  Zorgorganisaties wijzen medewerkers op de protocollen, 

richtlijnen en handleidingen die in geval van een besmettelijke ziekte gevallen gevolgd moeten 

worden. Op landelijk niveau staat ActiZ in nauw contact met het RIVM en het ministerie van VWS. Aan 

hun aanbevelingen wordt opvolging gegeven. 

 

Zorg moet beschikbaar blijven 

Ziekenhuizen zien zich soms genoodzaakt preventief te sluiten om besmetting te voorkomen of in te 

perken. Dit mag volgens ActiZ niet leiden tot een gebrek aan zorg. Het is belangrijk dat wanneer dit 

overwogen wordt, dit in nauwe samenspraak met zorgorganisaties in de regio gebeurt. Dit om te 

waarborgen dat kwetsbare cliënten te allen tijde een beroep kunnen doen op ziekenhuiszorg in de 

omgeving.  

 

➢ Ziekenhuiszorg moet te allen tijde in de regio beschikbaar zijn.  

 

 

Tekort aan beschermingsmiddelen 

ActiZ deelt de zorgen van huisartsen over mogelijke tekorten aan beschermingsmiddelen zoals 

desinfectiemiddelen, handschoenen en mondkapjes. Dit is niet alleen zorgelijk in verband met het 

voorbereid zijn op patiënten of cliënten die besmet zijn met coronavirus, maar ook zorg aan mensen 

met andere besmettelijke ziekten of virussen zoals de MRSA-bacterie of het NORO-virus.      

 

➢ Noodzakelijke hulpmiddelen moeten beschikbaar blijven. 

 

 

Extra capaciteit organiseren in verpleeghuizen, mogelijk maar niet makkelijk 
Het opvangen van coronapatiënten in verpleeghuizen, zoals minister Bruins oppert in een brief aan de 

Tweede Kamer, is mogelijk, maar niet makkelijk. ActiZ was verbaasd over de suggestie in de brief, 

omdat ouderen juist een risicogroep zijn. We begrijpen dat het ministerie van VWS allerlei 

mogelijkheden onderzoekt. En hoewel het niet de voorkeur heeft, staan we niet afwijzend tegenover 

het onderzoeken of er lokaal, en in regionaal overleg met alle betrokken partijen, eventuele 

mogelijkheden voor tijdelijke extra opvang geregeld kan worden. Mits risico’s voor bewoners 

 
1 https://www.actiz.nl/nieuws/aandachtspunten-coronavirus-voor-zorgorganisaties  
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voorkomen worden. Nood breekt wet. Maar eenvoudig is het niet om patiënten op te vangen in 

verpleeghuizen. De verpleeghuiszorg kampt nu al met wachtlijsten en bij een grotere uitbraak kunnen 

medewerkers ook ziek worden waardoor de nu al ervaren druk op de arbeidsmarkt extra gevoeld 

wordt.   

 

➢ Opvang in verpleeghuizen is bespreekbaar in noodsituaties, mits lokaal onderzocht 

wat mogelijkheden zijn en dit regionaal is besproken.  

 

We hopen dat u de aanbevelingen kunt bespreken met de bewindspersonen.  

  

  

Contact  

Voor meer informatie of vragen, neem gerust contact op met ActiZ:  

Eric Bosman (e.bosman@actiz.nl / 06-2765 0862) of Olfert Koning (o.koning@actiz.nl / 06-2902 

0035), coördinatoren public affairs ActiZ   
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