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De impact van de uitbraak van COVID-19 blijft groot. De gevolgen zijn groot voor iedereen en dus ook
voor ruim 400 leden van ActiZ. Deze aangesloten zorgorganisaties bieden met bijna 400.000
medewerkers verpleging, verzorging en thuiszorg aan ruim 115.000 mensen in verpleeghuizen en bijna
2 miljoen kwetsbare mensen thuis. Nu het aantal besmettingen toeneemt roepen we u op oog te hebben
voor de cliënten en zorgprofessionals in de zorg thuis en verpleeghuizen. Zorgorganisaties staan voor
de opgave om, ook als straks het griepseizoen begint, cliënten van zorg te blijven voorzien. De zorg
voor ouderen en chronisch zieken kan niet op pauze gezet worden.
Hoewel de zorgverlening op veel vlakken weer is toegenomen, is de ouderenzorg nog niet op het
niveau van voor start van de crisis. Wij vragen u zorgorganisaties te faciliteren om de enorme opgave
waar zij voor staan het hoofd te kunnen bieden. \
Testen
Vanaf maandag 21 september is er de voorrangsregeling voor het testen van zorgmedewerkers en
mensen uit het onderwijs ingegaan. ActiZ heeft eerder opgeroepen tot dit voorrangsbeleid waar
nodig.1 Het eerste uur werd het coronatest-prioriteitsnummer van de GGD al meer dan 3000 keer
gebeld. Het is de bedoeling dat zorgmedewerkers dezelfde dag getest kunnen worden en binnen 24
uur de uitslag ontvangen. ActiZ maakt zich zorgen over de beschikbare testcapaciteit, immers kampen
GGD’en al met forse tekorten aan (laboratorium-)capaciteit. Als de wachttijden voor de
voorrangstesten ook oplopen, betekent dit dat er een nog hogere werkdruk ontstaat voor andere
zorgmedewerkers en komt de organisatie van de zorg onder druk te staan. Zorgorganisaties richten
waar mogelijk ook eigen testcapaciteit in om de GGD’en te ontlasten, maar zij kunnen deze
verantwoordelijkheid niet overnemen.
➢

Naast het verschaffen van helderheid over de verspreiding van het virus, blijft het van het
grootste belang dat het gevoerde testbeleid ook bijdraagt aan de continuïteit van de
zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken en hun bescherming.

Contact en bezoek moet mogelijk blijven
Bezoek en contact tussen bewoners van verpleeghuizen en naasten daarbuiten is essentieel voor de
kwaliteit van leven. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben de
eerdere handreiking rond de bezoekregeling in de verpleeghuizen vernieuwd. Deze nieuwe
handreiking richt zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale
contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal.2
De nieuwe handreiking biedt zorgorganisaties handvatten bij het opstellen van een plan voor bezoek
en sociale contacten in het verpleeghuis ten tijde van corona. Het is een hulpmiddel voor lokaal
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maatwerk op elke zorglocatie, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden op basis
van professioneel inzicht het uitgangspunt is.
➢

ActiZ blijft pleiten voor het mogelijk maken van lokaal maatwerk op basis van professioneel
handelen en inzicht.

Richtlijnen
Het programma Nieuwsuur besteedde afgelopen weekend aandacht aan richtlijnen die de ouderenzorg
gebruikt voor de inzet van beschermingsmiddelen. ActiZ gaf in deze uitzending aan dat voor
zorgaanbieders de schaarste altijd een rol speelde rond de inzet van beschermingsmiddelen: wat er
niet was, kon niet verdeeld worden. ActiZ vindt het belangrijk dat het RIVM transparant is over de
afwegingen die gemaakt zijn bij de ontwikkeling van richtlijnen voor veiligheid. 3 Zorgprofessionals
moeten op basis van alle informatie goede afwegingen kunnen maken en veilig kunnen werken.
➢

Het is cruciaal dat medewerkers in verpleeghuizen en thuiszorg ook in de toekomst voldoende
beschermingsmiddelen kunnen blijven inzetten op basis van transparante en actuele
richtlijnen.

Contact
Voor meer informatie of vragen, neem gerust contact op met ActiZ:
Olfert Koning (o.koning@actiz.nl / 06-2902 0035), coördinator public affairs ActiZ , Frank Hagelstein
(f.hagelstein@actiz.nl, 06-1503 0610) Accountmanager Wonen en Zorg.
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