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De impact van de uitbraak van COVID-19 is groot. De gevolgen zijn groot voor iedereen en dus ook 

voor ruim 400 leden van ActiZ. Deze zorgorganisaties bieden met bijna 400.000 medewerkers 

verpleging, verzorging en thuiszorg aan ruim 120.000 mensen in verpleeghuizen en bijna 2 miljoen 

kwetsbare  mensen thuis. Onder zware omstandigheden wordt zorg geboden, samengewerkt om 

speciale coronaroutes in de wijk te bemensen, ervaringen gedeeld rond isolatie en cohort-isolatie in 

verpleeghuizen en onder meer geriatrische revalidatielocaties omgebouwd  tot corona-units die 

ziekenhuizen te ontlasten. We roepen op oog te hebben voor de belangrijke rol van de VVT-sector in 

deze crisis en de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.  

 

Wij vragen u om alles in het werk te stellen om zorgorganisaties te faciliteren om de enorme opgave 

waar zij voor staan het hoofd te kunnen bieden. Daarom vragen wij op korte termijn om; 

 

 

Eerlijk verhaal 

Dagelijks worden professionals en bestuurders in de verpleeghuiszorg geconfronteerd met grote 

uitdagingen en staan zij voor vele dillema’s. Vraagstukken die ook in de media en politiek naar voren 

worden gebracht. Terechte vragen. Wij vragen u om bij al deze vragen goed te kijken naar de 

dagelijkse realiteit van verpleeghuizen en de zorg die mensen in de wijk ontvangen in het belang van 

de mensen die er wonen en werken. Verpleeghuizen zijn geen IC’s. Om hoogleraar Langdurige zorg en 

dementie Anne-Mei The te citeren: ‘Laten we het gesprek voeren over wat goed is voor kwetsbare 

mensen, in verpleeghuizen en die thuis wonen, en voor hun kwaliteit van leven. Vanuit het perspectief 

van de dagelijkse realiteit van langdurige zorg en alle dilemma’s die daarbij horen’.1 

 

 

Meer beschermingsmiddelen 

Het is goed dat er een nieuw verdeelmodel voor mondmaskers is. Aanpassing van het verdeelmodel 

was belangrijk om onder meer ook medewerkers in de zorg thuis en verpleeghuizen meer 

mondmaskers te kunnen bieden. Het nieuwe verdeelmodel voor mondmaskers is een stap in de goede 

richting, maar blijft een verdeling van schaarste. Het tekort is er nog niet mee oplost. Zo is er op dit 

moment naast mondmaskers bijvoorbeeld ook een tekort aan beschermende schorten. Het blijft 

daarom van het grootste belang dat de inkoop van nieuwe materialen en productie ervan in eigen land 

zo snel mogelijk op stoom komt. Ook voor andere materialen is het van belang dat er in de verdeling 

gekeken wordt waar de behoefte aan de middelen het grootst is. Medewerkers in de zorg thuis en 

verpleeghuizen moeten veilig kunnen werken.   

 

 

 

 
1 NRC Handelsblad, 14 april 2020: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/doden-in-verpleeghuizen-zoek-niet-
naar-schuldigen-maar-richt-je-op-kwaliteit-van-leven-a3996741  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/doden-in-verpleeghuizen-zoek-niet-naar-schuldigen-maar-richt-je-op-kwaliteit-van-leven-a3996741
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/doden-in-verpleeghuizen-zoek-niet-naar-schuldigen-maar-richt-je-op-kwaliteit-van-leven-a3996741


 

ActiZ |Branchevereniging van zorgorganisaties 2 / 2 

 

Meer inzichten om goede zorg te kunnen bieden  

Het is belangrijk dat er voldoende inzichten beschikbaar om beleid rond de aanpak van de crisis te 

maken. Het is goed dat huisartsen de ‘verborgen’ overlijdens aan corona gaan registreren. Onze 

verwachting is dat dit ook veel cliënten betreft die zorg thuis ontvangen via wijkverpleging of 

thuiszorg.  

➢ Hoeveel met COVID-19 besmette of hiervan verdachte patiënten worden er buiten de 

ziekenhuizen behandeld?  

 

Ondanks de aangenomen motie hierover bij het afgelopen debat, blijven de prognoses van en 

coördinatie op de benodigde capaciteit vanuit de VVT voor de opvang van coronapatiënten uit. Ook 

over een passende financiering van de extra inspanningen is op dit moment nog geen duidelijkheid. 

➢ Wat is de voorziene capaciteit die nodig is voor de opvang van coronapatiënten buiten 

ziekenhuizen en hoe wordt deze gefinancierd? 

 

Vorige week bleek uit onderzoek het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen dat grofweg 1 op de 

4 geteste zorgmedewerkers met milde klachten, besmet bleek te zijn met het coronavirus. Het 

bevestigt dat het belangrijk is dat er ruim getest moet kunnen worden om tijdig verspreiding van het 

virus te voorkomen. Het is daarom positief dat de capaciteit van de GGD’s hiervoor is opgeschaald. De 

uitkomst leveren echter ook zorgen op bij medewerkers die zich afvragen of ze voldoende veilig 

kunnen werken en bij naasten van cliënten of hun geliefden wel afdoende beschermd worden.  

➢ Wat gaan de verkregen inzichten door het uitgebreidere testbeleid betekenen voor de 

richtlijnen rond persoonlijke beschermingsmiddelen? 

 

 

Waardering voor medewerkers 

Verzorgenden, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en al die andere medewerkers in 

de zorg voor mensen thuis en verpleeghuizen, zetten alles op alles om goede zorg te bieden. Ze doen 

dit onder moeilijke omstandigheden, we hebben grote waardering voor hun werk en inzet!    

 

 

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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