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paper AO coronavirus    

7 april 2020  
 
De impact van de uitbraak van COVID-19 wordt steeds groter. Zeker ook voor de ruim 400 leden van 

ActiZ, zorgorganisaties die met bijna 400.000 medewerkers verpleging, verzorging en thuiszorg bieden 

aan ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieke mensen. 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. Er gaat veel aandacht naar de druk op IC’s 

en ziekenhuizen, maar we roepen op ook oog te hebben voor de belangrijke rol van de VVT-sector in 

deze crisis en de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.  

 

Wij vragen de Rijksoverheid om alles in het werk te stellen om zorgorganisaties te faciliteren om de 

enorme opgave die op hun bord ligt waar te kunnen maken. Daarom vragen wij op korte termijn om; 

 

1. Meer persoonlijke beschermingsmiddelen 

Het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in verpleeghuizen en voor zorgmedewerkers in de 

thuiszorg wordt steeds prangender1. Het gaat met name om mondmaskers, schorten maar ook om 

zuurstof. We waarderen de inspanningen die gedaan worden via het Landelijk Consortium 

Hulpmiddelen om tot meer veilige beschermingsmiddelen te komen. We vragen echter met klem om 

meer aandacht voor verpleeghuizen en thuiszorg- en wijkverplegingsorganisaties bij de distributie van 

de middelen. We kunnen en mogen zorgmedewerkers in verpleeghuizen en in de zorgverlening bij 

mensen thuis niet onveilig laten werken. Als werkgevers hebben we de goede middelen nodig om te 

kunnen zorgen dat richtlijnen die zijn opgesteld kunnen worden nageleefd. Het is voor ons 

onacceptabel dat de richtlijnen die door de Rijksoverheid worden vastgesteld onuitvoerbaar zijn 

vanwege het gebrek aan beschermingsmiddelen.  

 

2. Reële verwachtingen  

De verwachtingen die geschapen worden rond de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en 

testen voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen moeten realistisch zijn. Op dit moment zijn er per 

ggd-regio dagelijks 100 testen beschikbaar voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen. Los van de 

vraag of dit voldoende is, merken onze leden dat medewerkers andere verwachtingen hebben na de 

berichtgeving  over het testbeleid. ActiZ vindt het goed dat er mee getest wordt. Wel moet nagedacht 

worden over de consequenties hiervan. Een uitbreiding van het aantal testen voor medewerkers in 

verpleeghuizen en zorg thuis zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot meer vastgestelde besmettingen. 

Conform de richtlijn zijn er dan meer persoonlijke beschermingsmiddelen nodig en indien die er niet 

zijn zal het verzuim in de sector snel stijgen.  

 

3. Accurate prognoses 

Zorgorganisaties in de VVT worden door VWS opgeroepen capaciteit (bedden en medewerkers) uit 

breiden om mogelijke toestroom van patiënten met corona op te vangen. Daar is de sector graag toe 

 
1 Zie ook persbericht ActiZ: ‘Distributie beschermingsmiddelen verloopt traag’ 

https://nieuws.actiz.nl/nieuws/distributie-beschermingsmiddelen-verloopt-traag
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bereid. Echter blijven de prognoses van en coördinatie op de benodigde capaciteit uit. Ook over een 

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

 

 

Tot slot 

Wij spreken niet alleen onze waardering uit voor de zorgmedewerkers die in de frontlinie het werk 

verrichten, maar ook voor die tallozen die achter de scherm hun best doen zodat zij goede en veilige 

zorg kunnen leveren.   

 

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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