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2 februari 2021

ActiZ: langer uitstellen vaccineren wijkverpleging leidt
tot 'code zwart' in ouderenzorg
Het nog langer uitstellen van de vaccinatie van zorgmedewerkers in de wijk is onverantwoord.
Dat stelt ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties uit vrees voor het opnieuw wijzigen
van de vaccinatiestrategie door minister De Jonge van VWS.
 
Onmisbare schakel
Komende woensdag vergadert de Gezondheidsraad opnieuw over de vaccinatiestrategie. ActiZ roept de
minister daarom op om de eerder gemaakte afspraken na te komen; de zorgprofessionals in de wijk zo snel
als mogelijk te vaccineren en de vaccinatie van deze groep ook snel af te ronden. ‘Anders breek je een
onmisbare schakel in de zorgketen.’
 
'Code zwart' 
ActiZ benadrukt dat het nog langer laten wachten van zorgmedewerkers in de wijk, leidt tot 'code zwart' in de
ouderenzorg. Zij zorgen samen voor in totaal ruim een miljoen thuiswonende ouderen die van zorg
afhankelijk zijn. Een op de tien zorgmedewerkers is reeds uitgevallen door corona en het ziekteverzuim loopt
op veel plekken snel op. Met het deels stilvallen van wijkverpleging zal het aantal onnodige
ziekenhuisopnames zeker toenemen. 'Dat kunnen we ons niet permitteren, zeker niet met de dreiging van
een derde coronagolf door de Britse virusmutatie', aldus ActiZ. 
 
Niet acceptabel
ActiZ: ‘De frontsoldaten tegen corona werken ook in de wijk. Van deur tot deur. Dag in, dag uit. Minder
zichtbaar dan het ziekenhuispersoneel op IC’s, maar niet minder belangrijk. Hen nog langer laten wachten op
het vaccin is geen optie. In de ouderenzorg geldt al maanden code donkergrijs. Uitstel van vaccinatie leidt tot
code zwart in onze sector.'
 
Afspraken 

ActiZ roept de minister met klem op om zich aan de eerder gemaakte afspraken te houden. ‘Wij gaan er
vanuit dat de minister begrijpt dat het hier niet gaat om de voorrangswens van een of andere beroepsgroep,
maar om het intact houden van een onmisbare schakel in de zorgketen en in de strijd tegen corona.'

Voor meer actueel nieuws ga je naar de ActiZ Newsroom

https://actiz.smart.pr/nieuws.actiz.nl
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