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Geachte minister-president Rutte, minister De Jonge, minister Van Ark,
Wij vragen u om direct in te grijpen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Het water staat 350.000 verpleegkundigen en verzorgenden – als grootste
beroepsgroep de ruggengraat van de zorg – aan de lippen. Onze achterban roept om
ingrijpen: 85 procent wil dat er nu strengere maatregelen komen.
We stevenen af op een zorginfarct: een situatie waarin zorg op grote schaal niet meer, of met
onvoldoende kwaliteit, kan worden geleverd. Hoe langer u wacht met het treffen van adequate
maatregelen, hoe groter het infarct zal zijn en hoe dieper de effecten op de lange termijn.
Nadat de eerste golf ons land had overvallen, was het de bedoeling om tijdens een tweede
golf de reguliere zorg zo veel mogelijk doorgang te laten vinden. In de ziekenhuizen zijn we
dat punt al lang voorbij. Ook elders is de afschaling van zorg in volle gang. Spoedeisende
hulpposten sluiten, omdat de doorstroming van patiënten stokt. Ambulances rijden rondjes,
omdat ze patiënten niet kwijt kunnen.
Het aantal ziekenhuisopnames en IC-patiënten zit nog altijd op de lijn van het meest gitzwarte
scenario, zoals Ernst Kuijpers afgelopen woensdag in de Tweede Kamer aangaf.
De afschaling van ziekenhuiszorg vergroot de druk op andere sectoren. Patiënten die niet in
het ziekenhuis terecht kunnen, moeten thuis of in het verpleeghuis verpleegd, verzorgd of
behandeld worden, maar met een zwaardere zorgvraag. Ook patiënten die uit het ziekenhuis
ontslagen worden, maar nazorg nodig hebben, doen een beroep op de langdurige zorg.
Die uitplaatsing lukt bovendien vaak niet omdat er in de langdurige zorg geen plek is voor
deze patiënten.
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In de wijkverpleging zien we in heel Nederland patiëntenstops, minder bezoeken aan cliënten
en verschraling van de geboden zorg. Onze leden zien dagelijks cliënten die vereenzamen,
worstelen met depressieve klachten, agressief worden of minder gaan eten en drinken. En dat
terwijl de grootste piek de wijk nog moet bereiken. In verpleeghuizen is de basiszorg nu al in
het geding, zoals ook de specialisten ouderenzorg deze week al lieten weten.
Tegenover de enorme toestroom van patiënten staat een groeiend tekort aan
zorgmedewerkers. Volgens ActiZ ligt het ziekteverzuim in sommige instellingen op 50 procent.
Hele teams zitten ziek thuis. In sommige ziekenhuizen is 40 procent van de testuitslagen van
medewerkers op covid-19 positief. De uitval door ziekte, overbelasting, psychische klachten
en/of verdenking van covid-19 nemen zorgbreed toe. Uit cijfers van Vernet blijkt dat tussen juli
en september gemiddeld per dag 60.000 medewerkers niet inzetbaar waren, een stijging van
het ziekteverzuim met 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Let wel, dit was vóórdat de
tweede golf goed en wel over ons land spoelde. Inmiddels is de nood zo hoog dat zieke
medewerkers wordt gevraagd om toch te komen werken. Dat is onveilig en maakt het
probleem alleen maar groter.
Verpleegkundigen en verzorgenden doen er alles aan – met grote passie en betrokkenheid –
om er voor onze patiënten te zijn. Om te voorkomen dat we in de situatie terechtkomen dat
Nederlanders gebeld worden met de vraag of ze hun moeder of opa uit het verpleeghuis
kunnen ophalen, omdat alle medewerkers ziek zijn. Om te voorkomen dat patiënten straks bij
de ingangen van ziekenhuizen te horen krijgen dat er helaas niks voor ze kan worden
gedaan, omdat er geen plaats meer is. Maar dat wordt steeds moeilijker, nu de zorgvraag zo
kort na de eerste golf weer zo snel toeneemt. En er tegelijkertijd zoveel collega’s uitvallen.
Verpleegkundigen en verzorgenden dweilen nu met de kraan open, maar die kraan moet zo
snel mogelijk verder dicht. Als u het zorgsysteem overeind wilt houden, zijn extra maatregelen
onvermijdelijk. Het is belangrijk om deze dan ook meteen te nemen, zodat de schade niet
onnodig nog verder oploopt en de maatregelen niet langer hoeven te duren dan nodig is.
Met vriendelijke groet,

Gerton Heyne
Voorzitter V&VN a.i.
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