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Geachte minister De Jonge, 

 

Zoals wellicht bij u bekend hebben wij in Brabant een Regionaal Overleg Niet Acute Zorg 

(RONAZ) opgericht om binnen de niet-acute zorgsector te zorgen voor goede afstemming 

over de maatregelen rondom het coronavirus. Dat doen we namens al onze collega-

organisaties in de Verzorging, Verpleging & Thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg, GGZ, 

huisartsenzorg en Wmo-zorg. 

 

De laatste weken is het landelijke vaccinatieprogramma een vast punt op onze agenda. In 

december 2020 heeft uw ministerie op basis van het advies van de Gezondheidsraad de 

vaccinatiestrategie vastgesteld. Uitgangspunt van dit advies is het beschermen van de 

meest kwetsbaren en de schil daaromheen. Om die reden zijn zorgmedewerkers in de 

langdurige zorg opgenomen als prioritaire groep, waarbinnen de volgende 

prioriteringsvolgorde is vastgesteld: verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, 

Wmo-ondersteuning en GGZ. 

 

Weliswaar is de prioriteringsvolgorde binnen de langdurige zorg nog intact, maar inmiddels 

is van de toegezegde planning weinig meer over. Dit heeft ons inziens, naast de beperkte 

beschikbaarheid van vaccins, vooral als oorzaak dat er steeds weer groepen worden 

toegevoegd aan de planning. Daardoor schuiven de zorgmedewerkers in de langdurige zorg 

steeds verder naar achteren. 

 

Wij maken ons grote zorgen over deze gang van zaken. Een grote groep zorgmedewerkers 

is nog steeds ongevaccineerd aan het werk. Zij voelen zich, door de bijna dagelijkse 

wijzigingen in de planning, niet meer serieus genomen. Weliswaar zijn deze week de 

zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg aan de beurt om een afspraak te plannen, 

maar wel vele weken later dan toegezegd. Medewerkers van de wijkverpleging hebben nog 

geen uitnodigingsbrief ontvangen om een afspraak te plannen. Dat zorgt (terecht) voor 

veel onrust bij deze medewerkers. Zij moeten straks bij uitstek, samen met de huisartsen, 



 

in de thuissituatie de eventuele derde golf het hoofd bieden. Een wijkverpleger verzorgt 

per dag al snel zo’n acht tot tien mensen. 

 

Wij verzoeken u dan ook dringend om met spoed de volgende maatregelen te nemen: 

1. Start met het maken van afspraken voor vaccinaties voor de medewerkers 

wijkverpleging, zodat zij half maart gevaccineerd zijn. 

2. Communiceer duidelijk dat de medewerkers wijkverpleging als eerste aan de beurt 

komen na de medewerkers in de gehandicaptenzorg. Daarna gevolgd door 

medewerkers in de Wmo-ondersteuning en de GGZ. Zodat medewerkers weten waar 

zij aan toe zijn. 

3. Zorg voor een goede bereikbaarheid van het landelijk callcenter, zodat de afspraken 

voortvarend gemaakt kunnen worden. 

 

We hopen dat u onze oproep ter harte neemt. Zodat onze medewerkers verantwoord en 

met een gerust(er) hart de zorg kunnen leveren die onze cliënten zo hard nodig hebben. 

 

Een kopie van deze brief sturen wij aan GGD GHOR Nederland, de GGD’en in Brabant, 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), De Nederlandse GGZ en ActiZ. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

met vriendelijke groet, 

 

 

 

Luc Kenter 

Voorzitter RONAZ Brabant 
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