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Geachte heer Rutte, geachte heer De Jonge, geachte mevrouw Van Ark,
De komende dagen spreekt u over nieuwe coronamaatregelen. De situatie in de umc's en
ziekenhuizen is nijpend. Met de mogelijke versoepelingen in het vooruitzicht kan het vaccineren van
de ziekenhuismedewerkers niet langer op zich laten wachten.
De coronapandemie heeft een grote impact op de ziekenhuiszorg. Al meer dan een jaar is de druk
op de medewerkers onafgebroken groot geweest. Inmiddels zit de coronapandemie midden in de
derde golf. De bedden op de intensive care liggen vol en we dreigen reguliere zorg steeds meer af
te moeten schalen. In de afgelopen week werden 1.588 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld,
waarvan 367 op de intensive care.
Dreiging langdurige uitval ziekenhuispersoneel
De coronapandemie heeft niet alleen gevolgen voor de medewerkers op de IC-afdeling maar voor
alle medewerkers in het ziekenhuis. Op alle afdelingen hebben zorgprofessionals met het
coronavirus (COVID-19) te maken. Bijvoorbeeld omdat zij werken met kwetsbare patiënten of
doordat collega's of zij zelf zijn getroffen door het coronavirus. We zien op diverse afdelingen
uitbraken ontstaan waardoor zorgprofessionals (langdurig) uitvallen en zorg verder moet worden
uitgesteld. Door de enorme werkdruk gedurende de coronapandemie is het aantal ziekmeldingen
onder zorgprofessionals veel hoger dan normaal. De coronapandemie is hiermee een ware
uitputtingsslag voor de ziekenhuismedewerkers geworden.
Afschalen reguliere zorg
De umc’s en ziekenhuizen hebben maximale capaciteit nodig om goede (COVID)zorg te blijven
bieden. De ziekenhuizen zijn COVID-zorg aan het opschalen. Meer COVID-zorg betekent minder
reguliere zorg. We zetten alles op alles om de zorg aan patiënten te continueren. Om de COVIDzorg in de lucht te kunnen houden, hebben ziekenhuizen vandaag moeten besluiten de reguliere
zorg nog weer verder af te schalen. Alle zeilen worden bijgezet maar er is een hoog en oplopend
ziekteverzuim onder zorgpersoneel, ondermeer omdat het merendeel van deze medewerkers met
direct patiëntencontact nog niet is gevaccineerd. In totaal zijn er rond de 237.000 medewerkers in
de directe patiëntenzorg in de ziekenhuizen, waarvan slechts 17% (41.000) in januari is
gevaccineerd en 14% (35.000) op de nominatie stond om afgelopen week gevaccineerd te worden.
Dat is veel te weinig. Het overgrote deel van de zorgmedewerkers dat intensief contact heeft met
patiënten wordt pas medio of eind juni gevaccineerd. Uitval van deze zorgmedewerkers betekent
dat er meer zorg moet worden uitgesteld. Daarom benadrukken wij nogmaals dat het van essentieel
belang is voor de zorg aan alle patiënten om de ziekenhuiscapaciteit zo groot mogelijk te houden.

Dit kan door vaccinatie van zorgprofessionals in de umc's en ziekenhuizen onmiddellijk naar voren
te halen. Zij vervullen een maatschappelijke rol en hebben de vaccinatie nodig om zoveel mogelijk
zorg te blijven leveren.
Pas op met versoepelingen, snel vaccineren noodzakelijk
De medewerkers in de ziekenhuizen zijn essentieel in de bestrijding van de coronapandemie.
Bovendien is het verlagen van de werkdruk in de ziekenhuissector van groot belang om uitzicht te
houden op het indammen van de coronapandemie en de hiermee samenhangende
maatschappelijke wens tot het verlichten van preventieve maatregelen. In de afgelopen maanden
zijn enkele groepen zorgprofessionals al met voorrang gevaccineerd. Denk aan huisartsen en
professionals in de verpleeghuiszorg. Wij vragen u met spoed om de ziekenhuismedewerkers snel
te vaccineren en de vaccinatietijdslijn aan te passen. Met de mogelijke versoepelingen in zicht is
snel vaccineren van groot belang. Zo voorkomen we verdere en langdurige uitval van onze
medewerkers, houden we de zorg overeind en kunnen onze mensen veilig hun werk doen.
Het snel vaccineren van de ziekenhuismedewerkers is noodzakelijk en mag daarmee niet langer op
zich laten wachten.
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