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Betreft: ontwikkelingen rondom de vaccinaties

Geachte heer De Jonge,
Wij maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen rondom de vaccinaties. We zien
dat door de telkens veranderende aanpak – hoe klein u die uitstapjes ook noemt –
steeds opnieuw het signaal wordt afgegeven dat er weer anderen voorin de rij worden
gezet, vóór de mensen die al in de rij stonden. Hierdoor ontstaat veel onbegrip.
In tegenstelling totdat wat beoogd werd, staan er nu nog ruim 70 duizend
medewerkers uit onze achterban met verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in
de wacht, en zien we voor de medewerkers van de wijkverpleging en Wmo-zorg de
geplande data steeds verder naar achteren verschuiven.
Het lijkt er nu op dat de partij die het hardste schreeuwt voorrang krijgt. En dat onder
de noemer “prikkers mogen zichzelf vaccineren” opeens ook alle medewerkers van
bijvoorbeeld de huisartsen, gevaccineerd mogen worden. De overige medewerkers van
de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen mogen dan weer achteraan
aansluiten. Dit geeft veel ongerustheid, boosheid en frustratie in onze achterbannen.
Daarnaast constateren wij dat de communicatie vanuit de overheid over de
startmomenten van de diverse geplande doelgroepen tot veel verwarring en frustratie
leidt. Gisteren is het bericht uitgegaan dat de eerste thuiswonende 90+ -er
gevaccineerd wordt terwijl onze zorgmedewerkers en bewoners in de kleinschalige
woonvormen al weken wachten op een oproep c.q. nog niets gehoord hebben wanneer
ze gevaccineerd worden.

Ze krijgen daarmee het gevoel dat er weer een groep wordt voorgetrokken. Dat dit
gerelateerd is aan het soort vaccin en de beschikbaarheid daarvan wordt niet
gecommuniceerd en is daarmee dus niet duidelijk.
De ongerustheid en boosheid wordt extra gevoed door de berichtgeving over de
hoeveelheden beschikbare vaccins. Nu blijkt na eerdere teleurstellingen over de
hoeveelheden vaccins van Biontech/Pfizer en Moderna, ook de levering van
AstraZeneca veel lager uit te pakken dan eerdere berichtgeving.
Belangrijker nog is dat de achterliggende strategie van de beschermde ring door
zorgmedewerkers niet gehaald wordt maar nu juist door deze werkwijze wordt
gehinderd. De schaarste die u zegt te verdelen is eigenlijk het probleem verdelen.
Iedereen krijgt een beetje van de oplossing en daarmee houden we het probleem. Door
de werkwijze van iedereen een beetje, de half-half methode, maakt dat de ring nergens
sluit.
De weg uit de pandemie is immers gebaat bij een aantal zaken. In de eerste plaats
zorgen dat niemand meer besmet wordt, vooral de kwetsbaren niet. In de tweede
plaats dat wie toch besmet wordt niet al te ziek wordt en in de derde plaats dat als er
toch mensen ziek worden, de zorgmedewerkers die goed kunnen verzorgen. En dan is
het essentieel dat de zorgmedewerkers die beschermende ring kunnen vormen.
Het is dan ook van het grootste belang dat nu – zoals oorspronkelijk beoogd –
onmiddellijk gestart wordt met het vaccineren van personeel van de wijkverpleging en
Wmo-zorg. Deze zorgmedewerkers werkt dagelijks met kwetsbare ouderen. Ze
bezoeken en zien elke dag deze mensen en ze lopen elke dag opnieuw kans om
besmet te worden of om een besmetting door te geven.
En zoals bekend komen de mensen die in het ziekenhuis en IC liggen nauwelijks uit de
verpleeghuizen, maar juist uit de thuisomgeving waar die kwetsbare ouderen ook
gewoon wonen. Er zijn immers meer zorgbehoeftige ouderen buiten het verpleeghuis
dan in het verpleeghuis. Het beschermen van de zorgmedewerkers in de
wijkverpleging en Wmo-zorg geeft juist veel gezondheidswinst.
We roepen u op om door te gaan met de strategie van een veilige ring rondom
kwetsbare thuiswonende mensen, door hun zorgverleners uit de wijkverpleging en
Wmo-zorg nu volgens plan te gaan vaccineren. Hiermee wordt sterk bijgedragen aan
het behalen van de beoogde gezondheidswinst en komt terugdringing van de
pandemie naderbij. En neemt daarmee ook de druk op de ziekenhuiszorg af.

Door de coronabesmettingen en quarantaine hebben de wijkverpleging en Wmo-zorg
te maken met een sterk oplopend ziekteverzuim (soms uitval van 15 tot 20%).
Met het alsnog opstarten van de vaccinatie van de zorgmedewerkers zoals gepland,
draagt u bij aan het perspectief en daarmee aan de veerkracht van die groep
medewerkers. Deze medewerkers werken al vanaf het begin van de tweede golf onder
hoogspanning en beginnen verschijnselen van uitputting te vertonen en risico op uitval.
Dat kunnen we ons niet veroorloven.
Wij roepen u op om zonder verdere toezeggingen aan andere doelgroepen vast te
houden aan uw oorspronkelijke strategie in het vaccinatiebeleid en de
zorgmedewerkers uit de wijkverpleging en Wmo-zorg die het dichtst staan op de
kwetsbare ouderen nu zonder oponthoud te gaan vaccineren. Het is het vasthouden
aan de strategie van de veilige ring die de zorg en onze samenleving uit de corona crisis
leidt.
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