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Geachte heer De Jonge,

--

Op 5 januari jl. liet de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) de
Tweede Kamer en u weten blij te zijn met de gekozen strategie en het
tijdpad voor vaccinatie in de gehandicaptenzorg. Maar in de afgelopen
dagen zagen we een ongewenste aanpassing van dat beleid. Met dit
schrijven trekken wij bij u aan de bel.

CONTACT

Veel cliënten zijn door hun beperking en/of leeftijd zeer kwetsbaar voor het
coronavirus. Voor de VGN is het essentieel dat de lijn van de
vaccinatiestrategie voor de meest kwetsbare mensen, en de
zorgmedewerkers die met deze mensen werken, ongewijzigd blijft.
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Door aanpassingen in de vaccinatiestrategie in de afgelopen dagen maken
wij ons grote zorgen dat de vaccinatie van zorgmedewerkers in de
gehandicaptenzorg te ver naar achteren wordt geschoven. Wij doen dan
ook een zeer dringend beroep op u om vast te houden aan de eerder
gemaakte afspraken rond vaccinatie in de gehandicaptenzorg.
Want ook in de gehandicaptenzorg grijpt corona hard om zich heen. Het
ziekteverzuim is bij veel leden heel hoog, hoger bijvoorbeeld dan in de
ziekenhuizen, waardoor de continuïteit van zorg en ondersteuning aan
mensen met beperking zwaar onder druk staat.
Een belangrijk gegeven is daarbij dat in de gehandicaptenzorg de zorg op
woonlocaties niet afgeschaald kan worden. Medewerkers leveren per
definitie binnen de anderhalve meter zorg en ondersteuning aan cliënten,
van wie het merendeel niet in staat is afstand te houden en moeite heeft
met (al dan niet preventief) gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen door medewerkers. Dit maakt veel situaties
risicovol. Bijvoorbeeld bij zorg en ondersteuning aan dementerende
cliënten met het syndroom van Down, cliënten met ernstig meervoudige
beperkingen of cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.
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Het is voor de gehandicaptenzorg daarom van cruciaal belang om snel te
kunnen starten met het vaccineren van zowel cliënten als
zorgmedewerkers. Vaccinatie beschermt de gezondheid van cliënten en
voorkomt overlijden als gevolg van corona.
Conform uw beleid is in onze sector alles in gereedheid gebracht om de
medewerkers uit te nodigen voor vaccinatie op de priklocaties verspreid
over Nederland. Een recente peiling van de VGN onder zorgmedewerkers
wijst uit dat de vaccinatiebereidheid in de gehandicaptenzorg hoog
is. Zoals afgesproken staat de gehandicaptenzorg dus klaar om te gaan
vaccineren.
Het recente voornemen om het BioNTech/Pfizer vaccin voor een deel van
de bewoners in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg
in te zetten, zal niet direct bescherming bieden aan alle kwetsbare
cliënten in de gehandicaptenzorg. Dit zal op korte termijn alleen op
een zeer beperkt aantal locaties en voor een beperkt aantal cliënten het
geval zijn.
De veel grotere groep cliënten die onder de medische zorg en
verantwoordelijkheid valt van de huisartsen, zal met een ander vaccin
(waarschijnlijk Moderna) gevaccineerd worden. Zowel het tijdspad van de
levering als de distributie hiervan kent nog veel onzekerheden.
Hiermee wordt ook een volgorde aangebracht tussen cliënten, louter en
alleen op de vraag wie verantwoordelijk is voor de medische zorg, terwijl
beide groepen dezelfde gezondheidsrisico’s lopen.
Dit alles leidt ertoe dat het grootste deel van de kwetsbare cliënten, en alle
medewerkers die met hen werken, te lang en onnodig onbeschermd blijft.
Daarom pleiten wij ervoor vast te houden aan het originele tijdpad en
concreet af te spreken dat de medewerkers in de gehandicaptenzorg zo
snel mogelijk een afspraak kunnen gaan maken voor vaccinatie. Ook voor
zorgmedewerkers in onze sector is in dit verband een duidelijke lijn en
perspectief noodzakelijk. Wat nodig is, is een duidelijk en concreet
perspectief voor wanneer medewerkers gevaccineerd kunnen worden en in
het bijzonder ook de cliënten waarvoor de huisarts verantwoordelijk is.
Voor medewerkers die in de frontlinie staan en werken met de meeste
kwetsbare mensen kan snelle vaccinatie met het BioNT/Pfizer niet
uitgesteld worden.
We realiseren ons dat er veel onzekerheden zijn, bijvoorbeeld ten aanzien
van de beschikbaarheid van vaccins en dat zich daarbij dilemma’s kunnen
voordoen. Het is echter van groot belang dat eventuele aanpassing in de
vaccinatiestrategie niet ten koste gaat van de bescherming van de meest
kwetsbare mensen in de gehandicaptenzorg en de zorgmedewerkers die
met deze mensen werken. Dit moet een stabiel uitgangspunt zijn en blijven
van deze strategie.
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Wij doen een dringend beroep op u om koersvast te blijven.
Met vriendelijke groet,

Boris van der Ham
Voorzitter
cc. Fractievoorzitters van de Tweede Kamer en de vaste Kamercommissie
VWS.
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