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Geachte leden van de Tweede Kamer,  

 

Op 4 februari debatteert u met minister De Jonge in de Tweede Kamer 

over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, in het bijzonder de 

vaccinatiestrategie. Met deze brief doen wij een uiterst, zeer dringend 

beroep op u de minister op te roepen vast te houden aan zijn eerdere 

belofte aan de medewerkers in de gehandicaptenzorg om hen als eerste te 

vaccineren met AstraZeneca.  

 

Zwart scenario 

 

De gehandicaptenzorg koerst zonder snelle vaccinatie af op een zwart 

scenario. De opmars van de Britse variant zorgt ervoor dat cliënten extra 

gevaar lopen, maar ook dat door ziekte van medewerkers de continuïteit 

van zorg ernstig wordt geraakt. Het ziekteverzuim is bij veel instellingen 

voor gehandicaptenzorg inmiddels hoger dan in de ziekenhuizen.  

Daar komt bij dat aanbieders van gehandicaptenzorg, anders dan in 

ziekenhuizen, de zorg op woonlocaties niet kunnen afschalen. Onze soort 

zorg heeft geen uitwijkmogelijkheden en de ontwikkelingen rond het virus 

dreigen ons klem te zetten. En intussen ontvangen wij dagelijks meldingen 

van nieuwe uitbraken bij onze leden.  

 

Verkeerd beeld 

 

Anders dan de beeldvorming in de afgelopen weken suggereert, is 

momenteel nog geen 25% van cliënten in de gehandicaptenzorg 

gevaccineerd. Doordat het Moderna-vaccin maar beperkt beschikbaar is, 

gaat die vaccinatie helaas niet zo snel als nodig is. Zoals ook te lezen is in 

de Kamerbrief is slechts in enkele regio’s de vaccinatie met dit vaccin 

gestart.  

Dat dus zowel een groot deel van de cliënten als de medewerkers die met 

hen werken niet zijn ingeënt, is onverantwoord. De komende weken is het 

nodig om in een race tegen de klok enerzijds de cliënten te vaccineren met 
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het Moderna-vaccin en aan de andere kant de medewerkers te vaccineren 

met het AstraZeneca-vaccin, om de nog niet ingeënte cliënten van 

minimale ringbescherming te voorzien en hen zorg te kunnen blijven 

bieden.  

Daarbij leggen wij de nadruk op een nog niet benoemde, belangrijke 

factor: de belofte aan zorgmedewerkers dat zij vooraan staan staat 

wederom onder druk. Deze belofte opnieuw breken, beschadigt de 

veerkracht van medewerkers, juist nu er een sterk beroep op hen wordt 

gedaan.  

 

Scenario’s vaccinatiestrategie  

 

Op pagina 50 van zijn Kamerbrief presenteert Minister De Jonge drie 

scenario’s. Het eerste scenario is in lijn met de eerdere adviezen van de 

Gezondheidsraad en communicatie richting de Kamer. In dit scenario 

worden de zorgmedewerkers die met de meest kwetsbare groepen werken 

zo spoedig mogelijk gevaccineerd. Daarmee wordt de continuïteit van zorg 

ondersteund, die reeds onder druk staat door een hoog ziekteverzuim en 

door opkomst van onder meer de Britse variant. Het tweede scenario zou 

als consequentie hebben dat de vaccinatie van zorgmedewerkers in de 

gehandicaptenzorg pas eind maart kan starten. Gezien ons eerdere betoog 

in deze brief achten wij dat onverantwoord. Ook scenario 3 zal als gevolg 

hebben dat de vaccinatie van medewerkers te lang zal duren.  

 

De Tweede Kamer is in de positie om zich uit te spreken over de 

vaccinatiestrategie die het kabinet later deze week vaststelt. In het 

afgelopen jaar heeft u meerdere malen gestreden voor de medewerkers in 

de (langdurige) zorg. Met deze brief doen wij – in vervolg op onze 

brieven van 11 en 29 januari - opnieuw een zeer dringend beroep 

op u de minister te vragen vast te houden aan de eerder gemaakte 

afspraken rond vaccinatie. De zorgmedewerkers in de 

gehandicaptenzorg moeten, samen met de medewerkers in de 

verpleeghuizen en wijkverpleging, vooraan in de rij blijven staan. Er is 

kortom maar één optie verantwoord en dat is scenario 1.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Boris van der Ham 

Voorzitter VGN 

 


