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Geachte heer De Jonge,  
 
Het RIVM werkt momenteel een nieuwe coronarichtlijn uit, die de 
quarantaineplicht voor zorgmedewerkers aanscherpt, ook als zij immuum 
zijn. Onze zorg over deze aanscherping neemt door de actualiteit in onze 
sector grote vormen aan en wij willen er met deze brief dan ook sterk bij u 
op aandringen om de vernieuwing van de richtlijn niet door te voeren en de 
huidige regels voor quarantaine van zorgmedewerkers te continueren.  
 
Vandaag bereikten ons overduidelijke signalen van verschillende 
zorgzorgaanbieders die nu al kampen met grote roosterproblematiek en 
toenemende werkdruk, als gevolg van snel oplopend verzuim. Deze 
problematiek dreigt in omvang te verdubbelen, als voor klachtenvrije, 
immune (gevaccineerde en/of genezen) zorgmedewerkers met een positief 
geteste huisgenoot (of overig nauw contact dat positief blijkt te zijn) een 
quarantaineplicht volgt, totdat de testuitslag bekend is.  
 
Daar komt bij dat volgens de aangekondigde aanscherping deze 
zorgmedewerkers zich op dag 0 en 5 na het contact met een besmette 
persoon moeten laten testen. Dit betekent dat een groep zonder klachten 
ook nog eens een beroep moet doen op de huidige schaarse testcapaciteit, 
die inmiddels gepaard gaat met een oplopende wachttijd op de uitslag. 
Waardoor de verplichte quarantaineperiode verder oploopt.  
 
Het is met andere woorden niet verstandig de quarantainerichtlijnen voor 
immune zorgmedewerkers aan te scherpen en het is zeer wenselijk om 
zorgmedewerkers met cliëntcontact die gezond zijn zoveel mogelijk aan 
het werk te houden, om daarmee de zorgcontinuiteit, die al onder druk 
staat door een sterk gestegen ziekteverzuim, te borgen.  
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De cijfers waarmee onze leden deze oproep onderbouwen, spreken voor 
zich: zo meldde een grote aanbieder (5.200 medewerkers) ons vandaag 
dat momenteel 131 medewerkers met covid thuis verblijven. Oftewel 2,5% 
van de bezetting. In totaal zijn bij deze aanbieder nu 600 medewerkers 
ziek (verzuim boven de 10%). De verwachting is dat, na de aanscherping 
van de richtlijn met de genoemde nieuwe verplichtingen, het aantal 
zorgmedewerkers dat thuis moet blijven zal groeien met nog eens 130 
medewerkers. Een ontoelaatbare onttrekking van capaciteit aan het 
primaire zorgproces. Die weer leidt tot onoplosbare dilemma’s op de 
werkvloer en gedachten in de richting van ongehoorzaamheid.  
 
Wij dringen er samengevat dus sterk op aan de in de laatste kamerbrief 
aangekondigde aanscherping van het RIVM voor zorgmedewerkers niet in 
te voeren en quarantainplicht met onnodige extra druk op steeds 
schaarsere testcapaciteit achterwege te laten. Opdat gezonde, 
klachtenvrije zorgmedewerkers blijven uitgezonderd van onnodige 
verplichtingen en ondanks de oplopende besmettingsgraad toch - met 
gebruik van PBM en inachtneming van zoveel mogelijk afstand - hun werk 
kunnen blijven doen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frank Bluiminck 
Directeur VGN 
 
 
  


