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Betreft: Commissiedebat 16 juni 2022 over Langere termijn coronabeleid

Utrecht, 8 juni 2022

Beste leden,

Op 16 juni overlegt uw commissie met minister Kuipers over het langere termijn
coronabeleid.

LOC Waardevolle zorg vraagt hierbij uw aandacht voor vier belangrijke onderwerpen
voor mensen die langdurig zorg ontvangen om zich volwaardig onderdeel te voelen van
onze samenleving:

1) Maatwerk en waardevolle zorg
2) Langetermijnstrategie corona
3) Wat vragen we van VWS, RIVM en GGD
4) Landelijke standaard voor goed binnenmilieu in zorginstellingen

Wij baseren deze onderwerpen op signalen die wij ontvingen en nog steeds ontvangen
van cliënten, naasten en cliëntenraden uit zorginstellingen.

Maatwerk en waardevolle zorg
Vrijwel alle aandacht was tijdens de coronacrisis gericht op de ziekenhuizen. Aan het
begin van de coronacrisis ging de deur dicht in de verpleeghuizen en in andere
zorginstellingen. Dit had ingrijpende gevolgen. Kwaliteit van leven voor mensen in
zorginstellingen bestaat voor een groot deel uit dagelijks menselijk contact, met familie,
naasten, bewoners onderling en met vertrouwde zorgmedewerkers. Het menselijk
drama dat zich voltrok doordat bewoners in isolatie moesten leven, bleef grotendeels
onttrokken aan het zicht van de samenleving.

LOC Waardevolle zorg pleit sinds maart 2020 voor maatwerk in zorgorganisaties. Dit
begint met individueel raadplegen van wat een bewoner en naaste belangrijk vinden in
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het leven. En ook wat individuele medewerkers nodig hebben om op een goede manier
hun werk te kunnen doen. Op basis van deze individuele wensen kunnen de
cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, manager en behandelaar per locatie
afspraken maken over te nemen maatregelen.

Daarmee ontstaat maatwerk en is er een zorgvuldige afweging tussen zoveel mogelijk
tegemoet komen aan de wensen van bewoners, naasten en medewerkers. Daarbij is er
ook oog voor veiligheid. Ook bij mensen die thuis de zorg ontvangen is maatwerk
essentieel: door steeds te blijven onderzoeken wat voor mensen die het betreft van
belang is.

Langetermijnstrategie corona
Inmiddels liggen er diverse documenten van veldpartijen die behulpzaam zijn bij het
vormgeven van de langetermijnstrategie rond corona. Deze documenten vormen een
stevige basis om op verder te bouwen. Daarbij is steeds het door LOC bepleite
maatwerk de basis.

Stip op de horizon in de langdurige zorg
De strategie voor de lange termijn inclusief het genoemde maatwerk staat in de
publicatie ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’. Samenstellers zijn twaalf
veldpartijen uit de langdurige zorg, waaronder LOC Waardevolle zorg. De veldpartijen
boden deze publicatie aan in maart 2022 aan het ministerie van VWS, het RIVM en de
GGD.

In de publicatie staat hoe wij als veldpartijen COVID-19 en andere infectieziekten in de
toekomst een plek willen geven in de zorg. Hiermee bedoelen we alle geclusterde
woonvormen in de ouderen- en gehandicaptenzorg. We laten zien hoe we als partijen
zelf structureel werken aan infectiepreventie en wat er nodig is van VWS, RIVM en GGD
om de stip op de horizon te bereiken.

Momenteel wordt ook gewerkt aan een dergelijk document voor de zorg thuis.

Afwegingskader code zwart
Verder ligt er het gezamenlijk afwegingskader ‘code zwart’ voor de VVT-sector om
werkgevers en medewerkers in de sector indien nodig te helpen keuzes te maken. Dit
afwegingskader is afgestemd met andere sectoren zoals huisartsen, ziekenhuizen en de
gehandicaptenzorg. LOC Waardevolle Zorg maakte een bijlage voor cliëntenraden, die bij
het gesprek over het afschalen van zorg tijdens crisissituaties een belangrijke partner
behoren te zijn.

Handreiking bezoek en sociaal contact
Ook is de handreiking over bezoekersregelingen en sociaal contact gereed. De
handreiking helpt alle betrokkenen, zoals bewoners, familie en andere naasten,
zorgmedewerkers, behandelaren en bestuurders om met elkaar het gesprek te voeren
over maatwerk bij infectiepreventie. Bijvoorbeeld bij een bewoner die in de palliatieve
fase van zijn ziekteproces is, kan de locatie een afspraak maken van twee tot drie vaste
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bezoekers. Uitgangspunt is dat iedere locatie start met het inventariseren van wat
bewoners en naasten belangrijk vinden. Vervolgens maakt de locatie een plan en kijkt
hoe de zorgorganisatie als geheel daarbij kan helpen. Veldpartijen zijn ook deze
handreiking aan het verduurzamen.

Veldpartijen publiceren kort na 8 juni zowel een geactualiseerd afwegingskader als
handreiking die ook algemeen toepasbaar zijn gemaakt voor andere infectieziekten.

Ook nu hebben zorgorganisaties nog steeds te maken met corona-besmettingen en
nemen daartegen maatregelen. Wij merken daarbij dat individueel maatwerk leveren
nog niet overal de norm is.

Wat vragen we van VWS, RIVM en GGD?
In Stip op de horizon vragen we als veldpartijen aan VWS, RIVM en GGD:

● Systematische voorlichting over preventie.
● Landelijk structureel vaccinatieprogramma met eenvoudige registratie en

duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor het vaccineren van
professionals en bewoners. Daarbij willen we zekerheid van levering en
financiering van beschermende middelen en tests. Waarbij wel of niet vaccineren
een individuele keuze blijft.

● Hetzelfde geldt voor langjarige financiering van infectiepreventie in de langdurige
zorg.

● Gestandaardiseerde monitoring voor veel voorkomende virussen om tijdig bij te
kunnen sturen.

● Wat betreft de structuur van de crisisorganisatie in de langdurige zorg willen we
als veld duidelijkheid over de rol van de GGD en het RIVM in de langdurige zorg
en we willen een structurele aansluiting in de ROAZ-structuur. Hier was in de
eerste fase van COVID-19 geen sprake van.

Landelijke standaard voor goede ventilatie in zorginstellingen
In ‘Stip op de horizon’ vragen we ook aandacht voor bouwkundige aspecten als
onderdeel van infectiepreventie en aandacht voor ventilatie. In de corona-periode kwam
nog eens duidelijk naar voren kwam dat de ventilatiesystemen in zorginstellingen niet
virusproof zijn. Er is daarom meer aandacht en verspreiding van bestaande kennis nodig
over goede ventilatie in zorginstellingen. Dit sluit aan bij wat experts tijdens het
rondetafelgesprek met uw commissie op 16 mei jl. vertelden over het belang van goede
ventilatiesystemen.

Uit een bijeenkomst in 2021 met cliëntenraden en hoogleraar Atze Boersma, hoogleraar
gebouwinstallaties TU Delft, benadrukte de hoogleraar het belang van ventilatie bij
infectiepreventie. Hij gaf aan dat uit internationaal onderzoek blijkt dat verpleeghuizen
relatief gezien veel grotere superspreadersevents zijn (22.5%) dan schoolgebouwen
(0,8%). En dit terwijl er veel meer aandacht uitgaat naar ventilatie in scholen dan naar
ventilatie in verpleeghuizen.
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Vele zorginstellingen hebben nog geen goed ventilatiesysteem en ook daar waar een
redelijk goed ventilatiesysteem aanwezig is, wordt deze niet altijd op de juiste wijze
afgesteld voor infectiepreventie. Het jaarlijks ontstaan van infecties door het norovirus
in zorginstellingen is daar een voorbeeld van. Voor nieuwbouw en grote
innovatieprojecten geldt dat in het bouwbesluit aandacht ontbreekt voor
infectiepreventie via eisen aan het binnenmilieu. De hoogleraar acht het noodzakelijk
dat er landelijk een standaard technisch programma van eisen (PvE) wordt ontwikkeld
voor zorginstellingen waarin vooral algemene binnenmilieu-eisen moeten staan en
specifiek maatregelen die de risico’s van overdracht van virusinfecties via de lucht
beperken.

Gezien de bovenstaande informatie verzoeken wij u om bij het debat het volgende te vragen
aan de minister:

● Kan de minister reageren op het belang van daadwerkelijk maatwerk leveren voor
bewoners en naasten zoals die in de handreikingen Stip op de horizon, Bezoek en
sociaal contact en Code zwart zijn mogelijk gemaakt?

● Steunt de minister de maatregelen genoemd in Stip op de horizon’?
● Op welke manier kan de minister de ventilatie in zorginstellingen verbeteren?

Als u vragen heeft of met ons in gesprek wilt, kunt u contact opnemen met onze
adviseur belangenbehartiging Mariëlle Cuijpers: m.cuijpers@loc.nl of 030 284 3200.

Met vriendelijke groet,

Marthijn Laterveer
Coördinator
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