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Zorgprofessionals met long covid
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Geachte mevrouw Helder,

Op maandag 31 januari heeft u samen met enkele adviseurs van uw ministerie een gesprek met
mij en vijf zorgprofessionals met long covid gehad, aangaande hun ziekte. Het gesprek kwam tot
stand mede naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer en het kabinetsadvies op
de motie Hijjink/ Van der Plas. De aanwezigen van de FNV en de zorgverleners hebben het
gesprek als hoopvol ervaren. U erkende het probleem dat er naast fysieke en mentale klachten
ook financiële problemen komen kijken bij long covid en zou ‘binnenkort’ bij ons terugkomen met
een reactie. Inmiddels is het 3 weken later en hebben wij nog niets van u mogen vernemen,
ondanks de grote urgentie van het probleem voor de betrokken zorgverleners. Graag vernemen
wij op korte termijn, wanneer u voor deze groep zorgprofessionals actie gaat ondernemen en op
welke manier.
Inmiddels hebben al meer dan 4.100 zorgverleners, die op de werkvloer besmet zijn geraakt met
het coronavirus en daar langdurige klachten van ondervinden, zich gemeld bij de FNV. Driekwart
van hen ervaart momenteel al financiële schade. Ongeveer 900 zorgverleners dreigen binnenkort
zelfs hun baan te verliezen, omdat ze dan langer dan twee jaar ziek zijn als gevolg van de
coronabesmetting. Zoals bekend heeft een groot deel van de zorgverleners, met name buiten de
ziekenhuizen, een lange periode zonder goede persoonlijke beschermingsmiddelen moeten
werken. De RIVM-richtlijnen hierover zijn op basis van schaarste opgesteld en niet op veiligheid,
bleek uit onderzoek van Nieuwsuur. FNV Zorg & Welzijn heeft hier vanaf het begin van de
pandemie herhaaldelijk op gewezen en het duurde tot augustus 2020 voordat de richtlijnen
stilzwijgend door het RIVM zijn aangepast. Recent is ook in het nieuws gekomen dat ambtenaren
van uw ministerie de rapportering van het OMT-advies hebben geredigeerd. In hoeverre dit in
strijd is met de regelgeving, is nog niet helemaal duidelijk. Voor de FNV is dit echter heel
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schokkend omdat wij al in april 2020 in een brandbrief hebben aangegeven dat schaarste niet het
uitgangspunt mag zijn bij het opstellen van de richtlijnen door het RIVM. Ik verwijs u graag naar
het door FNV opgestelde feitenrelaas, zoals onlangs ook aan de Tweede Kamer gestuurd.
Tegemoetkomingsfonds
Graag attendeer ik u nogmaals op het rapport ‘de beroepsziekte long covid onder
zorgprofessionals’ dat de FNV u op 21 januari stuurde. Hierin staat de aanbeveling voor een
tegemoetkomingsfonds, dat vergelijkbaar is met andere fondsen voor beroepsziekten, zoals die er
nu zijn voor OPS (Schilderziekte) en asbestslachtoffers (mesothelioom en asbestose). Bij de
hoogte van de tegemoetkoming kan gekeken worden naar verschillende gradaties van klachten
en/of beperkingen met daaraan gekoppeld een bedrag dat tot maximaal 20.000 euro per
slachtoffer kan oplopen, ingaande vanaf het tweede ziektejaar. Het particuliere ZWiCfonds dat nu
al bestaat, keert alleen een uitkering uit aan zorgverleners die door een coronabesmetting op de
IC zijn beland of zijn overleden. Voor de FNV volstaat dat niet.
Zoals ook uit het gesprek met u bleek, willen de zorgprofessionals zelf niets liever dan morgen
weer aan het werk gaan. En ze zijn hard nodig, want het personeelstekort en het ziekteverzuim in
de zorg zijn nog nooit zo hoog geweest als nu. Maar hun lichaam en geest zijn nog niet voldoende
hersteld om weer aan de slag te kunnen. Daarom heeft de FNV ook voorgesteld om een langere
hertsteltermijn voor deze groep mensen af te spreken. Zo kan er meer onderzoek plaatsvinden
naar het ziekteverloop, zodat ook bedrijfsartsen en keuringsartsen van het UWV beter weten
welke criteria zij moeten hanteren.
FNV vindt dat het het kabinet zou sieren zijn verantwoordelijkheid te nemen en de getroffen
zorgmedewerkers – aan wie de samenleving zo veel te danken heeft – tegemoet te komen.
Graag verneem ik op zeer korte termijn een reactie van u, zodat wij 9 maart constructief over de
vervolgstappen kunnen praten van een tegemoetkomingsfonds en een langere hersteltermijn.
Met vriendelijke groet,

Kitty Jong
Vicevoorzitter FNV

