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Geachte heer Hoekstra,
Met groot genoegen hebben wij op 22 april j.l. kennis genomen van uw voorgenomen besluit
om een extraatje uit de schatkist aan de zorgverleners toe te kennen. Zoals uzelf aangeeft, wilt
u ze, naast een applaus, ook op een andere manier belonen voor hun inzet in de strijd tegen
het Coronavirus. Wij vragen u met deze brief om hierbij de medewerkers die
zorgwerkzaamheden verrichten bij cliënten thuis niet te vergeten.
De thuiszorg is door het kabinet terecht aangemerkt als vitale sector in deze crisistijd.
Thuishulpen en begeleiders zorgen er tenslotte voor dat cliënten die afhankelijk zijn van zorg zo
laat of zo min mogelijk een beroep hoeven te doen op zorg in een verpleeghuis of ziekenhuis.
Daarnaast ligt eenzaamheid op de loer voor deze kwetsbare doelgroep en in sommige situaties
is de thuishulp of begeleider de enige waar ze nog contact mee kunnen hebben. In sommige
gevallen behoort alleen de meest noodzakelijke zorg tot de mogelijkheden en bieden we andere
ondersteuning aan. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen of boodschappen doen.
Onze thuishulpen en begeleiders staan ook in deze periode nog steeds met veel liefde klaar
voor hun cliënten. Ze zijn heel erg betrokken maar ook onzeker aangezien ze hun
werkzaamheden zonder beschermingsmiddelen doen en zich niet kunnen laten testen. Ze
begrijpen dat dit de richtlijnen van het RIVM zijn omdat hun werkzaamheden uitgevoerd kunnen
worden op 1.5 meter afstand. Tegelijkertijd voelen ze zich enorm verantwoordelijk voor de
gezondheid van de cliënten.
Al met al een heftige periode waarin we veel van deze groep vragen. Zij komen iedere dag bij
de kwetsbare doelgroep thuis en blijven de zorg leveren die nodig en mogelijk is. Juist in deze
tijd is thuiszorg enorm belangrijk en noodzakelijk maar ook met het oog op de toekomst na de
crisis, verdienen zij extra waardering. Daarom gaan we ervan uit dat u de thuishulpen en
begeleiders niet zult vergeten.
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Namens alle medewerkers in de thuiszorg: Enorm veel dank!
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