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Persnota
Zorgkundigen smeken om steun!
Onze zorgkundigen doen het, elke dag opnieuw, in alle luwte, in alle Vlaamse zorgvoorzieningen. Ze
trotseren de tweede golf die meedogenloos op hen afkwam. Een tweede golf die zo voorspelbaar
was. Ondanks de immense tekorten waarmee ze worden geconfronteerd, blijven ze het maar doen.
Met hart en ziel zetten ze zich in om bewoners en cliënten een maximale zorg aan te bieden. Samen
met hun collega’s verpleegkundigen gaan ze tot het uiterste, met gevaar voor eigen gezondheid en
dit van hun omgeving. De schrik en angst voor nieuwe uitbraken is bijzonder groot.
Onze bewoners en het personeel in de WZC worden in het bijzonder opnieuw zwaar getroffen. De
besmettingen lopen nog steeds op. Onze zorgkundigen zijn uitgeput en velen leven van dag tot dag.
Een bevraging vanuit BEFEZO leert ons dat 40 % van hen voor de tweede maal geconfronteerd wordt
met een uitbraak. De tweede golf gaat breder in de voorzieningen dan de eerste golf. 25 % van de
zorgkundigen had geen besmettingen in de eerste golf, nu wel. Dit hakt er zwaar in bij zorgkundigen,
verpleegkundigen, hun directies en het ondersteunend personeel.
Heel wat collega’s vallen uit wegens ziekte. Velen vallen uit omdat ze positief testen en moeten in
quarantaine. Sommigen die positief testen werken gewoon verder omdat het niet anders kan.
Binnen onze bevraging merken we op dat 38 % van de zorgkundigen aangeeft dat er heel wat
personeelsleden langdurig afwezig zijn. De rek is er volledig uit. Men wil wel nog maar men kan
gewoon niet meer. Er is vooral een groot tekort aan zorgkundigen en verpleegkundigen.
Maar er is niet enkel nood aan zorgkundigen en verpleegkundigen. Onze zorgkundigen geven aan dat
er een grote nood is aan ondersteunend personeel. Er is vooral een tekort aan onderhoudspersoneel,
logistiek personeel en vrijwilligers. 73 % geeft aan dat er grote nood is aan ondersteuning.
Tal van initiatieven worden opgezet om deze nood te lenigen. Het Rode Kruis, Help de Helpers,
Vlaanderen Helpt, Hulp voor helden, help in de zorg, het leger, … zijn maar enkele van de initiatieven
die genomen worden.
Onze zorgkundigen zijn oprecht dankbaar voor deze initiatieven. Heel wat vrijwilligers of extra
werkkrachten kwamen hierop af. Maar we stellen ook vast in onze bevraging dat de nood bijzonder
groot blijft. Onze zorgkundigen worden geconfronteerd met een marathon en elke hulp is gigantisch
welkom! Deze hulp komt nog niet overal terecht. 64 % geeft aan nog geen ondersteuning te hebben
gekregen.

We willen deze oproep daarom nog eens heel krachtig en duidelijk herhalen aan de bevolking.
Help onze voorzieningen, we kunnen elke steun héél hard gebruiken!
We willen ons ook rechtstreeks richten aan de Vlaamse ministers van welzijn, arbeid en de minister
president. We vragen uitdrukkelijk om de immense inspanningen die zorgkundigen en
verpleegkundigen leveren binnen de Vlaamse voorzieningen te respecteren en ook te valoriseren net
als de federale overheid. Zorg ervoor dat voldoende jongeren, werklozen en zij‐instromers onze
Vlaamse zorgsector aantrekkelijk vinden om er aan de slag te gaan. Het overleg met de sociale
partners moet zijn beloop kennen. We dienen dit te respecteren. Maar toch willen we
aandachtspunten vanuit de zorgkundigen meegeven.
Onze zorgkundigen vragen vooral extra handen, onze bewoners hebben recht op kwaliteitsvolle
zorg. Ze vragen om de kans te krijgen zich verder te ontplooien tot professionele zorgverleners via
vorming en bijscholing. Geef zorgkundigen die kansen en mogelijkheden om dit te verwezenlijken.
Dit komt enkel de kwaliteit van zorg ten goede. Volgens Statbel* verdienen onze zorgkundigen
gemiddeld 30 % minder dan de gemiddelde werknemers in België.
Beste politici, dit is ver onder het gemiddelde!
Tot slot willen wij ons ook rechtstreeks richten tot de minister van onderwijs.
Herwaardeer alle opleidingen tot zorgkundige in Vlaanderen. Geef meer aandacht aan het evidence
based uitvoeren van zorg‐ en verpleegkundige handelingen in de opleiding. Geef meer aandacht aan
het evidence based preventief handelen en aan het psychosociaal welzijn van bewoners en cliënten.
Deze crisis heeft voldoende aangetoond hoe belangrijk het is om blijvend te investeren in deze
opleidingen. Geef leerkrachten ook effectief de kans om voldoende tijd te kunnen investeren om
zorgkundigen te laten groeien tot professionele zorgverleners. Maak onze boeiende praktische
opleidingen voldoende aantrekkelijk voor jongeren en zij‐instromers en promoot ze.
Van harte dank aan velen die onze zorgcollega’s, bewoners en cliënten in de voorzieningen hebben
gesteund de voorbije maanden. Dit betekent heel veel voor hen!
We zijn steeds bereid om meer verduidelijking te geven.
Namens het bestuur van BEFEZO.

Contactpersoon
Cappelier Paul
Voorzitter BEFEZO
0473/46 05 87
info@zorgkundigen.be

(*) Bron Statbel: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/belgische‐lonen‐met‐focus‐op‐essentiele‐
beroepen‐tijdens‐covid‐19

