Corona-Bulletin
d.d. 19 november 2021

Beste collega’s,
Schreven we van de week nog dat we voorafgaand aan de persconferentie van 12
november jl. een brandbrief naar VWS hebben gestuurd en dat we in afwachting zijn van
het antwoord van VWS, vandaag kunnen we de reactie reeds melden:
" Ik wil u hartelijk danken voor uw bericht en begrijp uw zorgen over eventuele strengere
maatregelen en daarmee gevolgen voor uw sector. Gezien de oplopende cijfers zijn er sinds
zaterdag 13 november opnieuw maatregelen genomen om de besmettingscijfers en de
resulterende druk op de zorg omlaag te krijgen. Bij het vaststellen van de maatregelen
dienen er afwegingen gemaakt te worden die voor de gehele maatschappij gevolgen
hebben, maar tegelijkertijd proportioneel zijn ten opzichte van de ernst van de situatie.
Hierop zijn tot op heden bepaalde keuzes gemaakt, waaronder die van het aanpassen van
de sluitingstijden voor onder andere winkels en locaties waar bepaalde diensten worden
verricht. Ten opzichte van de maatregelen ten tijde van de harde lockdown in het voorjaar
van 2021 zijn er nu andere criteria gekozen voor zorgverlening die doorgang mag hebben
zonder bepaalde sluitingstijden. Zo is momenteel bepaald dat zorgverlening die valt
onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) uitgezonderd is van
de verplichte sluitingstijden.
We doen er alles aan om de noodzaak van een vergelijkbare lockdown zoals vorig jaar te
vermijden, die heel veel heeft gevraagd van onze samenleving. Indien de situatie met de
huidige maatregelen geen of onvoldoende verbetering toont zal opnieuw zorgvuldig
afgewogen worden welke maatregelen additioneel genomen moeten worden. We kunnen
hier echter nog niet op vooruitlopen. "
Geweldig nieuws dus!
In de eerste plaats voor de collega’s met een contactberoep, die ook in de avonduren de
deur van de praktijk open hebben staan.
Maar niet alleen goed nieuws voor hen. Met deze uitspraak erkent het Ministerie voor het
eerst het belang van onze sector en datgene waar wij voor staan: een vrije zorgkeuze.
Zorg, óók de onze, die in deze fase van de crisis toegankelijk is. En laten we hopen dat het
zo blijft.
De aanhouder wint. We hopen dat hiermee een stevige basis is gelegd voor toekomstig
succes.
Op 3 december as. zal er een nieuwe persconferentie worden gehouden. Indien
noodzakelijk zullen we een update sturen.

We wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Met gezonde groet,

Namens bestuur en directie RBCZ
Boudewijn Gelaudie
Willemieke van Kooten
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