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Veel  
zorgmede
werkers 
houden  
het werk  
niet meer  
vol

Geachte informateur
Geachte informateur, beste mevrouw  

Schippers,

A
ls vertrekkend minister van Volks-

gezondheid Welzijn en Sport heeft 

u een strategische zet gedaan door 

de positie van informateur te vervul-

len. Meer invloed op je nalatenschap door 

het begeleiden van een nieuwe formatie met 

bij behorend regeerakkoord, is haast niet denk-

baar. Chapeau! Vandaar dat ik me graag tot 

u richt. Er zijn nog wel een paar dingetjes te 

regelen en in alle bescheidenheid breng ik ze 

graag onder uw aandacht. Ik hoef er niet de 

credits voor.  

U brengt ze op het juiste moment in; de  

Nederlandse gezondheidszorg wordt er  

beter van en uw en mijn achterban zullen 

tevreden zijn!

U weet, ik ben bedrijfsarts. Misschien vreemd 

maar ik wil het vandaag toch met u hebben 

over de ouderenzorg. Daar is meer geld en 

aandacht voor nodig, hoorden we tijdens de 

verkiezingscampagne. Van harte mee eens.  

Als bedrijfsarts werk ik ook in die ouderenzorg 

en eerlijk gezegd: ook ik heb het druk. Maar 

nee, ik vraag geen aandacht voor mezelf. De 

drukte komt doordat steeds meer zorgmede-

werkers het werk niet meer volhouden. Ze 

werken tot ze omvallen en komen dan bij mij 

op het spreekuur. Zeer gemotiveerde mede-

werkers, meer dames dan heren, en meestal 

verkerend in de laatste tien tot vijftien jaar voor 

hun pensioen.

Hun werk is fysiek en mentaal zwaar. De werk-

druk is aanzienlijk gestegen en dat is juist voor 

deze groep met een groot loyaliteitsgevoel erg 

lastig. Gelukkig is er ook aandacht voor het 

verbeteren van de arbeidsomstandigheden. 

Er zijn tilhulpen, glijzeilen en andere ergono-

mische hulpmiddelen. Maar dat is nog niet 

voldoende om de afgenomen belastbaarheid 

door stijgende leeftijd te compenseren. Het 

gevolg is dat het verzuim is gestegen met 0,25 

procentpunt. Wat zegt dat? Uitgaande van 1,5 

miljoen zorgwerkers waren in 2016 door ziekte 

en overbelasting 3500 paar handen minder 

beschikbaar dan in 2015. Daar kun je een hele 

grote zorginstelling mee draaiende houden!

Er wordt keihard gewerkt in de zorg. Dat staat 

buiten kijf. Maar of geld erbij de enige oplos-

sing is, betwijfel ik. Stop ook nog wat slims in 

dat regeerakkoord. Stimuleer een duurzaam 

personeelsbeleid: ‘gebruik zonder verbruik’. 

Anticipeer op technologische ontwikkelingen: 

de functie-eisen van morgen zijn anders dan 

die van vandaag, faciliteer levenslang leren 

en stimuleer een goed loopbaanbeleid. Maar 

stimuleer ook de duurzame inzetbaarheid van 

de medewerker: preventief medisch onderzoek 

van werkgerelateerde gezondheidsproblemen, 

taakroulatie en voldoende beschikbaar houden 

van passend werk. 

Juist dat passend werk is weggesaneerd het 

laatste decennium en dat brengt me dus ook bij 

mijn laatste aandachtspunt: stop de tendens 

van outsourcen van de ondersteunende dien-

sten waardoor herplaatsen in lichtere functies 

niet meer kan. Benut de restcapaciteit van  

deze medewerkers zonder ze naar de arbeids-

ongeschiktheidsuitkering te laten afglijden!

Ik wens u een geslaagde formatie!




