
www.azwinfo.nl

Observatie-onderzoek in de 
VVT

Eindrapportage
drs. H. Hoekstra | drs. S. Boekee | drs. N. van der Veer

11 september 2020



2

1. Over dit onderzoek p. 3

2. Samenvatting observaties p. 8

3. Impact, trends en thematiek p. 12 

4. Hoofdlijnen per thema p. 18

5. Verdieping per thema p. 22

Bijlagen p. 89

11-9-2020

Inhoudsopgave 

AZW - Brancherapportage VVT



1. Over dit onderzoek
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• Opdracht: het observeren en rubriceren van wat zich afspeelt in de diverse 
branches binnen de sector Zorg en Welzijn in deze Coronacrisis, ten aanzien van 
tien vooraf benoemde thema’s.

• Thematiek: instroom, uitstroom, imago, innovatie & technologie, organiseren 
van zorg, werkomgeving, psychische druk, opleiden & ontwikkelen, regelgeving 
en regeldruk, financiering van zorg. Deze 10 hoofdthema’s zijn nader uitgewerkt 
in 16 subthema’s die in deel 3 aan bod komen.

• Uitgangspunten:
• Waardevrij
• Feitelijke observatie
• Input voor gerichte evaluatie
• Geen belasting voor werkgevers en werknemers
• Triangulatie van methoden

11-9-2020

De opdracht
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• Methoden:
• Deskresearch
• Methode 1: beschrijvende observatie 

• Met behulp van tools verzamelen en analyseren van 
berichten/content in media en op social media

• Methode 2: observatieschema 
• Verzamelen en analyseren van discussies/berichten 

in discussiegroepen/fora

• Methode 3: bronnen en professionals
• Verzamelen en analyseren van externe bronnen 

(artikelen en rapporten)
• Interviews met professionals uit het werkveld
• Gericht op het aanscherpen van methode 1 en 2.

Meer details over de methodiek vindt u in de bijlagen (pagina 91-93)

11-9-2020

Onderzoeksmethodiek
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• Methode 1: beschrijvende observatie
• 14.829 berichten geanalyseerd in media (1/3 t/m 4/9)

• 19.372 berichten geanalyseerd in social media (1/3 t/m 4/9)

• Methode 2: observatieschema
• 26.972 berichten geanalyseerd in fora/discussiegroepen (week 20 t/m 36)

• Methode 3: bronnen en professionals
• 58 gesprekken met professionals verspreid over alle branches

• 510 bronnen artikelen/rapporten geanalyseerd (week 20 t/m 36)

11-9-2020

Overzicht per methode over alle branches
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• Na de toelichting op het onderzoek (huidig - deel 1), begint de rapportage met een 
samenvatting van de observaties (deel 2).

• In deel 3 wordt de mate waarin de diverse thema’s aan bod kwamen in de afgelopen 
maanden grafisch in beeld gebracht. De zogeheten impact per week wordt in beeld 
gebracht. Ook worden verschillen tussen media enerzijds en social media/fora 
anderzijds getoond. Daarnaast, wordt aan de hand van een tijdlijn, inzichtelijk gemaakt 
welke ontwikkelingen in welke periode speelden en zorgden voor eventuele pieken in 
de berichtgeving. Tot slot bevat dit deel het sentiment ten aanzien van de belangrijkste 
thema’s.

• In deel 4 worden de hoofdlijnen uit de observaties per thema weergegeven.

• In deel 5 vindt verdieping per thema plaats. Per hoofdlijn worden de ‘onderstromen’ 
samengevat, waarna steeds een aantal voorbeelden getoond wordt van berichtgeving in 
de media of discussies op social media/in fora.

11-9-2020

Opbouw van deze rapportage
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2. Samenvatting observaties
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• De (veruit) belangrijkste thema’s die in de VVT speelden sinds maart betreffen de Werkomgeving 
en het Organiseren van zorg. Dat geldt zowel voor mediaberichtgeving als social media/fora.

• Werkomgeving gaat vooral over: tekort aan beschermingsmiddelen, het toenemen van de 
werkdruk, uitval van personeel door ziekte, (discussie over) de sluiting van verpleeghuizen voor 
bezoek en (discussie) over de RIVM-richtlijnen
• Op 20 maart werden verpleeghuizen gesloten voor bezoek. Op 25 juni gingen ze weer open voor bezoek. 

Zorginstellingen en –personeel zetten hun vraagtekens bij de noodzaak en wenselijkheid van deze maatregel. Deze 
heeft geleid tot schrijnende situaties, zoals familie die niet bij hun stervende naaste konden zijn, en tevens tot 
onbegrip van familie/naasten richting het personeel.

• Ook de RIVM-richtlijnen zijn ter discussie gesteld. Vanuit zorgpersoneel klinken geluid dat het volgen van de 
richtlijnen (bv. zonder mondmasker naar cliënten) heeft gezorgd voor onveilige situaties voor personeel en cliënten.

• Hieraan gerelateerd is het tekort aan beschermingsmiddelen. Dit zorgde voor onrust en angst onder personeel, zoals 
de angst om kwetsbare cliënten te besmetten. 

• Het verzuim in de branche steeg gedurende de piekperiode volgens cijfers van Vernet. (Ook) de berichtgeving na deze 
periode maakt duidelijk dat zorgpersoneel het zwaar heeft gehad, met psychische gevolgen, zoals stress of andere 
klachten. Met name de confrontatie met (veel) sterfgevallen onder cliënten is hieraan debet.

11-9-2020

Samenvatting observaties VVT (1/3)

AZW - Brancherapportage VVT



10

• Organiseren van zorg gaat in de beginperiode van de COVID-19-uitbraak met name over het 
ondersteunen van ziekenhuizen en (andere) vormen van onderlinge samenwerking en de sluiting 
van verpleeghuizen voor bezoek.
• In de branche is gebruik gemaakt van (ruimtes/locaties van) verpleeghuizen bij de inrichting van Corona-units. Ook is er 

(op vrijwillige basis) sprake geweest van personeel dat bijsprong in ziekenhuizen, daar waar de zorg het hardst nodig 
was.

• Zorginstellingen binnen en buiten de branche hebben (vooral) in deze periode (meer) samengewerkt om de zorg te 
stroomlijnen en capaciteit te (her)verdelen.

• Los van bovengenoemde hebben de zorginstellingen uiteraard ook de nodige maatregelen genomen om op een zo veilig 
mogelijke manier zorg te kunnen (blijven) bieden.

• In april en mei werd duidelijk dat de impact van Corona op ouderen groot is.
• Afspraken met thuiszorg werden afgezegd. Ook  waren er minder aanmeldingen voor thuiszorg en durfden ouderen 

minder snel naar een verpleeghuis te verhuizen. Er was sprake van angst om besmet te raken.

• Door minder bezoek van familie en thuiszorg was er ook impact op (kwetsbare) ouderen die zelfstandig wonen. 
(Mogelijke) gevolgen waren isolement en eenzaamheid

• Thuiszorg kwam langzaam weer op gang. Eind juni was deze nog niet op het oude niveau volgens de Patiëntenfederatie.

11-9-2020

Samenvatting observaties VVT (2/3)
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• In de zomerperiode was ruimte voor evaluatie en kwamen vanuit verschillende hoeken de geleerde 
lessen van de eerste golf naar buiten.
• Onder meer V&VN, de Tweede Kamer, verpleeghuisbestuurders en Actiz kwamen met lijstjes van zaken die bij een 

volgende golf anders/beter zouden moeten.

• Veelal hebben deze betrekking op de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen, het testbeleid, de bezoekregeling en 
(regionaal) maatwerk bij het maken van keuzes ten aanzien van beperkingen en versoepelingen.

• In zijn algemeenheid heerst het gevoel bij bestuurders en personeel dat de VVT-branche achteraan gestaan heeft bij het 
verdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens wordt uit de berichtgeving duidelijk dat het volledig sluiten 
van verpleeghuizen bij een tweede golf niet wenselijk is. Minister De Jonge beaamt dit.

11-9-2020

Samenvatting observaties VVT (3/3)
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3. Impact, trends en thematiek
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Impact berichten in de tijd (media, social en fora)

Media Social media & fora

De berichtgeving over VVT kende vooral pieken van 
eind maart tot begin april. Daarna nog twee pieken op 
social media/fora (week 22 en 33).

11-9-2020 AZW - Brancherapportage VVT

aantal in media aantal in social/fora
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Thema's - Waar gaat de aandacht naar toe?

Media Social media & fora

Er gaat vooral veel aandacht uit naar de thema’s 
werkomgeving en organiseren van de zorg.

11-9-2020 AZW - Brancherapportage VVT

Berichten kunnen over meerdere thema’s gaan. 
Percentages kunnen optellen tot meer dan 100%

Thema’s die zowel in media als in social media/fora 
minder dan 2% behalen zijn weggelaten uit de grafiek.
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11-9-2020

Tijdlijn VVT

Maart April Mei Juni Juli

AZW - Brancherapportage VVT

Augustus

Verpleeghuizen 
sluiten voor bezoek 
(Organiseren zorg)

Zorgen om tekort beschermende middelen
(Werkomgeving)

Werkdruk neemt toe (Werkomgeving)
Ondersteuning ziekenhuizen

Toename samenwerking
(Organiseren zorg)

Personeel voelt zich onveilig (Werkomgeving)

Samenwerking 
Actiz/KLM (Instroom)

Waardering/applaus voor de zorg (Imago)

Branche voelt zich achtergesteld 
(Imago)

Versnelling e-health/digitalisering (Innovatie)

Uitval personeel door ziekte/ 
overbelasting (Werkomgeving)

Psychische druk/ behoefte aan nazorg (Psychische druk)
Discussie over noodzaak sluiten 

verpleeghuizen (Organiseren zorg)

Ouderen angstig/ daling aanmeldingen 
(Organiseren zorg)

Personeel voelt zich 
ondergewaardeerd (Imago)

Geleerde lessen voor tweede golf 
(Organiseren zorg)

Discussie over RIVM 
richtlijnen (Organiseren zorg)

Personeel overweegt zorg 
te verlaten (Uitstroom)

Heropening 
verpleeghuizen 

(Organiseren zorg)

Regeldruk blijft 
hoog (Regeldruk en 

regelgeving)

Regelingen 
zorgverzekeraars en 

overheid (Financiering)
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Media Social media & fora

De piek van de aandacht was in de piekperiode van COVID-19 (week 
13-16) en ging over meerdere onderwerpen rondom de situatie in de 
branche.

11-9-2020 AZW - Brancherapportage VVT

• Organiseren zorg; uitbraak/sterfte; toename werkdruk
• Tekort aan beschermingsmiddelen; angst
• Personeelstekorten nemen toe; uitval/ziekte
• Noodregeling digitale zorg

• Tweet speech Nicki Pouw-
Verweij (FVD) over ‘wat er 
allemaal is misgegaan in de 
ouderenzorg’

• Discussie over RIVM 
richtlijnen; onveilige 
situaties door volgen 
richtlijnen

• Oproep beter beschermen 
huisartsen, wijkverpleegkundigen 
en thuiszorgmedewerkers bij een 
tweede golf

• Toename ziekte-uitval
• Aankondiging versoepeling 

bezoekregeling
• Onbeschermd werken

16
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Sentiment per thema (social/fora)**

Negatief Neutraal Positief

Het sentiment was overwegend neutraal. Ten aanzien van 
financiering en werkomgeving was het relatief negatief.

11-9-2020 AZW - Brancherapportage VVT

* Heeft betrekking op alle berichten op social
media & fora die gaan over de VVT.

** Alleen de meest voorkomende thema’s zijn 
getoond. 

Uitleg
Bij sentimentanalyse wordt 
geanalyseerd of een bericht 
positief, neutraal of negatief 
van karakter is. 

Nadere uitleg vindt u in de 
bijlagen. 

De analyse heeft alleen 
betrekking op social media & 
fora.

17



4. Hoofdlijnen per thema
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Deel 4: hoofdlijnen

In deel 3 hebben we laten zien over welke thema’s het binnen de branche vooral ging in de afgelopen zes 
maanden. In deel 4 worden de observaties per thema genoemd. Het gaat hierbij om het antwoord op de vraag: 

• ‘Welke ontwikkeling(en) hebben we binnen de branche geobserveerd ten aanzien van thema X?’

Deel 5: verdieping per thema

In deel 5 worden de hoofdlijnen uit deel 4 verder uitgediept en van voorbeelden voorzien. Een ontwikkeling kan 
bestaan uit verschillende onderstromen die de hoofdlijn onderschrijven. Het aantal onderstromen binnen een 
ontwikkeling is vaak een indicatie voor de mate waarin een bepaald thema speelt of speelde binnen de branche. 
In deel 5 gaat het om het antwoord op de volgende vragen:

• ‘Welke onderstromen kunnen we onderscheiden binnen de betreffende hoofdlijn?’

• ‘Onder wie speelt het/op wie heeft de ontwikkeling betrekking?’

• ‘Wanneer speelt of speelde deze ontwikkeling?’

• ‘Speelt deze ontwikkeling regionaal of landelijk?’

11-9-2020

Introductie bij deel 4 en 5

AZW - Brancherapportage VVT
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11-9-2020

Hoofdlijnen VVT per thema (1/2)
1. Instroom 2. Uitstroom 3. Imago 4. Innovatie 5. Organiseren van zorg

• Personeelstekorten 
worden vergroot

• Tijdelijke krachten 
springen bij

• Samenwerking met 
KLM om zij-instroom
te stimuleren

• Mantelzorgers in 
loondienst

• Zorgpersoneel 
overweegt vak te 
verlaten

• Toegenomen 
waardering van 
publiek

• Branche voelt zich 
achtergesteld

• Personeel voelt zich 
ondergewaardeerd

• Werkgevers hebben 
moeite te bepalen 
wie zorgbonus krijgt

• Digitalisering krijgt 
een impuls

• Er wordt 
geëxperimenteerd 
met nieuwe 
technieken

• Innovaties worden 
versneld ingevoerd

• Niet iedereen is er 
klaar voor

• Verpleeghuizen helpen 
ziekenhuizen

• Sluiting en heropening 
verpleeghuizen

• (Meer) onderlinge 
samenwerking in 
ouderenzorg

• Corona heeft veel impact 
op ouderen

• Weinig zicht op 
kwetsbare thuiswonende 
ouderen

• Thuiszorg langzaam weer 
op gang

• Geleerde lessen voor de 
tweede golf

AZW - Brancherapportage VVT
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11-9-2020

Hoofdlijnen VVT per thema (2/2)
6. Werkomgeving 7. Psychische druk

8. Opleiden en 
ontwikkelen

9. Regelgeving en 
regeldruk

10. Financiering van zorg

• Tekort aan 
beschermings-
middelen

• Uitval onder 
zorgpersoneel neemt 
toe

• Verdeeldheid t.a.v. 
sluiting voor bezoek 

• Werkdruk neemt toe
• Coronaregels RIVM 

ter discussie
• Bewoners worden bij 

corona-uitbraak in 
verpleeghuizen gaan 
wekelijks getest 
worden (september)

• Verzuim 1e kwartaal 
hoogst in VVT 
branche

• Personeel worstelt met 
Coronamaatregelen

• Psychische nazorg is 
nodig

• Wisselende signalen 
aanmeldingen 
opleidingen

• Oprichting Nationale 
Zorgklas

• Digitalisering 
onderwijs

• Functie-eisen voor 
zorgverleners 
versoepeld

• Regeldruk blijft hoog

• Regelingen maken e-
health mogelijk

• Zorginstellingen komen 
in financiële 
problemen

• Tegemoetkomingen 
zorgverzekeraars

• Compensatieregeling 
ingesteld

AZW - Brancherapportage VVT



5. Verdieping per thema
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11-9-2020

1. Instroom (1/2)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Personeeltekorten
worden vergroot

• Onvoldoende stageplaatsen, 
onvoldoende begeleiding en het 
voortijdig stoppen met de 
opleiding.

• Stijging uitval/verzuim door Corona.
• Oproep om meer actie om tekorten 

tegen te gaan.

• Nu ‘91
• Veiligheidsregio’s
• Actiz

• Op diverse 
momenten in de 
periode maart-
juni is hierover 
gepubliceerd

• Landelijk

Tijdelijke krachten 
springen bij

• Zorginstellingen benaderen zelf 
oud-medewerkers 
(gepensioneerden bv.).

• Bij diverse initiatieven/platforms 
melden mensen zich om te 
helpen/ondersteunen.

• Extra Handen voor 
de Zorg

• Nu ’91
• VWS, werkgevers 

en RegioPlus

• April-mei • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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11-9-2020

1. Instroom (2/2)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Samenwerking met 
KLM om zij-
instroom te 
stimuleren

• KLM gaat banen schrappen; samen 
met Actiz wordt gekeken of deze 
mensen in de ouderenzorg aan de 
slag willen.

• Actiz/KLM-
personeel

• Augustus • Landelijk

Mantelzorgers in 
loondienst

• Een aantal zorginstellingen heeft 
mantelzorgers in loondienst 
genomen om voor hun naasten te 
zorgen tegen betaling.

• Cicero Zorggroep, 
Informeles
(mogelijk nog meer 
instellingen)

• Berichtgeving in 
juli

• Regionaal

AZW - Brancherapportage VVT
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11-9-2020

Voorbeelden Instroom (1/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: nieuws.nl, 3 maart

Bron: omroepbrabant.nl, 15 april
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11-9-2020

Voorbeelden Instroom (2/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: nationalezorggids.nl, 14 mei
Bron: omroepwest.nl, 16 april

DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet meer doen om te voorkomen dat 
in de thuiszorg een enorm personeelstekort ontstaat. De stad moet bij het 
kabinet gaan pleiten voor investeringen in stagiairs in deze sector en een 
betere beloning voor het personeel. Daarvoor pleit de grootste partij in de 
Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

De raadsleden Janice Roopram en Richard de Mos zijn geschrokken van de 
meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 
de sector. Met ruim 140.000 medewerkers is de thuiszorg in Nederland één 
van de grootste takken binnen de zorg, maar ook één met de oudste 
werknemers, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

De gemiddelde leeftijd van een medewerker in de thuiszorg is in tien jaar tijd 
gestegen van 43,3 jaar naar 44,9 jaar. Vooral vrouwelijke 
thuiszorgmedewerkers zijn gemiddeld ouder dan tien jaar geleden. 'Deze 
stijging zorgt voor een grote uitdaging in de zorg', aldus de raadsleden. 'Het 
aantal tachtigplussers gaat binnen tien jaar naar verwachting 
verdrievoudigen. Onlangs bleek bovendien dat de helft van de stagiaires in 
de zorg overweegt te stoppen met hun opleiding om een baan buiten de 
zorg te zoeken.'
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11-9-2020

Voorbeelden Instroom (3/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: ed.nl, 26 maart

Bron: twitter.com, 19 maart
Bron: lc.nl, 20 maart

Bron: weblogzwolle.nl, 19 maart
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11-9-2020

Voorbeelden Instroom (4/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: actiz.nl, 14 augustus

Bron: volkskrant.nl, 8 juli
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11-9-2020

2. Uitstroom

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Zorgpersoneel 
overweegt vak te 
verlaten

• Kwart zorgpersoneel overweegt te 
stoppen na Coronacrisis.

• O.a. gebrek aan steun en 
waardering zorgen dat men 
overweegt zorg te verlaten. Men 
voelt zich niet serieus genomen.

• Peiling Nu ’91
• Enquete Omroep 

Max/FNV
• Juni • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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11-9-2020

Voorbeelden Uitstroom (1/3)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: nu91-leden.nl, 23 juni Bron: twitter.com, 24 juni
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11-9-2020

Voorbeelden Uitstroom (2/3)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: tvvtotaal.nl, 6 juli

De Coronacrisis heeft verzorgenden onder een immense werkdruk gezet. Meer dan een kwart van het 
zorgpersoneel overweegt minder te gaan werken of zelfs te stoppen na de Coronacrisis.

Dit blijkt uit een enquête die Omroep Max samen met vakbond FNV onder 6500 verzorgenden en 
verpleegkundigen hield. Deze deelnemers werken in zorginstellingen, ziekenhuizen en de thuiszorg. 85 procent 
zegt dat de Coronacrisis hen op het werk te zwaar heeft belast. Ruim de helft voelt zich fysiek en emotioneel 
uitgeput. Meer dan een kwart (27 procent) geeft aan minder te willen gaan werken, of zelfs te stoppen.

Wat werken in de zorg aantrekkelijker zou maken? De meeste deelnemers (88 procent) aan de enquête 
antwoordden: meer loon. Meer dan de helft (55 procent) wil meer collega’s. Minder bureaucratie zou ook 
helpen, aldus 43 procent van de deelnemers. De verzorgenden en verpleegkundigen in Hollandse Zaken vinden 
de bonus van 1000 euro die hen is beloofd ‘een doekje tegen het bloeden.’

Uit de enquête blijkt dat zorgprofessionals niet veel vertrouwen in de toekomst hebben: 74 procent vreest te 
kunnen fluiten naar meer beloning na de Coronacrisis. Maar liefst 90 procent van de verzorgenden en 
verpleegkundigen vinden dat zorgpersoneel harder met de vuist op tafel moet slaan om hun eisen kracht bij te 
zetten. Volgens de wet mag zorgpersoneel niet staken, en dat vindt 76 procent van de verzorgenden en 
verpleegkundigen erg frustrerend.

Bron: facebook.com, groep Verpleegkundige, 
week 29

“Ook ik heb gevochten om te mogen werken 
met mondkapje nadat mijn woning drie 
weken cohort verpleging was. Besmetting 
was weg en we mochten niks meer dragen . 
Met het management van zorgwaard veel 
discussie gehad wat uiteindelijk geen 
positief resultaat opleverde. Ik was zo 
gefrustreerd dat ik mijn ontslag ingediend 
heb. Door de uitzending van nieuwsuur laait 
mijn frustratie weer op.”
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Voorbeelden Uitstroom (3/3)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: skipr.nl, 11 mei
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3. Imago (1/2)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Toegenomen 
waardering van 
publiek

• Allerlei acties op touw gezet om 
zorgpersoneel een hart onder de 
riem te steken.

• Publiek
• Vooral maart-

april
• Landelijk

Branche voelt zich 
achtergesteld

• Gevoel dat de branche achteraan 
komt bij verdeling van 
(beschermings)middelen.

• Statusverschil tussen ‘genezen’ en 
‘zorgen’.

• Vertrouwen zorgpersoneel daalt.

• Zorginstellingen
• Branche-/beroeps-

organisaties
• Inspectie 

Gezondheidszorg 
en Jeugd

• April-mei • Landelijk

Personeel voelt 
zich ondergewaar-
deerd

• Waardering vooralsnog niet 
uitgedrukt in structurele 
verbetering arbeidsvoorwaarden.

• Zorgpersoneel • Juni • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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3. Imago (2/2)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Werkgevers 
hebben moeite te 
bepalen wie 
zorgbonus krijgt

• Werkgevers hebben er moeite mee 
dat zij moeten beslissen over wie er 
wel en niet recht heeft op de 
zorgbonus.

• Werkgevers • Juni • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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Voorbeelden Imago (1/5)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: tilburg.com, 19 juni

Bron: gelderlander.nl, 19 maart
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Voorbeelden Imago (2/5)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: zorgthuisnl.nl, 25 mei

Bron: facebook.com, groep ‘Platform Zorg’, week 27
Bron: twitter.com, 25 juni

“Gisteren een klein protest op het binnenhof. De haring klap. Ik was 
er bij met een handje vol gepassioneerde zorg medewerkers. Samen 
sterk voor oa TZ ziekenhuis verpleeghuis kraamzorg kortom zorg van 
wieg tot graf. Ook de Nos was aanwezig. Maar daar waar de boeren 
het nieuws haalden, moeten wij het nog steeds met applaus doen 
dat allang verstomd is. En het erge is waarom neemt de politiek, en 
zelfs de Nos ons niet serieus?!!!!Omdat we ons zelf niet eens serieus 
nemen. Ik lees hier vaak genoeg... Ik verdien voldoende ik doe het 
voor de glimlach van de client/patiënt. En net als de rest van Nl ik 
blijf thuis. Hoe kunnen we ons dan als beroeps groep profileren 
vraag ik me af???Als je niet protesteer voor je zelf, doe het dan voor 
je client/patiënt. Want dat is toch onze 1e gedachten geweest toen 
we voor dit mooie beroep kozen? We wilden het verschil maken. 
Teminste ik wel. Keer op keer door geen gehoor te geven aan 
protest, houden we dit zelf in standIk ben blij dat ik er gisteren was 
met een handje vol andere gepassioneerde collega, ‘s. En ondanks 
de minimale opkomst zal ik er zeker bij zijn 5 sept. En ik hoop vele 
met mij.”
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Voorbeelden Imago (3/5)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: omroepgelderland.nl, 27 maart
Bron: haarlemsdagblad.nl, 24 april
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Voorbeelden Imago (4/5)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: rd.nl, 16 april

Bron: twitter.com, 20 juni

Bron: linkedin.com, week 26
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Voorbeelden Imago (5/5)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: dagblad070.nl, 30 juni
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4. Innovatie (1/2)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Digitalisering 
krijgt een impuls

• Beeldbellen nieuwe standaard.
• Grote vraag naar tablets.
• VVT-branche heeft wel een 

achterstand in te halen.
• Digitalisering en innovatie worden 

gestimuleerd.

• Zorginstellingen
• Onderzoek 

Berenschot/Buro
Wisselstroom

• Treant Zorggroep

• Maart-mei • Landelijk

Er wordt geëx-
perimenteerd
met nieuwe 
technieken

• ‘Sociale zorgrobots’ en 
vergelijkbare initiatieven worden 
(op kleine schaal) uitgeprobeerd.

• Zorginstellingen • Maart-juni • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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4. Innovatie (2/2)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Innovaties 
worden versneld 
ingevoerd

• Voorbeelden van individuele 
instellingen.

• Sensire
• Omring
• Treant Zorggroep

• Mei • Regionaal

Niet iedereen is 
er klaar voor

• Digitale vaardigheden vormen een 
aandachtspunt.

• Ouderen vinden de ontwikkelingen 
te snel gaan.

• Automatisering in de thuiszorg 
komt niet van de grond.

• Personeel
• Ouderen
• Thuiszorg

• Gehele periode • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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Voorbeelden Innovatie (1/5)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: ‘Technologie in de verpleeghuiszorg’, 
Thuis in het Verpleeghuis, juni 2020 Bron: waardigheidentrots.nl, 8 juni
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Voorbeelden Innovatie (2/5)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: zorgvisie.nl, 15 april



44

11-9-2020

Voorbeelden Innovatie (3/5)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: waardigheidentrots.nl, 4 juni

Bron: rekenkamer.nl, 20 mei

Bron: dvhn.nl, 18 maart

Bron: fd.nl, 26 maart

De Compaan is een ‘seniorentablet’, speciaal 
gemaakt voor ouderen en dus overzichtelijk en 
makkelijk in gebruik. We gebruiken de tablet 
vooral binnen de thuiszorg. We zetten de 
Compaan in om eenzaamheid te bestrijden. 
Cliënten kunnen bijvoorbeeld kerkdiensten 
volgen, met beeld en geluid. Voorheen kon dat 
alleen – zonder beeld – via de telefoon. We 
gebruiken het ook voor beeldbellen en andere 
communicatie. Een voordeel van beeldbellen is 
dat een cliënt vragen kan verhelderen door iets 
te laten zien. Denk aan een bijsluiter of een 
wond. En de zorgverlener heeft meer zicht op 
de stemming van de cliënt.
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Voorbeelden Innovatie (4/5)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: zorgvisie.nl, 18 maart Bron: bndestem.nl, 25 juli

Bron: icthealth.nl, 6 augustus
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Voorbeelden Innovatie (5/5)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: icthealth.nl, 30 juli

Bron: ‘Digitale vaardigheden in de zorg’, 
Vilans, Buro Strakz, Utrechtzorg.net, 
Techadoptie, Digivaardig in de zorg, week 26 

In een advies aan minister de Jonge van VWS uit de Raad van Ouderen haar zorgen over de snelheid van de technologische 
ontwikkelingen binnen de zorg. De Raad vreest dat een groot deel van de Ouderen die ontwikkelingen niet meer zullen kunnen 

bijbenen. Ondanks die zorgen ziet de Raad van Ouderen ook kansen. Wanneer kostenbesparingen, die met de inzet van 
technologie gerealiseerd worden, geïnvesteerd worden in zorgmedewerkers en meer menselijk contact.
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5. Organiseren van zorg (1/3)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Verpleeghuizen 
helpen 
ziekenhuizen

• Delen van verpleeghuizen 
worden ingezet als Corona-unit.

• Verpleeghuizen stellen ruimte 
en personeel beschikbaar.

• Verpleeghuizen • Maart-april • Regionaal

Sluiting en 
heropening 
verpleeghuizen

• Verpleeghuizen en kleinschalige 
woonvormen in de ouderenzorg 
werden vanaf 20 maart gesloten 
voor bezoekers.

• Heropening vanaf 25 juni.

• Verpleeghuizen • Maart-juni • Landelijk

(Meer) onderlinge 
samenwerking in 
ouderenzorg

• Zorginstellingen werken 
onderling (meer) samen om de 
zorg te stroomlijnen en 
capaciteit te (her)verdelen.

• Gehele branche
• Vooral maart-

april
• Regionaal

AZW - Brancherapportage VVT
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5. Organiseren van zorg (2/3)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Corona heeft veel 
impact op ouderen

• Zeggen afspraken met thuiszorg 
af.

• Durven minder naar een 
verpleeghuis te verhuizen.

• Minder aanmeldingen thuiszorg.

• Ouderen bij monde 
van Actiz

• Groene Kruis 
Thuiszorg

• April-mei
• Landelijk/ 

regionaal

Weinig zicht op 
kwetsbare 
thuiswonende 
ouderen

• Minder bezoek van familie en 
thuiszorg.

• Mogelijk gevolg isolatie en 
eenzaamheid.

• Thuiswonende 
ouderen

• Vooral maart-
april

• Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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5. Organiseren van zorg (3/3)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Thuiszorg langzaam 
weer op gang

• Bij patiënten die vóór de 
Coronacrisis thuiszorg kregen, 
was deze zorg eind juni nog niet 
op het oude niveau. Een deel 
krijgt minder zorg of geen zorg.

• Onderzoek 
Patiëntenfederatie

• Eind juni • Landelijk

Geleerde lessen 
voor tweede golf

• Diverse evaluaties met diverse 
lessen: voldoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen, 
gedifferentieerde 
bezoekregeling, (regionaal) 
maatwerk.

• V&VN
• Tweede Kamer
• Verpleeghuis-

bestuurders
• Actiz

• Juni-augustus • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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Voorbeelden Organiseren van zorg (1/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: zorgvisie.nl, 27 maart

Bron: arnhemsekoerier.nl, 3 april
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Voorbeelden Organiseren van zorg (2/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: nos.nl, 19 maart

Bron: venvn.nl, 25 juni
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Voorbeelden Organiseren van zorg (3/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: waardigheidentrots.nl, 14 aprilBron: menzis.nl, 27 maart

Bron: waardigheidentrots.nl, 28 april

Ongewone tijden vragen om onorthodoxe maatregelen. De 
Coronacrisis en de noodzaak om voldoende zorgplaatsen te creëren 
voor mensen die met het COVID19-virus besmet zijn geraakt, heeft 
de regionale samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende 
disciplines een enorme impuls gegeven. Onder hoge druk komen 
nieuwe initiatieven in een sneltreinvaart tot stand. Margje Mahler, 
directeur zorg bij Zorggroep Apeldoorn: ‘De aanleiding is 
verschrikkelijk, maar als er iets is waarvan ik hoop dat we het 
kunnen vasthouden na deze crisis, dan is het de samenwerking en de 
snelheid van organiseren en handelen.’

Mensen met lichamelijke klachten en mensen met dementie uit de 
regio Apeldoorn die besmet zijn met Coronavirus (COVID19) kunnen 
sinds 30 maart terecht bij twee daarvoor speciaal ingerichte cohort 
verpleegafdelingen, met in totaal 63 plekken, bij Zorggroep 
Apeldoorn en omstreken. Dat is de uitkomst van een samenwerking 
tussen het Gelre Ziekenhuis, Zorggroep Apeldoorn e.o. en twee 
andere VVT-aanbieders: Atlant en Klein Geluk. In sneltreinvaart 
hebben de lokale partners in Apeldoorn de handen ineen geslagen 
om deze overloop voor het ziekenhuis te realiseren.

Elke ochtend stipt om 11 uur 
spreken 16 VVT-bestuurders in 
Noord-Holland Noord een half uur 
lang met elkaar in een collectief 
telefoongesprek. Dat gebeurt in 
het kader van het Regionaal 
Overleg Acute Zorg (ROAZ) voor 
Noord-Holland en Flevoland. 
Precies een uur later worden de 
bevindingen van dat overleg met 
elkaar en met het hele ROAZ-
netwerk gedeeld. Hans 
Groenendijk: ‘Het Coronavirus 
heeft tot intensivering van onze 
VVT-samenwerking geleid.’
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Voorbeelden Organiseren van zorg (4/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: skipr.nl, 8 juli

Bron: goudsdagblad.nl, 3 april

Bron: nu.nl, 16 maart

Veel ouderen durven uit angst voor het 
Coronavirus niet te verhuizen naar een 
verpleeghuis. Ze zijn bang voor besmetting en 
vrezen te vereenzamen nu verpleeghuizen 
sinds 20 maart alle bezoek weren. Dat meldt 
ActiZ, de branchevereniging van 
zorginstellingen in het programma Meldpunt 
van Omroep MAX.

ActiZ-bestuurder Conny Helder zei 
vrijdagavond in de uitzending dat het om 
honderden ouderen gaat. Precieze cijfers 
ontbreken, maar ze zegt uit het hele land 
signalen te krijgen. "Wij merken dat kinderen 
hun ouders nu niet brengen, terwijl vader of 
moeder vaak wel op de wachtlijst stond."

Bron: peelenmaasvenray.nl, 11 mei

Er zijn zorgen over het achterblijven van nieuwe 
aanmeldingen. Wijkverpleegkundige Serife Özer
bevestigt dit. ‘’We krijgen niet meer zoveel 
zorgvragen. Cliënten en mantelzorgers zijn bang 
om het Coronavirus op te lopen. Maar het is 
belangrijk dat cliënten hulp blijven vragen als dat 
nodig is. Wij als wijkteam zijn hier en willen graag 
helpen.’’

Voor de Coronacrisis waren de wachtlijsten 
voortdurend onderwerp van gesprek, maar nu 
lijken mensen bang om de zorg teveel te belasten 
of ze vrezen in het ziekenhuis, bij de huisarts of via 
de thuiszorg het Coronavirus op te lopen. Daardoor 
kan het zo zijn dat mensen te lang doorlopen met 
klachten of dat mantelzorgers onnodig overbelast 
worden.
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Voorbeelden Organiseren van zorg (5/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: ictmagazine.nl, 13 juli
Bron: limburger.nl, 15 juni

“De gemeente Eindhoven wil graag datagedreven en wijkgericht werken, en 
weten wat ouderen nodig hebben om langer thuis te wonen. De eerste stap was 
om de Eindhovense senioren scherper in beeld brengen. De gemeente schakelde 
daarvoor het CBS/Urban Data Center in Eindhoven in. Een belangrijke extra 
opbrengst is meer zicht op ouderen die in Coronatijd onvoldoende in beeld zijn 
of dreigen te vereenzamen.”

Corona heeft ons laten zien dat er potentieel kwetsbare mensen in onze 
samenleving zijn, die het doorgaans net redden, maar door de 
Coronamaatregelen hard geraakt worden. Een deel van de senioren, met een 
kwetsbare gezondheid en een beperkt netwerk, behoort tot deze groep. Zij 
worden geconfronteerd met het wegvallen van zorg, huishoudelijke hulp, 
thuishulp, begeleiding of dagbesteding, en ook hun eventuele mantelzorgers 
staan onder grote druk. 

Hierdoor krijgt een deel van de groep kwetsbare ouderen in meer of mindere 
mate te maken met sociaal isolement, eenzaamheid, en bovenmatige zorgen en 
angst. De clusteranalyse laat zien welke ouderen hier potentieel kwetsbaar voor 
zijn en risico lopen, en in welke wijken zij wonen. Daardoor kunnen we actie 
ondernemen. Dat is een belangrijke bijvangst van dit datagedreven onderzoek.”
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Voorbeelden Organiseren van zorg (6/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: patientenfederatie.nl, 24 juni

Bron: zorgvisie.nl, 22 juli

• Les één: Vorm crisisteams
• Les twee: Werken volgens protocol
• Les drie: Communicatie
• Les vier: Betere hygiëne
• Les vijf: Zorg voor je personeel
• Les zes: Manage de verruiming
• Les zeven: Meer online overleg
• Les acht: Balans en kwaliteit

“Communicatie is van groot belang. 
Medewerkers moeten goed en helder 
geïnformeerd zijn over wat zij moeten 
doen. Ook bewoners en naasten 
dienen geïnformeerd te zijn over wat 
de organisatie doet, welke 
maatregelen zij neemt en vooral 
waarom. ‘Dit zorgt ervoor dat er 
draagvlak en begrip is voor de 
maatregelen en dat men vertrouwen 
heeft in de organisatie.’”

“Zorg voor psychologische 
ondersteuning van je medewerkers. 
Sommigen instellingen hebben dit al 
opgepakt extern samen te werken, 
zoals met een ggz-instelling. Anderen 
hebben de ondersteuning intern 
vormgegeven met hulplijnen, interne 
briefings, buddy’s, inzet bedrijfsarts, 
coachingstrajecten en psychologische 
hulp.”
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Voorbeelden Organiseren van zorg (7/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: ‘Position paper ActiZ, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl –
geleerde lessen langdurige zorg Covid-19’, 30 juni

Bron: actiz.nl, 20 juli

Onderstaand brengen wij u de volgende belangrijke lessen onder de aandacht. 

1. Zorg ervoor dat de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen niet 
meer achteraan staat bij de verdeling van persoonlijk beschermende 
middelen (PBM) en toegang tot tests. 

2. De verpleegsector VVT (verpleeghuiszorg, verzorging en thuiszorg) is een 
integraal onderdeel van de gezondheidszorg: de care-sector kan en mag 
niet los gezien worden van de cure, ook niet in crisis. 

3. Randvoorwaarden voor het op maat bieden van kwaliteit van leven en 
veiligheid ten tijde van Covid moeten zijn ingevuld. 

4. Maatwerk rond tijdelijke beperking bezoek e.d.: luister naar het veld 
5. Faciliteer en stimuleer een extra impuls verdere verbetering van 

infectiepreventie 
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Voorbeelden Organiseren van zorg (8/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: venvn.nl, 1 juli

De voorlopige lessen met het oog op een mogelijke tweede golf 
bevinden zich op verschillende niveaus en zijn divers van aard: 

1. De basis(veiligheid) op orde in alle verpleeghuizen 
2. Ondersteuning voor zorgaanbieders verpleeghuiszorg 
3. Goede landelijke en regionale positionering verpleeghuiszorg 
4. Voldoende zorgprofessionals en hun welzijn en betrokkenheid 
5. Voldoende (opschaalbare) capaciteit voor Covid-patiënten 
6. Financieel comfort voor continuïteit 
7. Signalering, analyse en interventie 
8. Sneller en gerichter testen 
9. Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen 
10. Een evenwichtige en gedifferentieerde bezoekregeling 

Bron: Kamerbrief ‘Lessen verpleeghuizen met het oog op 
een eventuele tweede golf’, 16 juli

“Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, 
CDA) wil alleen nog „in het uiterste geval” 
een landelijke sluiting van verpleeghuizen, 
zegt hij in gesprek met NRC. „Als je kijkt 
hoeveel verdriet die maatregel heeft 
veroorzaakt, dan wil je nooit meer terug 
naar zo’n situatie.” Omdat er nu meer getest 
kan worden, hoopt De Jonge dat er 
regionaal maatwerk mogelijk is. Zijn er 
nieuwe besmettingen, dan kunnen 
verpleeghuizen zelf maatregelen nemen. 
Pas als er in meerdere tehuizen in een regio 
veel besmettingen zijn, komt regionaal 
ingrijpen door de burgemeester of minister 
in beeld.”

Bron: nrc.nl, 17 juli

“De voorraad beschermingsmiddelen is inmiddels flink gegroeid, zodanig dat de verpleeghuiszorg „maanden vooruit 
kan”, zegt De Jonge. Daarmee is er ook meer ruimte om „bewust en beredeneerd af te wijken van de richtlijn”. 
Bijvoorbeeld als een zorgverlener zich in een situatie onveilig voelt zonder mondkapje.”

Bron: nrc.nl, 17 juli
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6. Werkomgeving (1/3)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Tekort aan 
beschermings-
middelen

• Grote zorgen over de tekorten aan 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

• Gevoel van onveiligheid.
• Maakt het moeilijk om de juiste 

zorg te leveren. Afspraken worden 
afgezegd. Er wordt minder zorg 
geleverd. 

• Minister roept op om zorg niet te 
mijden.

• Testen (was) beperkt mogelijk.

• Zorgpersoneel
• V&VN
• Zorginstellingen
• Onderzoek 

Patiëntenfederatie
Nederland

• Minsterie VWS
• Actiz/Investico
• Onderzoek FNV

• Maart-mei • Landelijk

Uitval onder 
zorgpersoneel 
neemt toe

• Sinds er meer getest wordt, 
neemt het verzuim toe.

• Actiz
• Vernet

• Mei • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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6. Werkomgeving (2/3)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Verdeeldheid t.a.v. 
sluiting voor 
bezoek

• Enerzijds is er begrip, anderzijds 
wordt gesproken over 
mensonterende toestanden.

• Actiz: helaas geen andere optie.
• Personeel onder druk door 

boosheid familie.

• Zorgpersoneel
• ANBO
• Actiz

• Maart-mei • Landelijk

Werkdruk neemt 
toe

• Personeel staat onder 
hoogspanning.

• Verpleegkundigen springen bij 
in ziekenhuizen.

• Werkdruk moet omlaag om de 
reguliere zorg te kunnen 
hervatten.

• Zorgpersoneel
• Bianca Buurman

• Maart-mei • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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6. Werkomgeving (3/3)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Coronaregels RIVM 
ter discussie

• Claim dat de RIVM-regels voor 
onveilige situaties heeft gezorgd

• Bijvoorbeeld het niet dragen van een 
mondmasker.

• V&VN en 
ZorgthuisNL

• Juli • Landelijk

Bewoners worden 
bij corona-uitbraak 
in verpleeghuizen 
gaan wekelijks 
getest worden 
(september)

• Bij een corona-uitbraak in een 
verpleeghuis worden bewoners en 
personeel voortaan wekelijks getest, 
ongeacht of ze klachten hebben. Ook 
moeten medewerkers vaker 
mondkapjes dragen. Dat betekent een 
flinke wijziging van het virusbeleid in 
verpleeghuizen

• Ministerie VWS
• Begin 

september
• Landelijk

Verzuim 1e

kwartaal hoogst in 
VVT branche

• Ziekteverzuimpercentage sector zorg 
en welzijn lag in 1e kwartaal in alle 
branches hoger dan jaar eerder. Het 
verzuim was het hoogst in VVT (8,0%).

• CBS
• Eind augustus 

gepubliceerd
• Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT



61

11-9-2020

Voorbeelden Werkomgeving (1/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: nursing.nl, 16 juli

Bron: twitter.com, 10 augustus

Bron: twitter.com, 13 april

“Carla Zoutebier van de 
actiegroep Thuiszorg Den Haag 
zegt dat ook medewerkers in de 
thuiszorg tegen deze situaties 
aanlopen. Volgens haar zeggen 
mensen die thuiszorg krijgen nu 
ook afspraken af. 'Vooral 
mensen die met 
longproblemen kampen, zijn 
bang. Die weten ook dat wij al 
op enkele andere adressen zijn 
geweest. En wie weet wat we 
meenemen?’”

Bron: omroepwest.nl, 1 april
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Voorbeelden Werkomgeving (2/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: skipr.nl, 19 mei

Bron: nd.nl, 
17 april

Bron: omroepwest.nl, 1 april
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Voorbeelden Werkomgeving (3/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: ed.nl, 25 augustus

Bron: vernet.nl, 11 juni

“Verpleeghuizen in problemen door ziekteverzuim medewerkers. Hoeveel 
procent bij jullie? En hoe organiseer je de zorg ondanks de vele zieken? 
Steeds meer zorgmedewerkers testen positief en moeten thuisblijven 
totdat ze beter zijn. Tijdens de eerste Corona-uitbraak viel er veel 
personeel uit door ziekte, angst of uit voorzorg om besmetting te 
voorkomen. Inmiddels is het ziekteverzuim in sommige verpleeghuizen 
gestegen naar 15 procent.”

Bron: facebook.com, groep 
‘Helpende-Verzorgende-

Verpleegkundige groep..!!’, 
week 21

“Nu mensen die in de zorg werken zich 
makkelijker kunnen laten testen op het 
Coronavirus, piekt het ziekteverzuim 
onder personeel in verpleeghuizen. 
Steeds meer zorgprofessional testen 
positief en moeten thuisblijven totdat 
ze beter zijn. Daardoor is er een tekort 
aan zorgmedewerkers, zegt Conny 
Helder van branchevereniging van 
zorgorganisaties ActiZ in De Telegraaf.”

Bron: goudsdagblad.nl, 22 mei
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Voorbeelden Werkomgeving (4/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: rtlnieuws.nl, 22 augustus

Bron: zorgscala.nl, 10 mei

Bron: gooieneemlander.nl, 6 juni

Voor bewoners, hun familie en het zorgpersoneel is het belangrijk dat de zorg door kan gaan. En dan kunnen ingrijpende maatregelen onvermijdelijk zijn. “We snappen dit 
heel moeilijk is voor familieleden en bekenden die nu niet op bezoek kunnen gaan in het verpleeghuis,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Maar deze 
maatregel is nodig om het risico te beperken dat de meest kwetsbare ouderen en het verplegend personeel in verpleeghuizen worden besmet met het Coronavirus.”

Bron: hartvanalmelo.nl, 20 maart
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Voorbeelden Werkomgeving (5/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: ad.nl, 19 maart

Bron: tvvtotaal.nl, 15 juni
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Voorbeelden Werkomgeving (6/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: ed.nl, 26 maart

Bron: delftopzondag.nl, 18 april

Bron: ermelovannu.nl, 20 april
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Voorbeelden Werkomgeving (7/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: nos.nl, 15 juli
Bron: skipr.nl, 14 mei

Bron: twitter.com.nl, 15 juli

Bron: twitter.com.nl, 15 juli
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Voorbeelden Werkomgeving (8/8)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: pzc.nl, 1 september

RT @statistiekcbs: 
Ziekteverzuimperc
entage zorg en 
welzijn lag in 1e 
kwartaal in alle 
branches hoger 
dan jaar eerder. 
Het verzuim was 
het hoogst in 
verpleging, 
verzorging en 
thuiszorg (8,0%)

Bron: twitter.com, 28 augustus
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7. Psychische druk/nazorg

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Personeel worstelt 
met Corona-
maatregelen

• Maakt zich zorgen om cliënten.
• Is bang om besmet te raken 

en/of anderen te besmetten.
• Ervaart werkstress.
• Deel zorgpersoneel voelt druk 

van werkgever om 
onbeschermd te werken.

• Zorgpersoneel
• Enquête V&VN

• Op diverse 
momenten in de 
periode maart-
juni is hierover 
gepubliceerd

• Landelijk

Psychische nazorg 
is nodig

• Personeel verpleeghuizen 
psychisch in de knel door 
Coronadoden.

• Zorgpersoneel
• Zorginstellingen

• Mei-juni • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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Voorbeelden Psychische druk/nazorg (1/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: rtlnieuws.nl, 25 maart
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Voorbeelden Psychische druk/nazorg (2/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: tvvtotaal.nl, 1 mei

Bron: venvn.nl, 1 mei

Er is te weinig aandacht voor het rouwproces van 
verzorgenden in verpleeghuizen, waarschuwen 
ouderenpsycholoog Sarah Blom en trauma-
onderzoeker dr. David Blom. "Zij verliezen in een 
hoog tempo mensen met wie ze een band 
hebben opgebouwd en krijgen niet de kans om 
afscheid te nemen. Dat heeft grote gevolgen.“

De twee komen veel in verpleeghuizen en horen 
daar hoe verzorgenden hiermee worstelen. 
Verzorgenden bouwen heel snel een band op met 
de bewoners, vertellen ze. In een normale 
situatie is er al weinig aandacht voor hun 
rouwproces, omdat veel leidinggevenden vinden 
dat het bij hun vak hoort en ze daarom niet 
emotioneel mogen zijn, nu is dat door de 
maatregelen en de drukte nog erger.

Bron: rtlnieuws.nl, 15 april
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Voorbeelden Psychische druk/nazorg (3/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: limburger.nl, 30 maart

Bron: omroepwest.nl, 27 augustus
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Voorbeelden Psychische druk/nazorg (4/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: ed.nl, 19 juni

“Iedereen maakt zich druk over ic-bedden. Maar wij zitten hier in 
een nachtmerrie. De ene na de andere bewoner valt om. Echte 
#Coronaverhalen van bewoners, familieleden, personeel in de 
verpleeghuiszorg en de wijkverpleging van de afgelopen 
maanden horen? Bekijk dan deze film: de stille ramp. Wil je zelf 
iets delen over je (werk)ervaringen met Corona? Doe dat gerust 
hier in dit netwerk. https://mantelzorgelijk.nl/de-stille-ramp-
kijktip/?fbclid=IwAR3ImS2NTwAUoZLhg_18YQRtLKbeAkjEZnBqHf
7gk2r8EaPhmC-w-pDiFUQ”

Bron: facebook.com, groep ‘Kennisnetwerk Zorg’, week 30

“We herdenken onze overleden collega's, eren onze zieke 
collega's en rekenen af met het 'Lady with the Lamp' syndroom. 
Wegens Corona maatregelen horen we graag wie er passief en 
wie er actief aanwezig willen zijn. Met actief bedoelen we 
deelnemen aan de groep van ca 30 personen die de manifestatie 
willen uitbeelden (info volgt na aanmelding). Passief is ook fijn, 
als ondersteuning en aanmoediging!”

Bron: facebook.com, groep ‘Platform Zorg’, week 27
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8. Opleiden en ontwikkelen

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Wisselende 
signalen 
aanmeldingen 
opleidingen 

• Berichten over groei aantal 
studenten aan zorgopleidingen, 
maar ook berichten waarin geen 
groei wordt gemeld.

• ROC’s en HBO’s • Mei-september • Regionaal

Oprichting 
Nationale Zorgklas

• Digitaal opleidingsplatform voor 
de zorg.

• Actiz • April • Landelijk

Digitalisering 
onderwijs

• Omslag fysiek naar digitaal 
onderwijs.

• Zorginstellingen
• ROC’s en HBO’s
• Brancheorganisaties

• Gehele periode • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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Voorbeelden Opleiden en ontwikkelen (1/3)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: ad.nl, 3 septemberBron: bd.nl, 1 mei

ENSCHEDE/HENGELO - Lange, stressvolle werkdagen, applaus maar geen extra salaris. Kiezen voor 
de zorg is kiezen voor een zwaar vak dat volgens velen onderbetaald wordt. Zeker in Coronatijd. 
Desondanks neemt het aantal aanmeldingen voor de opleidingen verpleegkunde aan het ROC van 
Twente en hogeschool Saxion toe.

Zowel de mbo-opleiding verpleegkunde aan het ROC van Twente als de hbo-opleiding 
verpleegkunde aan hogeschool Saxion signaleren een toename van het aantal studenten. Of dit 
dankzij de aandacht door Corona is of ondanks, valt niet te zeggen. Het lijkt wel een ontwikkeling 
die niet op zichzelf staat. Feit is dat jongeren de laatste jaren vaker kiezen voor een studie met 
maatschappelijke impact.

Het ROC van Twente heeft nu al meer eerstejaarsstudenten verpleegkunde niveau 4 dan 
voorgaande jaren. Het aantal loopt verder op, verwacht het ROC. De peildatum is oktober. Tot nu 
toe zijn er 294 aanmeldingen, vorig jaar waren dat er 283, en in 2018 246. Saxion ziet voor de 
voltijdopleiding hbo-v een stijging van 6 procent vergeleken met het voorgaande jaar. „Dit is gelijk 
aan de landelijke trend”, zegt de woordvoerder. Ook de hbo-instelling verwacht dat het totale 
aantal studenten verder groeit.

Belangrijkste minpunt voor de verpleegkunde-studenten op dit moment: ze zullen veel meer 
online les krijgen. Dat zal voor iemand als Laurie de Vos niet makkelijk zijn, erkent ze ook zelf. De 
eerstejaars hbo-student: „Ik kom van het mbo. Op het hbo gaat alles in een hoger tempo. In zo’n 
geval heb je het liefst meer contact met de docenten.” 
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Voorbeelden Opleiden en ontwikkelen (2/3)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: ad.nl, 19 augustus

In de Rotterdamse regio kiezen tientallen studenten meer dan verleden jaar voor een opleiding tot bijvoorbeeld 
verpleegkundige of verzorgende, zowel bij de Hogeschool Rotterdam als bij het Albeda Zorgcollege. De 
Coronacrisis –waarbij juist zorgpersoneel in de frontlinie stond- schrikt dus niet af maar trekt juist aan, zo lijkt 
het.

De Hogeschool verwacht in september 580 voltijdstudenten, een stijging van zes procent ten opzichte van 
verleden jaar. Een jaar eerder waren er nog geen 250 eerstejaars, veel minder dan andere jaren. Opvallend is de 
stijging bij de deeltijdopleiding waar 102 studenten beginnen, dat is 23 procent meer dan in 2019.

Het Albeda Zorgcollege ziet ook aanmerkelijk meer animo voor de mbo-opleidingen tot verpleegkundige of 
verzorgende. Ook hier is er een stijging van bijna tien procent voor de ‘gewone’ studie. Voor de leerweg waarbij 
de studenten één dag naar school gaan en vier dagen werken was er voor de zomervakantie minder animo. Dit 
kwam door de drukte rond Corona bij de zorginstellingen maar de verwachting was dat dit weer zou bijtrekken. 
Het Erasmus MC heeft elk jaar een maximaal aantal nieuwe studenten, de numerus fixus. Hier is er dus geen 
stijging.

Online les
Overal zullen de eerstejaars online colleges volgen. Maar de universiteit en scholen hebben uitgedokterd hoe er 
ook weer lessen in de praktijk kunnen zijn, ook bij het Erasmus MC. Daar werd alles stilgelegd toen de 
Coronacrisis uitbraak. In het Onderwijscentrum waren geen studenten meer, maar was het landelijke 
coördinatiecentrum voor het verdelen van Coronapatiënten over de ziekenhuizen.

Bron: trouw.nl, 
9 juli
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Voorbeelden Opleiden en ontwikkelen (3/3)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: twitter.com, 9 april

Bron: actiz.nl, 21 april

Bron: zorgthuisnl.nl, 9 juni

Bron: tvvtotaal.nl, 10 mei
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9. Regelgeving en regeldruk

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Functie-eisen voor 
zorgverleners 
versoepeld

• Voormalig verpleegkundigen en 
artsen van wie de registratie in 
het BIG-register is verlopen 
mogen toch aan de slag.

• Tijdelijke inzet helpende in de 
wijkverpleging.

• Minsterie van VWS
• Zorgverzekeraars 

Nederland/V&VN

• Maart 
(versoepeling)

• Juni (verlenging)
• Landelijk

Regeldruk blijft 
hoog

• Inspanningen om de regeldruk 
in de langdurige zorg aan te 
pakken leiden nog niet tot het 
gewenste resultaat.

• Actiz • Juni • Landelijk 

AZW - Brancherapportage VVT
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Voorbeelden Regelgeving en regeldruk (1/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: knmg.nl, 19 maart

Afgesproken is om die tijdelijke inzet te verlengen tot 1 september a.s.

Het organiseren van zorg in de wijk is door de impact van Corona een behoorlijke 
opgave. Het vraagt veel van zorgprofessionals en zorgorganisaties. Samen met 
zorgverzekeraars wordt daarom gezocht naar oplossingen, zodat verzekerden veilig en 
tijdig de noodzakelijke wijkverpleegkundige zorg kunnen krijgen. In maart maakten 
zorgverzekeraars daarom samen met andere partijen al afspraken over 
indicatiestelling. Vorige maand werd, nadat beroepsvereniging V&VN op verzoek van 
Zorgverzekeraars Nederland een standpunt had ingenomen, de afspraak gemaakt om 
de inzet van helpenden (mbo niveau 2) tijdelijk toe te staan. Afgesproken is om die 
tijdelijke inzet te verlengen tot 1 september a.s.

V&VN steunt de inzet van helpenden in de wijkverpleging, met name in laag-complexe 
situaties en het ondersteunen in de primaire levensbehoeften. Helpenden vervangen 
hierbij niet de verzorgenden, maar worden ingezet als aanvulling op tekorten in 
wijkverplegingteams. Lees hier het volledige standpunt van V&VN. Zorgverzekeraars 
zijn blij met de tijdelijke maatregelen, omdat dit in deze roerige tijden verzorgenden 
en verpleegkundigen ondersteunt in hun werk en verzekerden kunnen blijven 
vertrouwen op veilige wijkverpleegkundige zorg.

Bron: zorgkrant.nl, 17 juni
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Voorbeelden Regelgeving en regeldruk (2/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: twitter.com, 7 juli

Bron: Regeldruk in de langdurige zorg 
boosdoeners blootgelegd, Vilans, juni 2020
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Voorbeelden Regelgeving en regeldruk (3/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: actiz.nl, 11 juni

Bron: ‘Impact in beeld - Eindrapportage Inventarisatie externe 
verantwoordingslast verpleeghuiszorg’, Berenschot, maart 2020
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Voorbeelden Regelgeving en regeldruk (4/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: waardigheidentrots.nl, 24 juni
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10. Financiering van zorg (1/2)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Regelingen maken 
e-health mogelijk

• Noodregeling maakt meer 
digitale zorg thuis mogelijk.

• Ministerie VWS • Maart • Landelijk

Zorginstellingen 
komen in financiële 
problemen

• Door o.a. extra kosten, 
leegstand, oplopend verzuim, 
inkoop beschermingsmiddelen.

• Haagse Wijk- en 
Woonzorg

• Thuiszorgorganisatie 
Het Zorgpunt

• Divers • Regionaal

Tegemoet-
komingen
zorgverzekeraars

• Verruimen indicatiestelling naar 
(beeld)bellen.

• Regeling zorgverzekeraars voor 
zorgaanbieders wijkverpleging.

• Maatwerkregeling 
Coronakosten zorgaanbieders 
langdurige zorg.

• Zorgverzekeraars
• Maart
• Juni
• Juli

• Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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10. Financiering van zorg (2/2)

Ontwikkeling Richting/onderstroom
Onder wie speelt 
het?

Wanneer speelt/ 
speelde het?

Landelijk/ 
regionaal?

Compensatie-
regeling ingesteld

• Compensatieregeling 
Nederlandse Zorgautoriteit voor 
omzetverlies en kosten van de 
Coronacrisis.

• NZA/branche • Juli • Landelijk

AZW - Brancherapportage VVT
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Voorbeelden Financiering van zorg (1/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: nd.nl, 24 maart

Bron: wmo-wijzer.nl, 24 maart

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor 
ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een 
chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een 
speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19.

De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in 
digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-
aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen 
kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel 
belangrijk is: “Nu door de Corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we 
alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of 
beperking staat onder druk door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding te 
voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden 
om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun 
zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.
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Voorbeelden Financiering van zorg (2/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: zorgvisie.nl, 20 maart

Bron: ad.nl, 28 mei

Het Coronavirus zorgt in verpleeghuizen nu ook voor forse geldproblemen. Haagse Wijk-

en Woonzorg, dat een belangrijke rol speelt in de ouderenzorg in de hofstad, vreest zelfs 

bankroet te gaan nu in drie door het virus getroffen verpleeghuizen de kamers leeg blijven.

Maandag kreeg het personeel van HWW zorg te horen dat er een grote reorganisatie 

aankomt, waarbij banen zullen sneuvelen. Het is een lot dat meer zorgbedrijven zal treffen 

in regio’s waar veel ouderen stierven na besmetting met Corona, geeft 

ondernemerskoepel Actiz aan. Elke bewoner minder kost een verpleeghuis 100.000 euro 

per jaar en het gaat inmiddels om duizenden bewoners.

HWW zorg had het financieel al zwaar. In drie jaar tijd werd tweemaal een 

miljoenenverlies geboekt. En nu valt er dus een grote inkomstenbron weg, terwijl de 

kosten juist stijgen. Zo nam bijvoorbeeld het ziekteverzuim toe tot 10 procent en werkt 

steeds meer personeel als uitzendkracht of zzp’er, wat duurder is.

Als er meerdere kamers op een gang leegstaan, komt er maandelijks al snel veel minder 

geld binnen. Dit probleem speelt overal waar Corona is uitgebroken in verpleeghuizen, 

aldus een woordvoerder van Actiz. ,,In Brabant, Zuid-Holland en delen van Utrecht 

bijvoorbeeld. Maar zo nijpend als bij HWW hebben wij het nog niet gezien.”

Bron: zorgthuisnl.nl, 20 maart
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Voorbeelden Financiering van zorg (3/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: actiz.nl, 1 juli

Bron: vgz-zorgkantoren.nl, 11 augustus

Er komen veel vragen over de 
indicatiestelling in de wijk tijdens deze 
Coronacrisis. Volgens het 
Normenkader is het uitgangspunt dat 
het indicatiegesprek plaatsvindt in de 
eigen omgeving van de cliënt. Die 
regels zijn nu verruimd naar zorg op 
afstand, bijvoorbeeld (beeld)bellen. 
Het is belangrijk om een goede 
afweging te kunnen maken tussen een 
huisbezoek of zorg op afstand. V&VN 
publiceert daarom in samenwerking 
met andere partijen in de 
wijkverpleging een nieuw advies voor 
verpleegkundigen over indicatiestelling 
tijdens de Coronacrisis.

Bron: venvn.nl, 20 maart
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Voorbeelden Financiering van zorg (4/4)

AZW - Brancherapportage VVT

Bron: waardigheidentrots.nl, 16 juni

Bron: rd.nl, 3 juli
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• Gedurende 6 maanden is de berichtgeving in de media gevolgd, met behulp van een 
geavanceerde tool. Op basis van zoekopdrachten (zoekwoorden), zijn relevante mediaberichten 
geïdentificeerd en van zogeheten tags voorzien. De tags maken het mogelijk om berichten te 
rubriceren per branche en per thema.

• De berichtgeving in media betreft zowel grote ‘mainstream’ media als vakgerichte media. Alle 
denkbare media worden door de tool gevolgd.

• Ook social media zijn met behulp van deze tool in beeld gebracht. Het betreft Facebook en 
Twitter, maar ook blogs. Bij het volgen van social media is geen gebruik gemaakt van zogeheten 
tags, maar wel van zoekwoorden. Verder is de methodiek vergelijkbaar met media. 

• Het bepalen van relevantie, het voorzien van tags en het rubriceren van berichtgeving is gedaan 
door senior onderzoekers.

• Deze methode omvat de periode van 1 maart tot en met 4 september.
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• Met behulp van een observatieschema zijn discussiegroepen en fora in beeld gebracht. Een 
observatieschema betreft een semi-gestructureerde vragenlijst met een aantal vragen over een 
specifiek bericht/een post in een discussiegroep/forum. Met de vragenlijst is vastgesteld over 
welk (sub)thema het bericht ging, over welke branche het bericht ging en wat het sentiment was.

• Voorafgaand aan en tijdens de observatieperiode is bepaald welke groepen, fora en topics 
relevant zijn. De lijst is steeds aangevuld, onder andere met groepen die door AZW zijn genoemd. 

• Een vast team heeft de berichten in de discussiegroepen gescand en de relevantie bepaald. Een 
bericht is als relevant gezien als het over één of meer vooraf bepaalde onderzoeksthema’s ging.

• Het gaat hier om discussiegroepen op LinkedIn en Facebook, maar ook over ‘algemene’ fora met 
branche- of vakspecifieke topics. 

• Deze methode omvat de periode van week 20 (half mei) tot en met week 36 (begin september).
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• Bronnen betreffen externe artikelen en rapporten die in de periode van week 20 (half mei) tot en 
met week 36 (begin september) verschenen/gepubliceerd zijn. De bronnen kunnen ingedeeld 
worden in drie categorieën:

1. Artikelen en rapporten die gepubliceerd zijn door brancheorganisaties of beroepsverenigingen

2. Artikelen en rapporten die gepubliceerd zijn door externe partijen, zoals CBS, UWV, Regioplus, maar ook door 
partijen als ABN Amro, KPMG en andere (onderzoeks)instellingen

3. Cijfers met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen verkregen van (o.a.) Regioplus, UWV, CBS.

• Bij professionals gaat het om gesprekken met professionals die werkzaam zijn in de diverse 
branches. In deze gesprekken is geobserveerd wat er in de afgelopen maanden gebeurd en gezien 
is in de organisaties en branches waar deze professionals werkzaam zijn. Het doel was om de 
andere 2 methoden aan te vullen, te zorgen dat we ‘niets misten’ en nuances aan te brengen.

• In totaal zijn 60 gesprekken met professionals gehouden. De respondenten vallen in drie groepen:
1. HR-managers

2. Professionals met expertise op een bepaald onderwerp (bv. innovatie) of een bepaalde beroepsgroep

3. OR-medewerkers 
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• Bij sentimentanalyse van sociale media & fora wordt geanalyseerd of een bericht positief, neutraal 
of negatief van karakter is. Hierbij zijn door ons twee methoden gehanteerd:
• Social media: geautomatiseerde sentimentanalyse waarbij, op basis van woorden en zinnen in een bericht, middels 

de techniek Natural Language Processing (NLP) bepaald wordt wat de tonaliteit van een bericht is. De woorden en 
zinnen in het bericht worden afgezet tegen een vooraf gedefinieerde database met bepaalde woordwaardes. De 
nauwkeurigheid van deze methode ligt rond de 75%.

• Fora/discussiegroepen: handmatige sentimentanalyse waarbij, op basis van woorden, zinnen en gebruik van 
leestekens en andere symbolen, door een medewerker van het onderzoeksbureau bepaald wordt of een bericht 
negatief, neutraal of positief van aard is.

• Het doel van de sentimentanalyse is voornamelijk om te bepalen ten aanzien van welke thematiek 
er vooral negatief dan wel positief sentiment overheerst binnen de discussie. De mate waarin 
berichten neutraal zijn dan wel een negatieve of positieve toonzetting hebben, is een indicatie 
voor de mate waarin bepaalde thematiek betrokkenen ‘raakt’.
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