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Dé les 
van corona 



“Toen corona uitbrak, kregen we zoveel fruitmanden, 
bloemen en steun, dat was super. 

En nu ben ik afgedankt. “
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Nederland klapt voor alle zorgmedewerkers.

Dé les van corona 
Hoe waardeert de samenleving de zorg? 

Tijden van crises, zoals recent de 
coronapandemie, laten zien hoe we de zorg 
waarderen. In het voorjaar van 2020 leken 
alle zorgverleners over één kam geschoren 
te worden en werden ze bekeken met een 
grote roze bril. Toch ging het al snel vooral 
over de IC’s bij de journaals en de talkshows. 
Echter: driekwart van de overlijdens door 
corona vonden niet plaats op de IC. En als 
de chronische zorg in beeld kwam, ging het 
vooral over de aan de familie opgelegde 
bezoekbeperkingen en niet zozeer over de 
zware en onveilige omstandigheden waarin 
het daar werkzame personeel zwoegde. Ook 
de zorgverleners in de gehandicaptenzorg, en 
niet te vergeten de thuiszorg én mantelzorg 

thuis kwam pas laat en heel beperkt op 
het scherm. Niet onbelangrijk: zij stonden 
ook achteraan in de rij bij het uitdelen van 
beschermend materiaal. Er was niet genoeg 
en wat er was, was kwalitatief minder. Later 
in de corona periode werd er weliswaar 
toegegeven dat het aantal overlijdensgevallen 
in de langdurige zorg hoog was en dat er 
onvoldoende beschermend materiaal was, 
maar erg veel commotie gaf dat vervolgens 
vreemd genoeg niet. Het is wrang dat 
de sectoren die het voor de crisis al met 
minder moesten doen (financieel, bezetting, 
vooropleiding), ook tijdens crisis achter in de 
rij staan. Het Mattheüs effect was hier ook 
zonder vergrootglas duidelijk waarneembaar. 

 AD, 16 april 2022

Ontslag dreigt voor zorgpersoneel door corona: ‘Applaus is nu 
klap in het gezicht’

INVENTARISATIE FNV Voor bijna duizend zorgmedewerkers dreigt op korte termijn 
ontslag, omdat ze inmiddels twee jaar ziek thuiszitten als gevolg van corona. Dat blijkt uit 
een inventarisatie van FNV. ,,Het applaus voor zorgmedewerkers is veranderd in een klap 
in het gezicht.’’

Twee jaar nadat ze op haar werk in een verpleeghuis besmet raakte met corona, is verzorgende 
Tamara ontslagen. Aan haar coronabesmetting heeft ze zoveel langdurige klachten 
overgehouden, dat ze niet meer in staat is om haar normale werk te doen. ,,Ze hebben me 
weggegooid, zo voelt dat’’, zegt Tamara (50), die nog met haar werkgever in onderhandeling 
is over een ontslagvergoeding en daarom niet met haar echte naam in de krant wil. ,,Toen 
corona uitbrak, kregen we zoveel fruitmanden, bloemen en steun, dat was super. En nu ben ik 
afgedankt. Ik heb te weinig lucht, te weinig energie om mensen uit bed te tillen, te wassen en 
te verzorgen.’’
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Mattheüs in de zorg

Het Mattheüseffect, genoemd naar een 
apostel, geeft aan dat mensen met meer 
mogelijkheden meer kansen krijgen en die 
ook nemen. Plat gezegd: de duivel schijt op 
de grootste hoop. De vetzak vreet de hele 
taart op, de afvallende kruimels zijn voor de 
meest kwetsbaren. De zwakkeren krijgen dus 
minder dan hen toe zou moeten komen.  
Eeuwen na Mattheüs meldt 
Nobelprijswinnaar en topeconoom Joseph 
Stiglitz dat de ongelijkheid in bezit en 
privileges wereldwijd precies volgens het 
Mattheüs-effect toeneemt, met gevaarlijke 
maatschappelijke en politieke gevolgen. 
Denk daarbij aan politieke neigingen naar 
het extreme, onvrede, intolerantie en 
instabiliteit. Ook de Franse econoom Thomas 
Piketty had een wereldwijde bestseller met 

zijn boek met vergelijkbare strekking. Helaas 
is die ongelijkheid er ook in de ouderenzorg 
en geheel volgens Mattheüs-effect werden 
in de corona tijd de verschillen tussen de 
langdurige en kortdurende zorg groter.  

Maar ze krijgen toch een zorgbonus?  

Ja, dat was een mooi en gewaardeerd gebaar. 
Zorgverleners die in 2020 ‘onder moeilijke 
omstandigheden covid zorg hebben verleend’ 
kregen netto € 1000,- op hun rekening 
bijgeschreven. Jammer genoeg was de 
tweede bonus voor 2021 met € 385,- duidelijk 
lager. Bij de derde golf bleef een bonus 
achterwege. Er waren nog meer moeilijk uit 
te leggen ongerijmdheden. Zorgverleners 
die werkzaam waren bij een zorgorganisatie 

kregen bijvoorbeeld netjes hun blije bonus. 
Echter de nog lager betaalde huishoudelijk 
medewerkers, ingehuurd via een extern 
bureau kregen de bonus niet, omdat deze 
niet in dienst waren van de zorgorganisatie. 
Wrang genoeg waren deze medewerkers de 
hele dag, in plastic gekleed, doende om op 
de van corona vergeven afdelingen de boel te 
ontsmetten. Een typisch Mattheüs gevalletje, 
niet?

“Aan wie heeft zal 
gegeven worden en hij 
zal overvloed hebben, 
maar wie niets heeft 
zal ook het weinige 
afgenomen worden 

dat hij bezit.”
 (Mattheüs 13:12)
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 AD, 22 april 2022

Zeker 113 zorgmedewerkers met langdurige covid ontslagen

Minstens 113 zorgmedewerkers met langdurige covid zijn inmiddels ontslagen. Bij nog eens 
zeker 98 werknemers is het ontslag aangezegd, waardoor ze binnen nu en afzienbare tijd 
ontslagen worden, meldt FNV Zorg & Welzijn.

De vakbond heeft de werksituatie opgevraagd van 1000 zorgmedewerkers die tijdens de eerste 
coronagolf ziek werden en nu twee jaar later nog steeds langdurige covid hebben. Van hen hebben 
518 mensen de peiling ingevuld. Dat ruim 40 procent van die mensen nu ontslagen is of wordt, 
voelt volgens FNV-vicevoorzitter Kitty Jong als ‘een trap na voor al die zorgprofessionals die in de 
frontlinie stonden om Nederland draaiende te houden’.
Eind februari liet het kabinet weten dat werkgevers in de zorg gebruik kunnen maken van een 
subsidieregeling om werknemers met langdurige covid minimaal zes maanden extra in dienst te 
kunnen houden. Het gaat om mensen die ziek werden tussen maart 2020 en december 2020.

Besmet op de werkvloer

Volgens FNV komt deze regeling te laat. Slechts tien zorgverleners die de peiling invulden, 
vertelden dat hun werkgever de subsidie gaat gebruiken. Verder stelde het grootste deel, 59 
procent, dat de werkgever de regeling niet gaat gebruiken. Waarschijnlijk zou de werknemer niet 
binnen zes maanden volledig herstellen. Bij 29 procent was de mogelijkheid niet besproken met 
de baas omdat de zorgmedewerkers niet wisten dat de regeling bestond.

FNV wil dat minister voor Langdurige Zorg Conny Helder een Covid-19-fonds beschikbaar 
stelt om ontslagen zorgverleners financieel tegemoet te komen. ,,Het merendeel van hen is 
uiteindelijk op de werkvloer besmet”, stelt Jong. ,,De verpleeghuizen gingen op slot, persoonlijke 
beschermingsmiddelen waren vrijwel niet beschikbaar.” De vakbond vindt dat zo’n fonds 
vergelijkbaar moet worden met huidige fondsen voor beroepsziekten, zoals mensen die werken 
met asbest of mensen die schildersziekte hebben opgelopen.
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We maken ons -terecht- druk over de 
bewegingsruimte van slachtdieren en of 
onze kleding door kinderhanden wordt 
gemaakt. Maar is er voldoende aandacht 
voor de leefruimte van kwetsbare mensen 
en de arbeidsomstandigheden van hun 
zorgverleners? En áls die er is, komt die vanuit 
een klaagperspectief of vanuit een visie van 
‘hoe het zou moeten zijn.’ Een reële kijk op de 
nodige randvoorwaarden voor goede zorg en 
Arbo ligt hier voor de hand, want het welzijn 
van de cliënt en diens zorgverlener hangen 
nauw samen. 

Wie wil door een oververmoeide, gespannen 
en haastige zorgverlener worden geholpen? 
Zorgorganisaties kunnen een wereld winnen 
door juist hier extra initiatieven te nemen. 
Gezonde én goedkope voeding voor personeel, 
nette reiskostenvergoeding, gratis parkeren, 
een goede crèche met flexibele tijden, raad 
en daad bij privéproblemen, programma’s 

voor gezond werken en –leven, you name it. 
Het kost wat extra, maar levert meer op. Een 
beter argument is hier: het is rechtvaardig en 
billijk. Laten we eens serieus nadenken over 
– en werk maken van- duurzame inzet van 
zorgverleners.  
Het Mattheus effect laat zien dat de 
werkelijkheid soms simpelweg onevenwichtig 
en onrechtvaardig is. In tijden van corona, 
druk op de zorg voor de meest kwetsbaren 
en hun verwanten komen onevenredigheden 
in waardering, zowel in beleving als 
randvoorwaarden, scherp aan het licht. 
Relevant is dat we ons daarbij vaak geen 
vragen stellen, dit als een vanzelfsprekend 
gegeven ervaren. Het bewust raken van die 
ongerijmdheden is stap één. Daarna kunnen 
we ons inspannen er wat aan te doen en 
ervoor te compenseren. Op de werkvloer, in 
de organisatie, bij de zorgverzekeraar, in de 
politiek; ieder heeft daarin een eigen plicht. 
Wanneer beginnen we? 

“Wie wil door een oververmoeide,
   gespannen en haastige zorgverlener
   worden geholpen?”

Wat Mattheüs leert
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