Aan geadresseerden

Oosterhout, 18 maart 2020
Onderwerp: Samen voor zorgcontinuïteit
Geachte partijen van ROAZ,
Als aanbieders van acute zorg die deelnemen aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ),
om in regionaal verband samenwerking binnen de acute zorg te bewerkstelligen en te waarborgen,
bent u hard aan het werk om er gezamenlijk voor te zorgen dat zorgaanbieders en zorgverleners
de zorg kunnen continueren in deze moeilijke periode vanwege de Coronacrisis. Wij hebben
respect voor de rol die u hierin neemt en zien dat het een lastige opgave is om voor iedereen de
juiste keuzes te maken.
Onze leden staat onder enorme druk om ouderen en andere kwetsbare burgers zoveel als
verantwoord mogelijk thuis of in het verpleeghuis of wooninitiatief te houden en de ziekenhuizen
en huisartsen zo weinig mogelijk extra te belasten. Dit doen onze leden met grote toewijding, inzet
en vakmanschap. Het is echter van groot belang dat ook onze zorgverleners veilig en beschermd
de zorg kunnen (blijven) bieden.
Zonder voldoende beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen stopt de zorg in de
wijkverpleging, kleinschalige woonvormen, instellingen voor beschermd wonen en in de
kleinschalige verpleeghuizen. Medewerkers kunnen niet onbeschermd werken als er sprake is van
besmetting of verdenking daarop. Daardoor neemt het aantal ziekenhuisopnames toe, hetgeen
zeer onwenselijk is.
Een van uw taken is de regie te nemen op de regionale beschikbaarheid en distributie van
persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij begrijpen dat de bevoorrading van ziekenhuizen hierbij
essentieel is maar benadrukken nogmaals dat continuïteit van ouderenzorg, andere (verblijfs)zorg
en wijkverpleging ook afhankelijk is van de beschikbaarheid van deze beschermingsmiddelen.
Wij doen, namens alle medewerkers van kleinschalige zorgorganisaties, en ZZP’ers, in de
ouderenzorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, jeugdzorg en WMO-zorg een dringend beroep op
u en vragen u bij de verdeling van de (schaarse) beschermingsmiddelen ook oog te hebben voor
de kleinschalige zorgorganisaties en ZZP’ers.

Graag horen wij van u wat we daarin kunnen betekenen en hoe onze leden kunnen aansluiten bij
het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).
Met vriendelijke groet,
Namens de leden van BVKZ,

Mark van Barschot en Diana van Langerak
Directie BVKZ

Over BVKZ
Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) vertegenwoordigt ruim 300 leden; kleinschalige
zorgaanbieders actief in o.a. ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Onze
leden bieden kleinschalige zorg wat zich vooral kenmerkt door de grote betrokkenheid van
zorgverleners en ondernemers bij de cliënten om te zorgen voor goede professionele zorgverlening
in een huiselijke setting.
De leden van BVKZ zijn vaak gestart vanuit persoonlijke ervaringen in de zorg als zorgverlener
en/of als familielid, ouders of naasten. Deze persoonlijke ervaringen zijn de drive om een
zorgorganisatie te starten, het anders te gaan doen waarbij de cliënt werkelijk centraal staat.
Hiermee wordt bedoeld dat de cliënt gezien wordt als mens en dat er werkelijk geluisterd wordt
naar de cliënt en het goede gesprek de basis is waarop de zorgverlening aansluit. Het
levensverhaal van de cliënt komt niet alleen uit een zorgplan maar zorgverleners worden geacht te
weten van iedere cliënt wat hun ondersteuningswensen zijn. De ondernemer kent de cliënten en
zijn medewerkers persoonlijk en de lijnen binnen de organisatie zijn kort. De cliënten en hun
familieleden/naasten hebben bewust gekozen om zorg te ontvangen van deze instellingen/ onze
leden, juist door de professionele nabijheid. Meer over onze leden en onze vereniging kunt u
vinden op www.bvkz.nl.

