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Geachte mevrouw Schneider en heer Melkert, beste Margriet en Ad,  
 
Als Federatie Medisch Specialisten (Federatie) zijn wij blij dat COVID-19 vaccins 
versneld beschikbaar zijn gekomen voor medewerkers in de acute zorg. We 
hebben vernomen dat er inmiddels tweede injecties worden gegeven aan circa 
39.000 medewerkers, werkend op de IC, de SEH, de COVID-afdelingen en de 
ambulances, conform het plan van aanpak dat was aangedragen door de LNAZ. 
Het betreft medewerkers die cruciaal zijn voor de continuïteit van de zorg voor 
patiënten met COVID-19.  
 
Vaccins die beschermen tegen COVID-19 zijn vooralsnog een schaars goed. Het 
beleid van de overheid richt zich er op dit moment op om de komende tijd eerst 
de meest kwetsbaren in de samenleving te vaccineren. Als Federatie steunen wij 
het beleid van de overheid en leveren wij input indien we daarom gevraagd 
worden of indien wij daar medisch inhoudelijk aanleiding toe zien.  
 
In afwachting van het beschikbaar komen van volgende batches vaccins die 
kunnen worden ingezet om ziekenhuismedewerkers te vaccineren, is het 
belangrijk dat er in de ziekenhuizen reeds voorbereidingen worden getroffen en 
wordt nagedacht over de prioriteiten die worden gesteld bij het vaccineren van 
de medewerkers die tot nu toe nog niet gevaccineerd zijn. Wij vertrouwen erop 
dat dit proces inmiddels volop in gang is gezet.  
 
Inhoudelijk willen wij vanuit de bij ons bestaande kennis en expertise binnen de 
wetenschappelijke verenigingen en in de diverse COVID-expertiseteams en 
werkgroepen graag een bijdrage leveren. Graag geven wij u in dit kader een 
aantal punten mee die onzes inziens kunnen helpen met het lokaal formuleren 
van een schema van vaccinatie van zorgmedewerkers, dat u zou kunnen delen 
met uw achterban. 

Aan: NFU t.a.v. prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider 
NVZ t.a.v. drs. A.P.W. (Ad) Melkert 
 
Tevens per mail: 
schneider@nfu.nl 
a.melkert@nvz-ziekenhuizen.nl 
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Advies Federatie  
Uitgangspunt van ons advies is dat zolang er sprake is van schaarste aan COVID-
19 vaccins de continuïteit van zorg en daarmee het belang van de patiënt voorop 
moet worden gesteld. Voornamelijk medewerkers die cruciaal zijn voor het 
behoud van de continuïteit van zorg dienen de mogelijkheid te krijgen 
gevaccineerd te worden. Medewerkers in de ziekenhuizen kunnen zich in de 
werksituatie goed beschermen tegen besmetting met SARS-CoV-2, door zich te 
houden aan de vigerende infectiepreventie maatregelen en het juiste gebruik van 
de inmiddels in voldoende mate beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen 
(zie: Leidraad Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de (poli)klinische 
setting vanwege SARS-C0V-2). Er is op dit moment geen aanleiding om het risico 
op besmetting in de werksituatie een bovenliggend criterium te laten zijn.   
 
Wij adviseren daarom de volgende fasering van ziekenhuispersoneel als door 
schaarste niet alle medewerkers tegelijkertijd gevaccineerd kunnen worden, in 
volgorde van urgentie: 

- Medewerkers die dagelijks directe patiëntenzorg leveren aan COVID-
patiënten op de SEH, IC en COVID-afdelingen en die nog niet gevaccineerd 
zijn. 

- Medewerkers die veelvuldig op de SEH, IC en C0VID-afdelingen werkzaam 
zijn, bijvoorbeeld voor ondersteunende of consulterende werkzaamheden.  

- Medewerkers die directe patiëntenzorg leveren bij reguliere non-COVID 
zorg. Met het belang van patiënten voor ogen, adviseren wij hierbij de 
volgorde aan te houden van de klassen, die zijn ingedeeld op basis van de 
mogelijke gezondheidsschade en/of verlies van levensjaren voor de 
patiënt, indien de zorg wordt uitgesteld. (zie: Raamwerk voor het behoud 
van reguliere klinische non-COVID zorg in relatie tot de pandemische druk). 

- Overige medewerkers. 

 
Daarnaast adviseren wij medisch specialisten maar ook de verpleegkundigen en 
overige medewerkers werkzaam in de ziekenhuizen, zoveel mogelijk te betrekken 
bij en goed te informeren over de lokale vaccinatiestrategie en het proces 
daaromheen, gebaseerd op de landelijke adviezen.  
 
 
 
 
 

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20persoonlijke%20bescherming%20in%20de%20%28poli%29klinische%20setting%20vanwege%20SARS-CoV-2.pdf
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20persoonlijke%20bescherming%20in%20de%20%28poli%29klinische%20setting%20vanwege%20SARS-CoV-2.pdf
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Raamwerk%20behoud%20noncovid%20zorg.pdf
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Raamwerk%20behoud%20noncovid%20zorg.pdf
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Tot slot 
Hoewel er met de komst van de vaccins licht aan het eind van de tunnel lijkt te 
zijn, staan ons nog de nodige uitdagingen te wachten. De opkomst van nieuwe 
varianten met een hogere besmettelijkheid zijn een voorbeeld daarvan. In dit 
kader is het belangrijk dat er voldoende bedden, verzorgenden en persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn en dat wij zowel landelijk als in de ziekenhuizen 
blijven wijzen op en hernieuwd aandacht vragen voor het belang van adequate 
infectiepreventie. Als Federatie zullen wij onze leidraden op dit gebied in elk geval 
voortdurend blijven updaten op basis van de nieuwste inzichten. Voor de 
volledigheid wijzen wij u (nogmaals) op de plek waar de meest actuele versies van 
leidraden te vinden zijn (link naar leidraden COVID van de Federatie).  
 
Met vriendelijke groet, 
Federatie Medisch Specialisten 

   
Prof. dr. P.P.G. (Peter Paul) van Benthem  Dr. S.C. (Selma) Tromp 
Voorzitter Bestuurslid, portefeuillehouder 

Kwaliteit 
 
 
cc  
Dr. J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen-Steenvoorde, Directeur-generaal Curatieve Zorg 
ministerie VWS 
Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers, voorzitter LNAZ 
Drs. J. (Jaap) van Delden MBA, programmadirecteur COVID vaccinatie RIVM  
Drs. V. (Victor) Sannes, Directeur Covid-19 Vaccinaties, ministerie VWS  
 
 
 

https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/details/richtlijnen-handreikingen-leidraden

