
Conny Helder: ‘Ouderenzorg 
doet dringend beroep op 
begrip van publiek’ 
De coronacrisis trekt een zware wissel op de ouderenzorg. 
Medewerkers staan onder grote druk door het uitvallen van 
collega’s en zorgaanbieders zijn nog niet gerust op de financiële 
noodregelingen. Bovenal gaat het sluiten van de deuren voor 
bezoek met groot verdriet gepaard. Conny Helder, bestuurslid 
van branchevereniging ActiZ, doet een dringend beroep op het 
publiek om begrip te hebben voor de situatie. 
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Met TanteLouise, haar eigen organisatie in West-Brabant, stond 

Helder de afgelopen weken middenin het Nederlandse epicentrum 



van de coronacrisis. Ze ziet hoe inmiddels de hele sector in de 

crisisstand staat. De eerste prioriteit: de zorg moet door. ‘Iedere 

zorgorganisatie heeft crisisbeheersplannen. Hier zijn de meeste 
intussen ook op overgegaan. Iedereen heeft daar zijn eigen 

werkwijze voor, bij ons betekent het onder meer dat er een 

crisisbeleidsteam is gevormd. Dat bekijkt waar de 

continuïteitsproblemen ontstaan. Iedereen met 
verkoudheidsverschijnselen én koorts moet thuisblijven; in een 

periode waarin ook griep en verkoudheid nog rondwaren zijn dat 

meteen een heleboel medewerkers die niet kunnen komen werken. 

Dat deed ons meteen opspringen, want dan komt de continuïteit van 

de zorg in gevaar.’ 

Veilig werken 

Tegelijkertijd, stelt Helder, is het belangrijk om veilig te blijven 

werken. ‘We hebben vanuit ActiZ een brief aan het ministerie 

geschreven, waarin we hebben gevraagd of wel bepaalde 
procedures mogen inkorten. Dat betekent wel dat we met z’n allen 

goed op moeten blijven letten. De wens om sneller te kunnen 

handelen mag niet leiden tot verminderde veiligheid van zorg.’ 

Ziekteverzuim loopt hard op 

Het oplopende ziekteverzuim onder medewerkers is een serieuze 
bedreiging voor de continuïteit van zorg. ‘Het ziekteverzuim was in de 

zorg al hoog’, stelt Helder. ‘Daarnaast hebben we nog altijd veel 

vacatures openstaan. Door de dubbele vergrijzing, zowel van de 

bevolking als van het personeelsbestand, zaten we al krap en dat 
wordt nu alleen maar krapper. Op bepaalde plekken loopt het 

ziekteverzuim hard op. In Brabant ligt het gemiddelde ziekteverzuim 



nu net boven de 10 procent, maar de verschillen tussen 

zorgorganisaties lopen uiteen van 4 tot 20 procent.’ 

Dringend beroep op het publiek 

‘Het water staat de zorg aan de lippen’, benadrukt Helder. ‘De 
spanningen zullen de komende tijd oplopen. We doen een dringend 

beroep op het publiek om begrip op te brengen. De mensen die ziek 

thuisblijven, zijn ook echt ziek. We moeten met elkaar op een 

verstandige manier doorwerken. We vragen er begrip voor, want wat 
wij proberen te doen is onze bewoners beschermen, maar ook onze 

medewerkers en de samenleving als geheel. We moeten het aantal 

besmettingen afremmen, maar ook na het afvlakken van de curve, 

als de piek van besmettingen is geweest, blijft het opletten. Dit is nog 
lang niet voorbij.’ 

Voor de zorgsector is het steeds afwachten tot de volgende 

persconferentie van de betrokken bewindslieden. ‘Dat kan 

teleurstellend zijn, als maatregelen worden verlengd of 
aangescherpt. Maar ook als maatregelen worden versoepeld, kunnen 

we in de verpleeghuiszorg niet binnen een dag weer terug naar de 

normale gang van zaken. Dat vergt ook weer tijd’, waarschuwt 

Helder. 

Financiële afspraken 

Financieel zijn het onzekere tijden voor de verpleeghuiszorg. 

Afgelopen week werd bekend dat het ministerie van VWS met onder 

meer de zorgverzekeraars werkt aan een noodplan. Dat moet ervoor 

zorgen dat geen enkele zorgaanbieders de deuren moet sluiten 
vanwege de coronacrisis. ‘Er zijn veel toezeggingen gedaan, maar 

die zijn nog niet zo concreet dat wij er helemaal gerust op zijn’, tekent 



Helder hierbij aan. ‘Kijk, we moeten nu het eerste eerst doen’, 

vervolgt ze. ‘Dat betekent: de zorg organiseren die nodig is. Dat doen 

we samen. De coronacrisis heeft echter grote gevolgen. De niet-
acute zorg in de ziekenhuizen wordt nauwelijks meer geleverd. Dat 

betekent bijvoorbeeld dat revalidatieafdelingen in verpleeghuizen 

weinig patiënten meer binnenkrijgen. Dat leidt tot leegstand. Hoe dat 

wordt gecompenseerd, dat is nog niet duidelijk. Dat vraagt een 
nauwkeurige uitwerking. Ik heb er vertrouwen in dat er afspraken 

worden gemaakt, maar een beetje ongerust ben ik nog wel. Het is 

nog niet duidelijk hoe het allemaal gaat uitpakken.’ 

Coronapatiënten in verpleeghuizen 

De leegstaande verpleeghuisafdelingen worden inmiddels gebruikt 
om coronapatiënten op te vangen. Toen minister De Jonge (VWS) 

dat een aantal weken geleden opperde, was daar veel kritiek op. ‘Als 

mensen denken aan een verpleeghuis, denken ze aan de 

woonruimte van kwetsbare bewoners, dat is begrijpelijk’, zegt Conny 
Helder. ‘Maar verpleeghuizen bestaan uit verschillende onderdelen. 

Ik noemde al de geriatrische revalidatieafdelingen en er zijn ook 

afdelingen voor kortdurend verblijf na een ziekenhuisopname en 

afdelingen voor eerstelijnsverblijf, waar mensen kunnen worden 
verzorgd, juist om een opname in het ziekenhuis te voorkomen. In 

Brabant zijn we hier al mee gestart, met de opnames vanuit het 

ziekenhuis, het versneld uitplaatsen naar dit soort afdelingen voor 

kortdurende verpleeghuiszorg. Zo ontlasten we huisartsen en 
ziekenhuizen ook weer. We kijken steeds of opname gewenst en 

passend is. De aanpak van de crisis in Brabant kan in veel gevallen 

worden doorvertaald voor de rest van het land. 



Leiderschap in crisistijd 

Volgens Helder vraagt de coronacrisis tot slot ook iets van het 

leiderschap in de zorg. Niet alleen van bestuurders, maar juist ook 

van de operationeel managers. ‘Je ziet dat nu heel goed 

bovenkomen, mensen die heel ondernemend zijn. Ik ben trots op de 
sector, als ik zie hoeveel improvisatievermogen die heeft. Aan de ene 

kant hoort het bij de zorg, aan de andere kant is dit wel een heel 

uitzonderlijke situatie. Ik zie veel mooie voorbeelden. Vergeet niet, de 

sector heeft een draai van 180 graden moeten maken in de manier 
van denken. Waar we er eerst op gericht waren om zoveel mogelijk 

activiteiten voor onze bewoners te organiseren, veel sociaal contact, 

veel contact met familie en andere mantelzorgers, moeten nu de 

deuren dicht. Dat veroorzaakt ook een hoop verdriet. Als door het 
raam moet zwaaien naar iemand en je ziet dat diegene huilt, dat is 

vreselijk. Ik denk dat iedereen enorm opgelucht zal zijn als dit voorbij 

is, maar het kan gewoon even niet anders.’ 

 


