
Geachte bestuurder,  

 

Coronavirus grijpt hard om zich heen bij onze kwetsbare cliënten 

Inmiddels grijpt het coronavirus keihard om zich heen in zorginstellingen 

en in de thuiszorg.Overal in het land zijn veel besmettingen en overlijden 

veel cliënten, waarbij helaas niet altijd van harte openheid van zaken 

wordt gegeven. Bij Laurens in Rotterdam waren op maandag 30 maart 35 

cliënten besmet, van wie er 16 zijn overleden en 14 collega’s besmet. In 

een locatie van Humanitas zijn in week 14 op één locatie 4 cliënten op één 

afdeling en 3 cliënten op een andere afdeling overleden. Op 5 locaties van 

Pieter van Foreest zijn 1 of meerdere besmettingen vastgesteld. 

Dieptepunt is ongetwijfeld Heerde, waar van de 70 cliënten zeker 12 

cliënten overleden zijn en 20 besmet. Maar dit zijn slechts enkele 

voorbeelden van de ernst van de situatie.  

Beleid inzake beschermingsmiddelen 

Ik stel vast dat u nog steeds vasthoudt aan het beleid dat mondkapjes 

niet nodig zijn of niet verstrekt kunnen worden als gevolg van schaarste 

en dat dat geheel in lijn is met de richtlijnen van het RIVM. In sommige 

zorginstellingen wordt het dragen van mondkapjes zelfs ontmoedigd en 

tegengewerkt met als argumenten “het is niet nodig’ of ‘het biedt 

schijnveiligheid’ De richtlijn van het RIVM begint met de volgende alinea:  

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het 
bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen 

geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en 
gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer 

kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd. 

De rest van de richtlijn van 20 maart 2020 is geschreven vanuit het 

oogpunt dat er schaarste is aan middelen. Dat wordt nu binnen de 
meeste zorginstellingen als uitgangspunt genomen en niet het 

wetenschappelijk inzicht dat mondneusmaskers bij persoonlijke verzorging 
en onderzoeken noodzakelijk zijn. Gevolg is dat, om wat voor reden dan 

ook, wordt vastgehouden aan het standpunt ‘we zorgen dat medewerkers 
in de zorg geen mondneusmaskers gebruiken’, in plaats van te zorgen dat 

de schaarste wordt aangepakt. 

Werkwijze breed ter discussie gesteld 

Inmiddels is er behoorlijk wat discussie ontstaan over deze werkwijze, in 

de media, onder mantelzorgers, in de vakbonden, onder juristen en bij de 
inspecties. De beroepsvereniging  V&VN heeft stelling genomen. U vindt 

de link in deze mail.  



https://www.venvn.nl/nieuws/werken-zonder-beschermende-

middelen-onacceptabel/ 

 

Als gevolg van deze discussies gooien instellingen hun beleid om, zoals 
Buurtzorg, een verpleeghuis in Gouda en Curamare.  

Mantelzorgers te einde raad 

Mantelzorgers zijn heel erg bezorgd en soms ten einde raad. Zij kunnen 
hun dierbare niet bezoeken, kunnen vaak geen contact krijgen, kunnen 

zorgtekorten niet aanvullen zoals zij vaak gewend zijn te doen, maar zien 
vervolgens de zorgmedewerkers onbeschermd rondlopen. Kunt u zich 

voorstellen dat ze hier wanhopig van worden? Het werk van 
verzorgenden, uw helden in de frontlinie, wordt enorm verzwaard door het 

uitblijven van mondkapjes en het beleid dat erin persisteert dat 
mondkapjes ook niet nodig zouden zijn of een schijnveiligheid zouden 

bieden, tegen alle wetenschappelijke inzichten in.  

Mondneusmaskers van levensbelang 

Mondneusmaskers zijn voor de kwetsbare ouderen van levensbelang. Op 

de zorgafdelingen en in de thuiszorg moeten alles ingezet worden op 
preventie. Zorgen dat medewerkers het virus niet kunnen verspreiden 

over een grote groep kwetsbare cliënten en het vervolgens ook niet 
meenemen naar hun gezinnen. Waar het niet mogelijk is om zorgwerkers 

van FFP1, FFP2, FFP3 of chirurgische maskers te voorzien, moeten 
noodverbanden worden aangelegd. Niet de meest ideale oplossing dus, 

maar een second best. En natuurlijk horen daar vervolgens goede 
instructies bij, zoals ook bij de mondneuskapjes van de fabriek.  

Het beleid moet om! Beter ten halve gekeerd, dan ten hele 

gedwaald! 

U moet zorgen voor een veilige omgeving en beschermingsmiddelen 
verstrekken. Waar dat aantoonbaar niet lukt, bieden naaiateliers hun 

diensten spontaan aan bij instellingen en zorgmedewerkers. Zij doen 
onderzoek en produceren op een indrukwekkende manier en zelfs vaak 

gratis. Zij willen een bijdrage leveren aan de oplossing van dit grote 
probleem. Belangeloos. Zelfs gezichtsmaskers met behulp van 3 D 

printers worden aangeboden (te gebruiken bij een daadwerkelijke 
besmetting). We voegen de lijst hierbij toe, maar u kunt ook zelf kracht 

en creativiteit inzetten van uw hele organisatie en de mantelzorgers. 
Hieronder vindt u een lijst met initiatieven die wachten op uw telefoontje.   

‘Er zijn geen mondkapjes’ is dus geen argument meer! 

 



 

 

Naaiateliers en makers van gezichtsmaskers: 

Naaiateliers en makers van gezichtsmaskers: 

- Binnert Beaufor, Hilversum, maken met naaiatelier mondkapjes volgens 

goedgekeurd tutorial van de Hogeschool van Amsterdam. Voordeel is dat 

de mondkapjes op 90 graden gewassen kunnen worden 0621156929. Zij 

leveren inmiddels aan Amerpoort, een instelling voor verstandelijk 

gehandicapten. Er wordt ook een crowdfundingsactie opgezet 

- Rob Laurijsen, eigenaar van een stoffenzaak heeft op grote schaal katoen 

ingekocht en is met een groep gestart. Vooralsnog gratis. Zij leveren 

inmiddels aan een zorginstelling in Middelharnis en het ziekenhuis in 

Dirksland en een praktijk voor fysiotherapie in Hillegom. Zij hebben het 

procedé doorgegeven aan atelier Kleurstof in Katwijk- 

info@stoffenland.com – 0652866664 

- Vriendin van collega heeft mondkapjes geproduceerd voor thuiszorgteam 

en locatie Delfshove in Delft. Zij is naaister 

- Van J.F. Kloeg in Delft hebben we 71 mondkapjes gratis gekregen, 

gestoomd  en ontsmet. Op 90 graden wasbaar, met stofzuigerzak filter, 

met gebruiksaanwijzing en individueel verpakt. J.F. Kloeg hoeft maar 

gebeld te worden voor een nieuwe bestelling. Hij naait 6 uur per dag 

mondkapjes volgens instructie van maakjemondkapje.nl en levert aan 

verschillende thuiszorgteams, gehandicaptenzorg en zorgboerderij 

- Natasha naait normaal gesproken voor een toneelgezelschap en heeft 40 

mondkapjes gemaakt voor 2 teams van Pieter van Foreest. Zij wil graag 

gebeld worden om verder te helpen 0646121936 

- Een team is met 3 D printers gezichtsmaskers aan het maken, in de eerste 

plaats voor verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en 

gehandicaptenzorg. Zij kunnen benaderd worden op 

https://makersagainstcorona.net  

- Henk Lubbe uit Appingendam heeft met zijn vrouw en andere vrouwen een 

naaiatelier gevormd en al meer dan 500 mondkapjes gemaakt en 

gedistribueerd in heel veel zorgteams. 

- Naaiatelier de Regenboog uit Monster produceert mondkapjes voor 

ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft 0174 287 001 

 

Graag uw reactie: 

Medewerkers, mantelzorgers en andere betrokkenen die u deze mail hebben 

gestuurd willen dat alles wordt ingezet op preventie. Daarom graag uw reactie. 

Hoe gaat u zorgen voor mondneuskapjes voor alle zorgmedewerkers. Haast is 

geboden, want het huidige beleid heeft al teveel slachtoffers geeist. 
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