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Geachte heer Melkert, 

 

Als FNV hebben wij met toenemende ongerustheid kennis genomen van berichten in de media 

over maatregelen om het personeelstekort in de ziekenhuizen aan te pakken. 

 

Onlangs is aangekondigd dat er op korte termijn Indonesische en Filipijnse arbeidskrachten aan 

het werk gaan in Nederlandse ziekenhuizen. Het betrokken uitzendbureau verwacht in het 

tweede kwartaal van dit jaar de eerste IC-verpleegkundigen uit de Filipijnen te plaatsen bij 

Nederlandse ziekenhuizen op de High Care-afdelingen. In de loop van dit jaar zou dat aantal naar 

200 kunnen oplopen. Dat die concrete plannen er zijn, wordt bevestigd vanuit onze achterban.  

 

Ondanks dat wij ook inzien dat het almaar groter wordende tekort aan zorgprofessionals om een 

ingrijpende aanpak vraagt, biedt de inzet van arbeidsmigranten naar onze stellige overtuiging 

noch een duurzame noch een tijdelijke oplossing. 

 

Voor de zorgprofessionals op de High Care-afdelingen in de ziekenhuizen zal naar verwachting de 

werkdruk eerder toenemen dan dat deze afneemt. Voorzienbare problemen zullen worden 

veroorzaakt door de kwalificatie-eisen, de Nederlandse taal, omgangsvormen en het zorgsysteem. 

 

Het bevreemdt ons ook dat deze stap niet door u ter discussie is gesteld in de Taskforce Zorg van 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar wij gezamenlijk zoeken naar 

oplossingen voor de korte en middellange termijn. Bovendien biedt het korte termijn advies 

(februari/maart 2022) dat eind januari is aangeboden aan de minister voor Langdurige Zorg en 

Sport en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport concrete maatregelen die bijdragen 

aan de optimalisatie van de inzetbaarheid van zorgprofessionals.  
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Over deze zorgwekkende ontwikkeling willen wij graag met u op korte termijn van gedachten 

wisselen. 

 

In afwachting van uw spoedige reactie, 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens Elise Merlijn, bestuurder 
 
 
 
 
 
 
Kitty Jong 
Vicevoorzitter FNV  

 


