Aan alle ministers voor volksgezondheid in ons land,

Hoewel onze beroepsvereniging Uppsy-Bupsy, uw streven naar een maximale vaccinatiegraad bij
mensen tewerkgesteld in de gezondheidszorg kan begrijpen, denken wij dat “het weigeren van
vaccinatie in het kader van de corona-pandemie” sanctioneren met het intrekken van het visum voor
alle gezondheidszorgberoepen te ver gaat.
Van bij de aanvang van deze sanitaire crisis staat de zorg zwaar onder druk. Er is van mensen een
groot engagement gevraagd in onzekere tijden in periodes waarin onvoldoende beschermend
materiaal (maskers, alcoholgel, schorten, …) beschikbaar was. U bejubelde in die periode de helden
van de zorg en applaudisseerde mee omwille van hun flexibiliteit (mensen gingen plots in soms
nieuwe rollen op andere afdelingen werken), hun solidariteit (ziekenhuizen namen patiënten van
elkaar over), hun inzet (overuren draaien, lange dagen werken, verlof uitstellen, …) en zo verder.
Stellen dat mensen die in de gezondheidszorgwerk werken, en vaak de gevolgen van de Coronapandemie beter dan anderen kunnen inschatten, lichtzinnig en op basis van desinformatie vaccinatie
weigeren, lijkt me dan ook lastig.
Waarschijnlijker lijkt het ons dat het erg kleine aantal mensen in de zorg die vaccinatie weigeren daar
vaak erg persoonlijke redenen voor hebben die hen overtuigen, meer dan waarschijnlijk
weldoordacht, vaccinatie te weigeren.
De druk op mensen in de zorg rond vaccinatie is altijd erg groot geweest: zowel ministers, als
verantwoordelijken binnen Zorgnet-Icuro, zowel werkgevers als zorg- en teamverantwoordelijken
binnen organisaties, hebben voortdurend en met aandrang op het vaccineren van mensen binnen de
gezondheidszorg aangestuurd. De vaccinatiegraad is in de zorg dan ook erg hoog en vaak een stuk
hoger dan elders.
Heel veel winst lijkt er dan ook niet meer te boeken door de erg rigoureuze aanpak die nu ingezet
wordt: het ontslaan van mensen of het ontzeggen van het recht op het uitoefenen van het beroep
aan mensen die blijvend de vaccins weigeren.
De kans dat mensen in de zorg op basis van deze dreiging er toch voor kiezen te capituleren lijkt ons
ook niet erg groot. Vaker, vrezen wij, zullen zij ervoor kiezen ontslagen te worden of hun activiteiten
verder te zetten buiten de wetten die de gezondheidszorgberoepen regelen (zo kunnen psychologen
verder als coach, kinesisten als ‘personal trainer’, etc.) – een uitweg die ons niet te verkiezen lijkt.
Wetend dat er vandaag grote personeelstekorten zijn in de zorg, dat in grote delen van de zorg
ellenlange wachtlijsten bestaan, dat de uitval in de zorg ‘rond het bed’ vandaag al erg groot is, …

vrezen we dat de maatregelen die U nu neemt in de hoop de vaccinatiegraad te verhogen vooral de
druk op de ‘gevaccineerde mensen in de zorg’ zal doen toenemen met alle risico’s daaraan
verbonden.
Wij zouden U als beroepsvereniging voor psychologen dan ook willen vragen een en ander te
revalueren. Misschien zijn andere methodes om de vaccinatiegraad te verhogen binnen de zorg meer
aangewezen (incentives, onderhandelde oplossingen, …)? Misschien is de soep (enkele procentjes
winst) de kolen (protesten, stakingen, verdere polarisatie, …) niet waard?
Met dank voor Uw tijd
en hopend op een welwillende reactie,
Stef Joos en Martine Vermeylen
co-voorzitters Uppsy-Bupsy

