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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

VVAR: Wél invloed, nog niet goed 
zichtbaar
De verzorgende en verpleegkundige adviesraad (VVAR) heeft een adviserende en stimulerende rol op 
het gebied van zorgbeleid, kwaliteit van zorg en de professionele ontwikkeling van de verzorgende en 
verpleegkundige beroepsgroep. Dankzij COVID-19 heeft de VVAR zich meer dan ooit bewezen, vindt Hillie 
Kramer. Ze is wijkverpleegkundige op Urk én VVAR-lid. “Vooral vanaf de tweede golf in oktober hebben we 
structureel overleg met bestuurder Albert Hilvers over COVID-gerelateerde zaken. Daardoor zijn we meer 
betrokken in de processen en veel meer op de hoogte van wat er speelt. Dat ging nog mis in de eerste golf.” 

Toen in maart de coronapandemie 
een feit was ontstond bij de VVAR de 
vraag: Hoe kunnen wij het Centraal 
Crisisteam Corona (CCTC) adviseren? 
Er waren immers tal van kwesties die 
om doorpakken vroegen. “Neem nu 
het mondkapjesbeleid,” begint Hillie. 
“Dat moest versneld worden inge-
voerd. We moesten met mondkapjes 
werken maar hoe? Moesten wijkver-
pleegkundigen bij tien verschillende 
cliënten tien nieuwe mondkapjes 
gebruiken? Allemaal praktische zaken 
dus.”  

Onrust
Er ontstond onrust in de teams waar 
de werkdruk toenam door uitval van 
collega’s. Diverse keren komt de VVAR 
met advies om de bezettingspro-
blematiek het hoofd te bieden. “We 
zagen ook dat de input van ons werd 
meegenomen door het management,” 
blikt Hillie terug. Onrust was er ook 
rondom de vraag: wel of niet vacci-
neren? Samen met Moreel Beraad 
werden scenario’s besproken. “Mag 

een bewoner inzicht vragen in wie 
van het verplegend personeel zich 
wel en niet heeft laten vaccineren? 
Deze stelling poneerde de Centrale 
Cliëntenraad (CCR),” vertelt Hillie. “Ons 
advies luidde: Dat mag niet. Je laat je 
vaccineren ter bescherming van jezelf. 
Dat mag geen invloed op de bewoners 
hebben. Die dienen zich ook primair te 
laten vaccineren ter bescherming van 
zichzelf. Als VVAR bekeken we deze 
vraag natuurlijk vanuit het oogpunt 
van de medewerker en dus luidde 
onze conclusie: dit mag de clïënt niet 
vragen, mede ook vanwege de privacy 
van de medewerker.” 
Corona trok ook een forse wissel op 
de bewoners in de woonzorgcentra. 
Familie en vrienden mochten een tijd 
lang niet op bezoek komen en later 
slechts mondjesmaat. De VVAR dacht 
mee over een verantwoorde bezoe-
kersregeling. Omdat er per locatie 
verschillende regels gehanteerd wer-
den, was dit nog best een uitdaging. 
Terugblikkend op 2020 heerst er 
binnen de adviesraad vooral tevre-

denheid. Er is structureel overleg met 
de bestuurder en het management 
benadert de VVAR nu vaker dan de 
collega’s van de werkvloer zelf. Dat 
geeft ook wel weer te denken. Hillie: 
“We hebben ons meer dan ooit bewe-
zen maar toch blijft ons werk nog té 
onzichtbaar. We lezen het resultaat 
van ons advies wel terug maar onze 
naam is er vaak niet aan gekoppeld. 
DE VVAR heeft dus wel invloed maar 
is toch nog niet zichtbaar genoeg voor 
de collega’s. Dat willen we volgend 
jaar graag verder verbeteren.” 


