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Geachte minister Kuipers en minister Helder,  
 
Op zaterdag 22 januari aanstaande publiceert FNV Zorg & Welzijn een rapport over de maatschappelijke en 
financiële problemen waar zorgprofessionals met long covid tegen aanlopen. De onafhankelijk onderzoeker 
doet ook enkele aanbevelingen richting overheid, werkgevers en betrokken instanties zoals het UWV, 
arbodiensten, verzekeringsartsen en C-support.  
 
Uit het meldpunt ‘long covid onder zorgprofessionals’ dat de FNV eind december lanceerde, blijkt dat meer 
dan 500 zorgverleners binnenkort al langer dan twee jaar ziek zijn en hun baan hierdoor dreigen te 
verliezen. En dan zijn dit alleen de mensen die bij ons een melding hebben gedaan (van de in totaal 2.087 in 
de eerste drie weken). De groep zal waarschijnlijk nog groter zijn. Omdat long covid als beroepsziekte nieuw 
is, lopen zij tegen allerlei muren aan. Hier moet snel een oplossing voor komen, want deze mensen die in de 
frontlinie stonden, gaan er in inkomsten 30-50% op achteruit.  
 
Tegemoetkomingsfonds 
In maart 2021 heeft de FNV hier samen met Pointer al uitgebreid onderzoek naar gedaan. Als antwoord 
hierop heeft uw voorganger minister Van Ark in april 2021 mij tijdens een bestuurlijk overleg toegezegd dat 
zij met een tegemoetkomingsfonds aan de slag zou gaan. Omdat het kabinet demissionair was, is dit niet 
meer opgepakt. De tijd dringt echter voor veel zorgprofessionals die gedeeltelijk of volledig zijn afgekeurd. 
Vanaf maart aanstaande komt de eerste groep mensen in de WIA terecht. Graag wil ik u, samen met enkele 
getroffen zorgprofessionals, het rapport op korte termijn overhandigen en met u in gesprek gaan over de 
inrichting van een dergelijk fonds.  
 
Omdat zowel Covid-19 als long covid als aparte beroepsziekten zijn geregistreerd bij het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten, zou volgens de FNV een tegemoetkomingsfonds moeten komen, dat 
vergelijkbaar is met andere fondsen voor beroepsziekten, zoals die er nu zijn voor OPS (Schilderziekte) en 
asbestslachtoffers (mesothelioom en asbestose).   
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Bij de hoogte van de tegemoetkoming kan gekeken worden naar verschillende gradaties van klachten en/of 
beperkingen met daaraan gekoppeld een bedrag dat tot maximaal 20.000 euro per slachtoffer kan oplopen, 
ingaande vanaf het tweede ziektejaar. We verwachten dat een tegemoetkoming door een grote groep al 
ervaren zal worden als een vorm van erkenning, waarmee dure, ingewikkelde en langdurige rechtszaken 
voorkomen worden. Het particuliere ZWiCfonds dat nu al bestaat, keert alleen een uitkering uit aan 
zorgverleners die door een coronabesmetting op de IC zijn beland of zijn overleden. Voor de FNV volstaat 
dat niet.  
 
Graag verneem ik of u bereid bent om samen met mij en een aantal van onze leden met long covid, in 
gesprek wil over een oplossing voor de maatschappelijke en financiële problemen waar zij mee worstelen.      
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
 
Kitty Jong 
Vicevoorzitter FNV 
 
 
 
 
 
 


