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Aan al onze schoonmaakhelden, die momenteel dag en nacht werken om onze 

zorginstellingen hygiënisch, schoon en veilig houden: 

 

DANK JULLIE WEL! 
 

Artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen geven momenteel het beste van zichzelf 

in deze harde coronatijden en genieten terecht ieders waardering. 

Wie vertrouwd is met het ziekenhuismilieu ziet echter op de achtergrond, maar 

evenzeer aan het bed van de patiënt, ook andere medewerkers aan het werk. De 

schoonmaakploegen en al de andere medewerkers van de facilitaire diensten 

verrichten schitterend werk en schuwen het besmettingsrisico niet. Door hun 

werkzaamheden in het epicentrum van de crisis, in de onmiddellijke nabijheid van 

besmette patiënten, lopen ze dezelfde en evenveel risico als hun collega’s uit de 

zorg. Ze staan  onder tijdsdruk want elke transfer van patiënten en bedden vereist 

hun tussenkomst om alle betrokken ruimten en inventarisonderdelen hygiënisch te 

reinigen, eventueel te desinfecteren en weer instap klaar te maken voor de 

volgende patiënt.  Op de werkvloer strijdt iedereen samen tegen de onzichtbare 

vijand. Dapper dragen de schoonmaakmedewerkers hun steentje bij en stellen ze 

zich flexibel op om extra shiften te draaien om nog snel een corona-afdeling te 

installeren of om zieke collega’s te vervangen,… 

Ze hebben ook nog een heel belangrijke sociale rol ten opzichte van de patiënten: 

een vriendelijk woord, een aanmoediging, hulp bieden bij iets,… 

 

Wij krijgen veel signalen uit het werkveld die er op wijzen dat ook de 

schoonmaakmedewerkers en hun collega’s van de andere facilitaire diensten onder 

grote druk staan. 

Als beroepsvereniging van de verantwoordelijken van de huishoudelijke diensten in 

de verzorgingsinstellingen,  Netwerk in Zorg (NIZ), menen we dat dit moment 

opportuun is om de medewerkers van de schoonmaak in the picture te zetten en 

hen de erkenning te geven die ze verdienen. Hun werk is essentieel voor het goed 

en blijvend functioneren van de zorginstellingen. De rol van de schoonmaak in deze 

coronacrisis is onmisbaar want zij vormen een belangrijke schakel in de veiligheid 

van de patiënt en de medewerkers.  

Het einde is heus nog niet in zicht: laat ons aan ” alle “medewerkers in de zorg 

denken wanneer we om 20 uur aan de voordeur in onze handen klappen.  

De NiZ leuze is immers: You’ll never walk alone!  

Het NIZ-bestuur         

Woensdag 1 april 2020   
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