26/03/2020

Geachte Minister Crevits, Minister Muylle,

De beroepsverenigingen van logopedisten (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten), ergotherapeuten
(Ergotherapie Vlaanderen en Ergotherapie Belgium), podologen (Belgische Vereniging der
Podologen) en diëtisten (Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten) wensen uw aandacht te vragen
voor de noden van de zelfstandige zorgverstrekkers als gevolg van de COVID-19 pandemie.
Als zelfstandige zorgverstrekkers zijn we buitenbeentjes onder de ondernemers. Dit wordt des te
meer duidelijk in de maatregelen die getroffen zijn voor de zelfstandige ondernemingen.
Met respect voor de eigenheid van de het logopedische, podologische, ergotherapeutische of
diëtetische verstrekkingen, luiden we samen aan de alarmbel, omdat onze noden en zorgen dezelfde
zijn. Als zorgverstrekker zijn we genoodzaakt om de maatregelen afgekondigd omwille van COVIDA19 na te leven. In de praktijk komt het er op neer dat de directe zorg met fysiek contact voor de
patiënten volledig is stopgezet op een aantal uitzonderingen na voor urgente zorg en mits er effectief
beschermend materiaal beschikbaar is, wat ontbreekt. Opdat de zorg zou kunnen blijven
voortbestaan, ook na de crisis, is het van belang dat zorgverstrekkers financieel de periode
doorkomen. Omwille van de lage honoraria die zij dienen te hanteren hebben zorgverstrekkers
onvoldoende reserve om de periode door te komen. De bestaande maatregelen zoals de
hinderpremie en het overbruggingskrediet zijn niet van toepassing of onvoldoende afgestemd op de
noden van onze zorgondernemingen.
Het is onze plicht als voorzitters van de hiervoor vermelde verenigingen de politieke overheid
hierover in te lichten. We vragen dan ook met de grootste aandrang om een passende financiële
steunmaatregel. De zorgverstrekkers vragen zich af waarom de ene sector wel op basis van
solidariteit financiële steun ontvangt (horeca, kappers…) en de zorgsector niet. Nochtans is het
resultaat voor de zorgsector hetzelfde: hun zaak is gesloten!

Graag zien we uit naar uw reactie
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