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D
e Nederlandse Vereniging 
van Ziekenhuizen kan geen 
antwoord geven op de vraag 
of de ziekenhuizen klaar zijn 
voor een nieuwe coronagolf. De 

oplossingen die moeten worden gevonden, 
moeten uit de regio komen, luidt desgevraagd 
het antwoord van de NVZ. Op regionaal niveau 
kunnen ze bijvoorbeeld goed afspraken maken 
over covidzorg thuis vanuit de ziekenhuizen, 
in samenwerking met de wijkverpleging en de 
ziekenhuizen. En logistiek zijn de ziekenhuizen 
in ieder geval uitstekend voorbereid, stelt de 
NVZ. Alle apparatuur die nodig is voor het 
verlenen van coronazorg staat er nog. 

Modulaire aanpak
Het ministerie van VWS ziet geen ruimte 
om persoonlijk te reageren op de vraag of 
de ziekenhuizen klaar zijn voor een nieuwe 
coronagolf. Wel wijst het op het document 
‘Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van 
COVID. Een praktijkgerichte modulaire aanpak’ 
dat het Expertteam COVID van het ministerie 
afgelopen juni presenteerde. Dit team heeft in 

Voorbereid zijn op een 
volgende coronagolf

kaart gebracht wat nodig is om de reguliere en 
COVID-zorg in het najaar/winter van 2022-
2023 zoveel mogelijk te laten doorgaan bij een 
nieuwe opleving van COVID. Het team gaat 
ervan uit dat hierbij nauwelijks tot geen extra 
personeel beschikbaar zal zijn. Dit onder-

streept het belang om het huidige team van 
zorgprofessionals in het ziekenhuis perspectief 
te bieden. De adviezen in het rapport zijn er 
vooral op gericht om met de huidige personele 
capaciteit meer patiëntenzorg in de hele zorg-
keten te kunnen leveren. 

|  coronatekst •  Frank van Wijck

De vraag of de ziekenhuizen voorbereid zijn op een nieuwe coronagolf laat 
zich niet eenvoudig beantwoorden. Dit is deels zo omdat niet in te schatten 
is wat de impact zal zijn van een volgende golf. Nieuwe varianten kunnen 
immers zeer besmettelijk en ziekmakend zijn maar ook juist milder. Maar 
het heeft ook te maken met andere factoren. Ziekteverzuim bijvoorbeeld, 
inhaalzorg. En de vraag in hoeverre de hele zorgketen een nieuwe golf kan 
opvangen.
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Op basis van dit uitgangspunt komt het ex-
pertteam tot drie typen landelijke maatregel-
en die in voorbereiding op het najaar moeten 
worden genomen. De eerste is het continu-
eren – en waar mogelijk optimaliseren – van al 
genomen maatregelen. Denk aan de inzet van 
extra kortdurend eerstelijns verblijf, landeli-
jke verspreiding van COVID-patiënten aan de 
hand van een fair share model en verbeterde 

toepassing van het aanvullend beleidskader 
met waarborgen voor de toegankelijkheid van 
de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg. Verder 
noemt het team governance-maatregelen 
(het maatschappelijk belang van zorgcontinuï-
teit boven individuele belangen stellen). En 
financiële maatregelen (eventuele betaaltitels 
en financieringsafspraken voor de reguliere 
bekostiging van de ziekenhuiszorg en de 

bekostiging van nieuwe initiatieven en vervan-
ging van zorgproducten).
Tot slot noemt het expertteam ook het belang 
van regionale en lokale maatregelen, wat 
aansluit bij het standpunt van de NVZ hierover. 

Meer dan de ziekenhuizen alleen
Hoogleraar Iwan van der Horst (hoofd van de 
intensive care van het Maastricht UMC+) is 
sinds februari voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Intensive Care. “De ziekenhui-
zen zijn nu beter voorbereid dan voorheen”, 
is zijn inschatting, “want we weten wat er op 
ons afkomt. We hebben veel mensen opgeleid 
en de uitstroom is gelijk aan de instroom. 
Maar we weten niet of er een nieuwe variant 
komt die ervoor zorgt dat de vraag naar zorg 
groter is dan wat we aankunnen. Als de vraag 
te groot wordt, hebben we toch weer allemaal 
een probleem. Dan moeten keuzes gemaakt 
worden, en zullen we dus moeten afwegen 
welke patiënten de meeste kans maken op een 
serieus goed herstel. Er is weliswaar een capa-
citeits-/opschalingsplan van de NVIC, maar 
het is niet verstandig en ook niet mogelijk 
om eindeloos op te schalen. We hebben in de 
coronapandemie gewerkt met buddy’s, maar 
die zijn nu elders in het ziekenhuis actief en 
daar zijn ze ook nodig. Als je die weer allemaal 
naar de IC haalt, ontstaat op de afdelingen 
schaarste.” 

Van der Horst benadrukt bovendien dat 
het antwoord op de vraag in hoeverre we 
voorbereid zijn op een nieuwe coronagolf 

‘De ziekenhuizen zijn nu beter 
voorbereid dan voorheen,  
want we weten wat er op ons 
afkomt’

Prof.dr. Iwan van der Horst, voorzitter NVIC
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niet beperkt kan blijven tot de ziekenhuizen 
alleen. “Mijn grootste zorg is niet of we het 
als IC redden, maar of we als hele keten een 
toenemende- overbelasting met corona, apen-
pokken, griep, inhaalzorg en ziekteverzuim 
aankunnen”, zegt hij. “We moeten dus gaan 
nadenken over de zorg voor de komende jaren, 
over de vraag hoe we van de losse onderdelen 
van de zorg één werkend geheel maken. Daar 
zit de grootste winst.”

Patiënten verplaatsen
In het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn is in de 
coronacrisis ervaring opgedaan met patiënten 
eerder van de IC ontslaan en over te brengen 
naar verpleegafdelingen. “Dit ging met name 
om de patiënten die anders langdurig op de 
IC zouden liggen”, zegt Van der Horst. “Er is 
nu een pilot om te onderzoeken of dit model 
verder regionaal zou kunnen worden toege-
past.”
En patiënten verdelen over de ziekenhuizen 
om de capaciteit te spreiden, zoals het expert-
team COVID van het ministerie ook noemt in 
haar adviesrapport van afgelopen juni? “Dat is 
in de crisisperiode wel in ruime mate gebeurd”, 
zegt hij. “Sommige ziekenhuizen hebben zich 
hierin wat restrictiever opgesteld dan andere. 
Je kunt er landelijke afspraken over maken, 
maar je moet zien of ziekenhuizen zich daar 
ook aan houden. Toch wil je het liefst dat 
patiënten worden behandeld in de buurt waar 
ze wonen. We willen het beperken, omdat 
het verplaatsen van een patiënt ook weer een 
risicovolle handeling is.”  7

‘Als de vraag te groot wordt, hebben 
we toch weer allemaal een probleem. 
Dan moeten keuzes gemaakt worden’

|  corona

De veerkracht van de ziekenhuizen
Het Nivel interviewde in 2021 negen 
ziekenhuisbestuurders over de organi-
satorische veerkracht van de ziekenhui-
zen in de acute coronasituatie, waarvan 
toen in de eerste en deels tweede golf 
sprake was. De bestuurders vonden dat 
de ziekenhuizen goed voorbereid wa-
ren om te reageren op een acute crisis, 
stelden ze. “Ziekenhuizen zijn er goed 
op getraind om om te gaan met acute 
crisissituaties waarin zich bijvoorbeeld 
een grote overstroming of een trein-
ramp voordoet”, vertelt onderzoeker 
organisatie en kwaliteit van zorg Caro-
line Schlinkert van Nivel. “Er was ook 
heel veel creativiteit en autonomie van 
de medewerkers om problemen – denk 
aan de beperkte beschikbaarheid van 
persoonlijke beschermingsmiddelen - 
op te lossen.” 
De veerkracht nam met het langer duren 

van de crisis wel gaandeweg af, gaven de bestuurders ook aan. Dit zorgde voor complexe orga-
nisatorische uitdagingen. “Het is dan aan de bestuurders om ondanks de problemen die zich 
voordoen toch een toekomstgericht beleid te ontwikkelen dat de organisatie in staat stelt om 
verder te kunnen “, zegt Schlinkert. “
Wat dit betreft zijn twee geleerde lessen uit de coronacrisis belangrijk. Ten eerste dat het in 
beleidsontwikkeling op het gebied van crisissituaties zaak is om rekening te houden met het 
feit dat een crisis verschillende gedaanten kan hebben: acuut, langdurig en lang op de ach-
tergrond sluimerend aanwezig blijvend. Ten tweede dat zorgmedewerkers heel veel improvi-
satievermogen blijken te hebben. De bestuurders gaven hen in de crisissituatie waarover we 
hen spraken ook de vrijheid om op basis hiervan te handelen. Dat bleek goed te werken, wat 
aantoont dat improvisatievermogen en ter plekke handelen op basis van de situatie die zich 
voordoet heel goed werken in een onverwachte crisis. Complexiteitsdenken is dan waardevol-
ler dan in een hiërarchische structuur blijven hangen.” 
Een interessant vervolg op dit onderzoek zou kunnen zijn om ook andere groepen professio-
nals in de ziekenhuizen dan alleen bestuurders te interviewen, stelt Schlinkert, en het onder-
zoek ook uit te breiden naar andere typen zorg zoals wijkverpleging en huisartsen.

Dr. Caroline Schlinkert, onderzoeker organisatie en kwaliteit van 
zorg bij Nivel
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