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Van: 

Onderwerp: 	AW: Verlegt nach Deutschland 3 Juni 
Datum: 	 woensdag 3 juni 2020 11:00:08 

Danke sehr das war immer sehr hilfreich !! 
LG, 
Von: Current 1 Landelijk Coordinatiecentrum Patienten Spreiding 
Gesendet: Mittwoch, 3. Juni 2020 10:50 

Betreft: Verlegt nach Deutschland 3 Juni 
Hallo zusammen, 
Gestern haben wir vernommen das der letzte Patient in Deutschland leider verstorben ist. 
Das heif3t das jetzt keine holUndische COVID-Patienten mehr in Deutschland liegen. 
Damit ist das unsere letzte Mail. 
Ich mUhte mich im Namen von dem LCPS herzlich bei ihnen bedanken fik die gute 
Zusammenarbeit. Hoffentlich werden wir uns gegenseitig nicht mehr brauchen. 
Falls Sie irgendwann Fragen haben, kunnen Sie sich immer bei uns melden. 
Mit freundlichem Grul3, 

Patient Evacuation Coordination Cell (PECC) 
E-mailadres: I 0.2.dalcns.nu  
Telefoonnummer: 10.2.e 17 
Voor vragen of opmerkingen voor het LCPS kunt u contact opnemen 
met: 
E-mailadres: LCPS@igh.com   

El 
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MONSTER 

MiiriSter, 03.06.2020 
Statistiken zu den COVID19-Patienten 
Niederlande / Deutschland 

Sehr geehrt€ 10.2.e 
sehr geehrte 

in der Anlage finden Sie die endgiiltige Tabelle mit allen Patienten, die aus den Niederlanden 
in Deutschland aufgenommen wurden. 

Nach NRW wurden 48 Patienten verlegt. Der letzte Patient ist gestern in Bonn auf der Inten-
sivstation verstorben. 

Mit freundlichen Griifien 

10.2.e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Vraag voor ochtendberaad Munster min MSZ 
woensdag 10 juni 2020 14:21:46 

Dank 	, zie mijn reactie in het rood. 

directie Internationale Zaken 
Ministerie van VWS 

Van: 
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 12:15 
Aan 190. 
CC: 
Onderwerp: FW: Vraag voor ochtendberaad Munster min MSZ 
Urgentie: Hoog 
Dear 	 
1 just talked toagAregarding my e-mail below and the e-mail that 10.2.e sent just a couple 
of minutes ago with the detailed program. 
We wilt proceed as follows: 

1) Program: We will stick to the program that  Ike ,V 	send out. We will inform DCo 
accordingly. Prima, we kunnenleg ook niet voor het hoofd stoten 

2) Bilateral: There will not be a formai bilateral with a set agenda as the event has an 
informal character in the eyes of Laumann's office. Nevertheless, the topics that we have 
gathered for Van Rijn can be used as background information for him, so topics that the 
minister can raise if he wants to do so in the informal  bilateral with Laumann during 
lunch or in a separate room if more appropriate depending on the circumstances in 
Mnster. There is time until 15.00. We will inform DCo accordingly, but PP1 will not 
change his requests to the tolleagues who provide him with details for the topics to 
avoid more confusion. ok 

Regarding the vis :Mag and me are assuming that Kuipers together withl &„,.11 is taking care 
of the organizational/logistical questions behind this. Do you mind checking this with Kuipers to 
be sure? Dit regelt zich echt zonder betrokkenheid van VWS! 
Best, 

Van: 
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 11:32 
Aan: 	 Rminvws.nl> 
CC: 	 Rminvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vraag voor ochtendberaad Munster min MSZ 
Urgentie: Hoog 
Dear U 
1 was just called back by 	 . According to the program she received by 	 (who 
is the head of the organisation of the meeting in her eyes) she is expecting the ministers to meet 
and talk during the joined lunch that is offered at 13.45. There is a separate room and time until 
15.00 for a bilateral talk after the lunch, BUT: As there is a holiday tomorrow in NRW and a lot of 
people do not work on Friday in the ministry, she is not able to prepare the minister well enough 
for a formai bilateral with a set agenda of certain topics. She was not expecting us to name 
topics for a real bilateral since she received the final program by 	 no topics were 
named for a bilateral yet. 



Rminvws.n1>; 
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Nevertheless what would be possible from her view  is an informal bilateral on a more genera! 
level, at the lunch or also in the separate room whatever works better looking at the 
circumstances there. So not naming an agenda with a set list of topics, but rather having an 
informal talk. Minister Laumann will be accompanied by a member of the corona-taskforce of 
his ministry so she should be able to talk about these topics in a general matter and the 
colleague accompanying him would take the topics that cannot be discussed in detail back to the 
ministry. 
Does that work for us? Let's discuss the consequences for the preparations on the phone. 
Language-wise: Laumann will be accompanied by a translator Dutch-German, so the lunch-talk 
and the talk afterwards can be in Dutch from Van Rijns side. k is fine for them that the 
dankwoord will be in English as this is more direct. If we have a written transcript of the speech it 
would be great for them to receive this beforehand so that they can use it for the translation for 
minister Laumann, but if not they will manage that as well. 
Best, 

Van: 	 @minvws.nl>  
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 11:06 
Aan: 

Prninvws.nl>; 	 Pminvws.nl> 
CC: 	 Rminvws.n1>M11111~1@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag voor ochtendberaad Munster min MSZ 
Goedemorgen, 
Minister is akkoord met de gespreksonderwerpen voor het bilateraal. Hij wil daar wel nog 1 punt 
aan toevoegen: 
Samenwerking binnen EU als het gaat om inkoop en productie van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, inclusief rescue 
Groet vang   
Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 07:42 
Aan: 

	

	 @minvws.n1>- 1,CMeF  
Rminvws.nl>~~1~minvws.nl> 

CC: 	 laminvws.n1>; 	 Pminvws.nl> 
Onderwerp: Vraag voor ochtendberaad Munster min MSZ 
Urgentie: Hoog 
Goedemorgen 11 
Ik kom vandaag met een uitgewerkt programma. 
VRAAG 1: Kunnen jullie vanuit DCo tijdens het ochtendberaad checken bij Martin of de volgende 
onderwerpen prima zijn voor het bilateraal? 

- IC samenwerking (mogelijke tweede golf) 
- Samenwerking Grensregio's bestendigen 
- Open uitwisseling van ervaringen rondom corona aanpak (o.a. testing, tracing, app) 

VRAAG 2: Zullen we het pakket voor het bezoek via de DCo lijn in de tas plaatsen vrijdag? Dat 
scheelt wat tijd en dan hoeft de zaak niet via marjolein. Is dat een optie? 
We horen het graag! Vandaag stuur ik een uitgebreid programma. En 10.2.1is aan de slag 
met spreekteksten e.d. 
Vriendelijke groet, 
Eiffl 
Van: 	 Rminvws.nl> 
Verzonden: maandag 8 juni 2020 14:18 
Aan: 	 (minvws.nl>, 

Pminvws.nk 	 minvws.nl>  
@minvws.nl>; 	 Ominvws.nl> 

Onderwerp: RE: REMINDER: voorstel programma 15/6: graag uiterlijk maandag 8/6 's ochtends 
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jullie reactie! 
Hi allen, 
Programma is zoals besproken en goed om zo te doen. 
Martin wil zijn bedankwoorden en het bezoek in het Engels doen. Hij vroeg zich wel af wat Ernst 
Kuipers wil/doet? 1-0.2.e 	voeg ik toe in de mail. Als het dankwoord in bullets en tekst 
bij haar worden aangeleverd, kan zij daarop meelezen. 
Bezoek aan IC afdeling moeten we even bekijken of dit goed is om te doen, het is tenslotte nog 
steeds coronatijd. Is er wellicht ook een testfaciliteit in het ziekenhuis dat daar bij gekeken kan 
worden? 
Hierbij wordt 
	

in de mail toegevoegd. Zij doet pers en woordvoering voor dit 
bezoek. 
Met groet 

Van: 	 @minvws.nl>  
Verzonden: maandag 8 juni 2020 12:23 

Aan 	 @minvws.nl>; 	 @minvws.nl>;  
'101111@minvws.nl>  

Onderwerp: REMINDER: voorstel programma 15/6: graag uiterlijk maandag 8/6 's ochtends jullie 

reactie! 
Ha collega's, 
Hoor graag jullie reactie — en in het bijzonder die van mg - op onderstaand voorstel! 
Hgr,  10 2 e 

directie Internationale Zaken 

Ministerie van VWS 

Van:10.2.e 
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 10:53 

Aan:10.2.e 
	

-1Rminvws.n1>; 10.2.e 
	

@minvws.nl>; 
10.2.e 
	 j@minvws.nl>  

Onderwerp: voorstel programma 15/6: graag uiterlijk maandag 8/6 's ochtends jullie reactie! 

Urgentie: Hoog 
Dag 10.2.e 
Zoals beken ee t et .ezoek van V Rijn aan Munster op 15/6 als doel  om geneesheer- 
directeur 10.2.e 	(van het universiteitsziekenhuis Munster) en minister Laumann (gezondheid, 
NRW) te bedanken voor hun bereidheid en hun inzet om de afgelopen maanden Nederlandse 
Corona-patienten op te nemen in Duitse ziekenhuizen. In totaal hebben 58 Nlse corona-
patienten in Duitse ziekenhuizen gelegen (het merendeel in NRW), 9 patienten zijn aldaar 
gestorven. 
Ernst Kuipers (LCPS) heeft separaat van VWS eenzelfde plan opgevat. Om te voorkomen dat we 
o.2.e] 2x bezoeken in korte tijd en om als Nederland eenheid uit te stralen, hebben we 

afgesproken orn10;:-2M. gezamenlijk te bezoeken. En voor V Ri'n is hier ook een ontmoetin 
met Laumann aan gekoppeld. Overige deelnemers iig: 
kftw.r,. 	in Du). 
In ons tel gesprek gisteren hadden we afgesproken dat IZ een eerste voorstel voor programma- 
opzet zou doen, en dat jij hierop kritisch zou meekijken -2 Hieronder een eerste voorstel: 
13.00 u Ontvangst door 0E 	(als gastheer) en korte presentatie over het 
universiteitsziekenhuis 
13.10 u Dankwoord V Rijn aan Laumann en 	mbt hun inzet en de samenwerking tot nu 

toe (NB ook aan Kuipers???) + inzet om samenwerking in de toekomst te 
vervolgen en te verstevigen (NB in het Duits? 0: • check jij dit bij V Rijn?) 
(voorbereiding door IZ en DCo) 

13.20 u Dankwoord Kuipers aan 	mbt onderlinge samenwerking op ziekenhuis-niveau, 
aanbieding door Kuipers van eerste vaatje nieuwe haringen aan 
13.30 u Reactie Laumann en/of ilLM 
13.40 u Korte gezamenlijke ontmoeting met de pers, ook mogelijkheid voor korte 1-op-1 
gesprekken 
14.00 u Korte rondleiding door het ziekenhuis, bezoek IC-afdeling, afscheid van10.2.e 
14.30 u Bilateraal gesprek V Rijn-Laumann over huidige en toekomstige grensoverschrijdende 
samenwerking (voorbereiding door IZ ism Z en CZ). NB Vanuit IZ wordt gezorgd voor vertaling. 
15.00 u Afronding, terug naar Nl 
Graag jullie reacties op dit eerste voorstel, dan delen we het uiterlijk maandag met de 
betrokken partijen. 
Hgr, 
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directie Internationale Zaken 
Ministerie van VWS 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Begegnung mit Matjes Montag, den 15.6.2020 
donderdag 11 juni 2020 09:08:24 

, wo is organizing the event for at the 

Doc. 385 

Thank you 	I try to incorporate most of this in the memo. 
Please have a oo in the new version whether you think it's covered or not. 
Cheers,a _Na 

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 00:04 
Aan: 
Onderwerp: FW: Begegnung mit Matjes Montag, den 15.6.2020 
Dear 

1 
Please let me know if so, I will inform 

afterwards. 
Afterwards I talked to 
university hospital of Mëinster: 
The press will be at the event from 13.00 on until lunch. The dankwoords will be outside. They 
will arrange a podium with a microphone on the stairs to the hospital. At 13.40 a bus will bring 
the invited guests (see list attached) to the restaurant "The Dekan" where the lunch will be 
served. It will be a seated lunch at 13.45 to app. 14.30. Afterwards the bus will bring all the 
people needed to the room for the informal bilateral. I am assuming that 10.2.e 	is the 
person who should sit next to the minister at the seated lunch or the tolleague from CZ? I 
promised 10.2.e 	to provide him with all the names for the Dutch side by Friday so they 
can fix the name-tags. As other officials will be joining the lunch, the informal bilateral should 
mainly happen in the separate room. That was also mentioned by10:;:gregf‘. In my eyes, the 
challenge is to make sure that we get to the room early enough to have time for the talk. When 
sendingIgg- 	the names I will mention again that we want to be in the separate room 
by 14.30. 
The university hospital will provide us with mouth-nose-covers. Those have to be worn inside 
hospitas, in restaurants when not on the seat and in public transportation. I am assuming that 
they also want us to wear them in the bus if the distance of 1,5 meters cannot be met. As the 
13.00-part is outside there is actually no duty to wear the masks, but 	 said that he 
is assuming that masks will be worn except for the moments when the speech is given, and also 
probably not during the photos. I will check this point with the office of Laumann on Friday 
again, but in general think we have to be watch how the others behave. The 1,5-meter distance 
is, of course, important to keep at any time. To make sure, I think it cannot hurt if minister Van 
Rijn and the delegation havw covers themselves. 

also gave me the coordinaten for the driver of van Rijn: 
N 51°57' 41" 
O 07°35'38" 
The address is Albert-Schweitzer.-Str. 33, 48149 Mnster. From there one can enter the hospital-
surroundings on the left side. There is an info booth on the right where they will be informed 
about the arrival, the way will be marked with signs: One has to drive left after the barriers until 
the T-zone, then right until the reserved parking spots. 	 can be reached by phone via 
00491 	 if any guidance is needed. 
Best, 
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Van: 	 Rukmuenstende 	 jukmuenster.de> 
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 19:08 
Aan: 	 minvws.ni> 
CC: 	Pukmuenster.de  
Onderwerp: FW: Begegnung mit Matjes Montag, den 15.6.2020 
Sehr geehrte Frau Wta, 
Im Auftrag von' 	7 leite ich die Mail an Sie unten weiter 
Beste Griffie 

Pressesprecherin UKM 
Gesendet ober BlackBerry Work (www.blackberry.com) 

Von: 	 (ukmuenster.de> 
Datum: 10.06.2020 18:37 
An1~1111@minvws.n1   
Cc: 	 ukmuenstende> 
Betreff: Begegnung mit Matjes Montag, den 15.6.2020 

Liebe Frau 
in der Anlage sende ich Ihnen wie gewnscht die Liste der Gaste fr die Begegnung am 
Montag, 13.00 Uhr an der Verwaltung des UKM. Wir coachen das drauRen, es ist alles 
vorbereitet, incl. Rednerpult und Mikro. 
Minister van Rijn, Sie, Frau 191242d: und eine weitere Referentin/ Referent kommen zur : 
Albert-Schweitzer-Str. 33, 48149 Mnster 
Die Koordinaten sind: 
N 51°57' 41" 
0 07°35'38" 
Sie biegen von der Albert-Schweitzer-Str.33 links auf das Klinikumgelánde ein und fahren 
auf den Parkstreifen rechts vor der Schranke am Infohauschen. Dort melden wir Sie an fur 
die Einfahrt auf das Gelande - der Weg ist einfach und ausgeschildert: hinter der Schránke 
links bis zum T-Stck, dann rechts und fahren bis zu den reservierten Parkflachen. Wenn 
Sie mich vorher kontaktieren, lotse ich oder ein Kollege Sie gerne. 
Ich freue mich auf die Begegnungen am Montag, 
mit herzlichen GrRen 
Ihr 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
RE: Laatste versie Munster, graag reactie uiterlijk 15.00 
donderdag 11 juni 2020 14:02:28 

Dag a gig: 
De aanwezige media zal vooral de Duitse zijn. Het ziekenhuis heeft de pers actief uitgenodigd. 
Mogelijk is er vanuit Nederland nog interesse van de NOS maar dat is nu nog niet duidelijk. Of 
er zijn mogelijk Nederlandse correspondenten aanwezig. 
DCO maakt (mogelijk) nog een persbericht en we maken een bericht voor social media. Dit 
wordt nog af estemd met de minister. 
Groet va 

Van: 
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 13:39. 
Aan 
CC: 
Onderwerp: Laatste versie Munster, graag reactie uiterlijk 15.00 
Urgentie: Hoog 
Hallo 	 
Hierbij e versie waarmee akkoord is. Ik moet nog wat laatste punten uitzoeken in fiche 6. 
We ontvangen jullie laatste wijzigingen graag uiterlijk 15.00. Dan kan mijn directeur er naar 
kijken en kunnen we zijn opmerkingen verwerken. Stuk moet om 17.00 bij DG liggen. 

i, vooral aandacht voor gele markering. 
Vrien elijke groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 11:31 

minvws.nk 

Rminvws.n1>;1' 

@minvws.nl>; 	 Rminvws.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag voor ochtendberaad Munster min MSZ 
Goedemorgen DIZCION; en 70. 
In de bijlage vinden Itilfiè de tussenstan van e voorbereidingen. Ik hoor graag alvast jullie 
opmerkingen op de voorbereidingen. 
Ik heb ook een aantal PMen opgenomen voor jullie (met name in geel). Punten die blijven 
openstaan moeten we nog nader uitzoeken. 
Vriendelijke groet, 
10.2.e 

Dubbel zie doc 383 

Aan: 1 



Aan: 

CC: 

(minvws.n1>; 

(ffiminvws.nl> 

Pminvws.nl> 

minvws.n1>; 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
donderdag 11 juni 2020 14:14:14 
image001.joq 
image003.joq 
Voorbereiding werkbezoek MMZS aan Munster 15 juni 20201006 11.15 - AZ.docx 

Hoi 
Zie eend. 
Groeten, 

Van 
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 13:42 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Urgentie: Hoog 
Hallo 
Ik heb geen nieuwe input meer van jullie ontvangen vanochtend. Ook hebben 	en ik nog 
niet gehoord of een collega van jullie aansluit. 
Mochten jullie nog punten hebben hoor ik dat graag voor 15.00, anders gaat hij zo naar onze 
directeur. Om 17.00 moet het geheel bij DGV liggen. 
Vriendelijke groet, 
P1,37S 
Van 
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 16:20 

Rminvws.nl> 

Onderwerp: FW: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Ho i102.0 
Zie bijgaand een paar kleine toevoegingen op de nota. 
Verder hieronder alvast wat algemene informatie. 

- De minister heeft het LNAZ de opdracht gegeven om een plan uit te werken voor 
opschaling van de IC-capaciteit. 

- Ernst is vanuit het LNAZ betrokken en zit in het kernteam. 
- Het plan van de IC-opschaling bestaat uit drie onderdelen: 

• Onderdeel 1: flexibele opschaling IC-capaciteit tot 1700 bedden 
• Onderdeel 2: IC-capaciteit in Duitsland vroegtijdig inzetten (circa 600 bedden), zolang 

de opschaling in de Nederlandse ziekenhuizen nog niet gerealiseerd is; 
• Onderdeel 3: flexibele opschaling IC-capaciteit naar meer dan 1700 IC-bedden tot 
circa 3000 IC-bedden (inclusief de mogelijkheid om gebruik te maken van circa 600 
bedden in Duitsland) 

- De minister heeft in zijn opdrachtbrief aangegeven in het plan nadrukkelijk de 
mogelijkheden te willen betrekken om een beroep te kunnen doen op de IC-capaciteit 
van buurlanden, met name Duitsland, zowel in de situatie dat de opschaling in de 
Nederlandse ziekenhuizen nog niet gerealiseerd is, als in de situatie dat er daar 
bovenop meer IC-bedden nodig blijken te zijn. Dat vraagt om goede afspraken en het in 
stand houden van de opgebouwde contacten in de afgelopen periode. 

- Een van drie delen van de opdracht is dus het meenemen van de inzet van Duitsland. 
Daarbij is van belang 
-Een beschrijving van de verschillende ervaringen met patiëntverplaatsingen naar 
Duitsland 
-Contact op te nemen met de Duitse collega's om afspraken te maken op welke wijze, 
indien nodig, een beroep kan worden gedaan op de Duitse IC capaciteit. 
-Een uitwerking wat ervoor nodig is om patiënten ook daadwerkelijk te verplaatsen naar 
Duitsland. 

- Het totale plan wordt uitgewerkt door vier werkgroepen: personeel en opleiden, 
Regioverdeling, Kliniek en Infrastructuur, Duitsland & Vervoer en financiering. 
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-Werkgroep 3 gaat over Duitsland & Vervoer. 
Hierin zijn vertegenwoordigd: 

1. NVIC vertegenwoordiger 

2. MICU vertegenwoordiger 

3. AZN 

4. LCPS 

5. MMT 

6. Manager acute as Catharina ziekenhuis 

vanuit kernteam 
ondersteunin beleidsmedewerker 	 Euregio 
voorzitter 

-Het gevraagde resultaat voor deze werkgroep is: 
-Een beschrijving van de verschillende ervaringen met de patiëntverplaatsingen naar 
Duitsland 
-Er zijn afspraken gemaakt met Duitsland over de wijze waarop een beroep kan worden 
gedaan op de Duitse IC capaciteit van 600 bedden 
-Een uitwerking wat benodigd is voor de daadwerkelijke verplaatsing van de patiënten 
naar Duitsland. 
-Voorstel voor het (MICU) vervoer van covid(IC) patiënten in Nederland en 
-Voorstel voor het vervoer van en naar Duitsland inclusief de coordinatie. 

-Inhoudelijke aandachtspunten zijn: 
•Draagvlak en kansen 
•Bereidheid & afspraken Duitse ziekenhuizen 
•Medewerking van zorgaanbieders, patiënten en familie om naar Duitsland te 
verplaatsen 
•Bezoek en communicatie 
•Inzet vervoer naar Duitsland en retour (ambulances MICU en MMT) 
*Vervoer (NON-) COVID patiënten in Nederland binnen en buiten regio's 
•Cordinatie inzet vervoer (Meldkamer/LCPS/RCPS/MICU coordinatie) 

Groeten, 
'10.2.e 

Van:10.2.e .""-~', ` 	@minvws.nl>  
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 11:22 

Aan: 1 0.2.eAdit ~EP minvws.n1>;  10.2.e 
@minvws.ni> 

@minvws.n1>;  10.2.e 	(ffirriinvws.nl>,  10.2.e 
1111111111~1Li minvws.n1>;  10.2.e 

Pminvws.nI>  
Onderwerp: RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Hallo 	en collega's, 
In de •ij age de voorbereiding voor het bezoek en het bilateraal. We hebben een factsheet 
(nummer 1) met spreekpunten opgenomen over samenwerking voor tijdens het Bila. Dit betreft 
IC en samenwerking breed. 
De afstemming omtrent de brede samenwerking heb ik al uitgezet bij Z. Graag stem ik ook met 
jullie af op het deel van IC. 
Het zou fijn zijn als we vandaag jullie input kunnen ontvangen.  We spreken elkaar 
natuurlijk om 16.30. Dan kunnen we dit ook bespreken. 
Vriendelijke groet, 
ktr2j 
Van: 	 minvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 11:18 
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Aan: 

	

	 Rminvws.nk 
Pminvws.nl> 

CC: 	 Rminvws.n1>; 	 Rminvws.n1>; 
Pminvws.nk 

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Hallo 
Dank voor je bericht. Ik wil jullie graag wat meer toelichting geven op de opdracht die de LNAZ 
op dit moment voor ons uitvoert en hoe het aspect van de Duitse IC-bedden daar onderdeel van 
is. 
Zal ik daarvoor een Webex-call laten aanmaken, zodat iedereen tegelijk wordt meegenomen? 
We kunnen dan ook besproken of het handig is dat een CZ-er met de minister mee gaat naar 
NRW. 
Verder heb ik met 	afgesproken dat ik (samen met go y voor jullie aanspreekpunt ben op 
dit dossier. 
Groeten, :(°W- 
ir. 	 1 MT-lid Directie Curatieve Zorg 1 
Ministerie van o sgezondheid. Welzijn en Sport  I  Directie Curatieve Zorg 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 1 
M (070) 	1 06 ' 6 .2 
H 	• 	1 
Van: 11111111"..-: "1"11111Rminvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 01:10 
Aan:1111~111.ffikán 	111(@minvws.nl> 
CC:1~11111111@minvws.n1>;  10.2.Wig  minvws.n1>;1  0. 2 .e 

~Pminvws.n1>;  10.2. ellt '-101Fr  MIE 
@minvws.ril>;  10.2.e 	Igkr@minvws.nl>  

Onderwerp: RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Hallo 102 e, 
Dat is goed om te weten. Zou je ons nog wat meer toelichting kunnen geven over die 
werkgroep (rol en doel), wij hebben dat niet helemaal scherp. 
Verder willen we jullie informeren dat 15 juni een afspraak gepland staat tussen minister MZS 
en minister Lauman (NRW), met Ernst Kuipers en g:1~CA om te bedanken voor de Duitse 
steun (en IC capaciteit) in het kader van Corona. Ook za(een momentje zijn om bilateraal te 
spreken. Dat is een ideaal moment om samenwerking bij een tweede golf te herbevestigen en 
voor de langere termijn de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de zorg te 
onderstrepen. 
Het overleg is in Munster. Mogelijk is het handig dat ook iemand vanuit CZ meegaat ter 
ondersteuning van min MZS. Wat denken jullie? We komen in ieder geval zsm bij jullie terug 
voor verdere afstemming. 
Mocht je nog voor die tijd vragen hebben horen we het graag. 
Vriendelijke groet, 

• Van: 	 Rminvws.nl>  
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 20:07 
Aanall.~.~(@rninvws.nl>  
CC: 	 (@minvws.nk 	 (@rninvws.n1>; 

li-ninvws.n(>1111~~1111 
Rminvws.n1>M111~~Rminvws.nl> 

Onderwerp: RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Hanoi.", 
Wij krijgen vragen/verzoeken via de trekker van die werkgroep. Ik denk dat we onszelf een 
groot plezier doen als we deze mails met elkaar delen (dus dank daarvoor), maar ook als we 
even bij elkaar buurten voordat we hierover naar buiten communiceren. Het ligt supergevoelig, 
zoals jullie zelf eerder ook al stelden. 
Groet 

Van: 	 (minvws.nl>  



T: +31 
©: 210:12  (ffiminvws.n1  _ _ 	... 
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Verzonden: donderdag 4 juni 2020 16:50 
Aan: 	 1111111minvws.nl>  
CC: 	 Prninvws.nl>~~Prninvws.nl>, 

4minvws.nk 
@minvws.n1>MININE~@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Hallo 
Als het over vandaag gaat denk ik dat het de mailwisseling in de bijlage betreft. Zie verzoek en 
reactie tussen ambassade en IZ. 
Hoe zijn jullie op de hoogte gesteld? 
Ze vroegen ook naar een werkgroep Duitsland van LNAZ die in Kamerbrief werd genoemd. 
Weten jullie daar de details van? 
Eens om elkaar goed betrokken te houden! Is er bij het spoedverzoek vanochtend helaas niet 
van gekomen. 

en 72 Azijn primair betrokken vanuit IZ op dit onderwerp. 
reende ij e groet, 

Van: jazZak~, 	 minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 16:31 

Aan:122.02.0"iko„,  	Rminvws.n1>; 12.2.e 	,Alpi 
Ominvws.n1>;102£1111M @minvws.nl> 

CC: 
	 Pminvws.n1>; 10.2,e 

(ffl m  invws.n1>M31111~Pminvws.nl> 
Onderwerp: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Urgentie: Hoog 
Hoi collega's, 
Zoals jullie weten wordt er door de LNAZ gewerkt aan een plan voor de structurele, flexibele 
opschaling van de IC-capaciteit in Nederland. Zolang dat nog niet gerealiseerd is, maakt 
Nederland graag gebruik, wanneer nodig, van de bereidheid van Duitsland om Nederlandse 
patiënten op te nemen (en wederkerig geldt dat). Ik begreep dat Duitsland benieuwd is naar de 
plannen die in Nederland gemaakt worden en dat er vanuit de ambassade contact wordt/is 
gezocht met VWS. Weet echter niet met wie, wanneer en waar. Misschien dat jullie dat weten? 
Ik denk dat het goed is dat we elkaar nauw aangesloten houden op dit dossier, dus hierbij een 
poging en een verzoek om elkaar in de loop te houden. Bij ons zijn 	den

- 
 gig primair 

betrokken bij dit traject. Kunnen wij met jullie schakelen aan IZ  
Dank! 
Vriendelijke groet, 

:19Z 

drs. 1:9:27,ke 
Directie Curatieve Zorg 
Parnassusplein 5 
Postbus 20350 
2500 EI Den Haag 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

nota 
(ter voorbereiding van een overleg) 

Betreft 	 Voorbereiding werkbezoek aan Mnster 15 juni 
Vergaderdatum en tijd 	15 juni 2020 van 13.00 - 15.00 
Vergaderplaats 	 UKM, Mnster 

Datum document 
11-06-2020 

Kenmerk 
1704073-206818-12 

Bijiage(n) 

Paraaf directeur 

1 	Advies en toelichting 
• In de bijlage vindt u de voorbereiding voor het werkbezoek aan 

Mnster om Duitsland, en specifiek Noordrijn-Westfalen, te bedanken 
voor de inspanningen (IC-capaciteit) tijdens de coronacrisis. 

• De voorbereiding bestaat uit een memo met toelichting en 6 
bijlages, namelijk: 

o Bijlage 1: Programma en deelnemerslijst 
o Bijlage 2: Achtergrondinformatie UKM 
o Bijlage 3: Dankwoord, spreektekst in engels 
o Bijlage 4: Factsheets informeel bilateraal (met 

kernboodschap) 
o Bijlage 5: Dagplanning (=Ablaufplan) UKM 
o Bijlage 6: Uitnodiging 

Senior beleidsmedewerker 
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Van: 	 10.2. 	amaas.nrw.de  
Aan: 	 10.2.e 
Cc: 	 1  
Onderwerp: 	AW: Grusswort Minister van Rijn, vorab 
Datum: 	 maandag 15 juni 2020 09:10:33 

amags.nrw.de  
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Liebe Frau 
herzlichen Dank. 
Mit freundlichen GrRe0 

Ministerium fr Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
40190 Düsseldorf 
Tel.: 0211 10.22 
E-Mail: 10.2.e 111Pmags.nrw.de  

Von:10.2.e 
Gesendet: Montag, 15. Juni 2020 08:26 
An: 10.2.e Mat 
Cc: 10.2.e JONIMMIIM 
Betreft: Grusswort Minister van Rijn, vorab 
Sehr geehrte Frau ka, 
Anbei sende ich lhnen wie erbeten vorab zur Erleichterung der Ubersetzung vor Ort fr Minister 
Laumann den Text des Dankwortes von Minister van Rijn. Miiglicherweise .ndert Minister van 
Rijn noch Details, aber im Grunde sollte dies der Text seiner Rede sein. Das weitere Gespdch 
findet dann ja wie besprochen auf Deutsch-Niederlkidisch mit dem von Ihnen organisierten 
Dolmetscher statt. Vielen Dank dafr. 
Dank auch noch einmal fik die Nummer von Herrn 	. Ich habe ihm die Namen der 
niederlkidischen Delegationsteilnehmer obermittelt. Der kar das informelle Gespdch 
vorgesehene Raum ist in einem separaten Gebude, so dass ein wenig Zeit fr den Transport 
eingeplant werden muss. Zeitlich bedeutet dies, dass wir etwa 14.15 Uhr bei dem Mittagessen 
aufbrechen mussen, um bis 15 Uhr geniigend Zeit fr das Gespdch zu haben. Die Professoren 
Kuipers und 	worden sich dem Gespdch wie besprochen voraussichtlich anschlieRen. 
Mit den besten Grëissen, 

Dr. iur. 
Directie Internationale Zaken (IZ) 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
EllOminvws.n1  
0031'  
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
maandag 15 juni 2020 09:18:00 
imacie001.ioci 
imaae003.ioo 

Goedemorgen, 
In ons vorige overleg kwamen jullie met het aanbod voor een contactpersoon in Duitsland voor 
een van de werkgroepen van het plan voor de IC-opschaling. 
Dit aanbod heb ik afgelopen vrijdag in het kernteam doorgegeven maar hierin werd aangegeven 
dat dit niet nodig was. 
Ze gaven aan dat diverse personen in de werkgroep Vervoer en Duitsland verschillende korte 
lijntjes hebben met Duitsland. 
Desondanks, bedankt voor het aanbod. 
Een ander punt dat nog aan de orde kwam gaat over het moment van de inzet van Duitsland. 
Van jullie hadden we al begrepen dat er ook wat wordt verwacht van Nederland zelf tav 
nngrhalinn van dp TC-ranarit-pit Daar wnrdt al aan_newerkt met het Te-nnschalinaqnlan 

Ernst is ook van dit punt op de hoogte. 
Groeten, 

Van:10.2.0M~ 
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 15:07 

Aan: 10.2.e_ 

cc: 10.2.e 1,11111~~” na) 
Onderwerp: RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Hallc10.2.e 
Dank, overgenomen! 
Groet, 10.2.e 

Van:1 0.2.04~§~~11.Rminvws.ni>  
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 15:01 

Aan 	 minvws.nl>  
CC: 	 Rminvws.n1>;1' 

minvws.nl> 
Onderwerp: RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Hol 	, 
Wat r—rnijbetreft prima. Zie onderstaand nog een paar kleine wijzigingen. 
Groeten, 
Hal 
van:lo.2.e 
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 14:43 

Aan: 10.2.e 11111111M~(@minvws.nl>  
CC:V.2.e 4111~111Rminvws.nl>, 	 (@minvws.nl>, 

Onderwerp: RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Urgentie: Hoog 
Hallo , - 	, 
Kernboo schap iets diplomatieker opgeschreven met nog aanpassingen van onze kant die niet 
in deze versie zaten. 
Akkoord? 
Kernboodschap 

Rminvws.nl>gEgiti  
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Van:10.2.e 	 minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 14:14 

Dubbel zie doc 387 
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Universitksklinikum 
MUnster 

Einladung 
zum traditionellen Nieuwe Haring 

Montag, 15. Juni 2020 
Ein Dankeschiin aus den Niederlanden 

fiir die Corona — Hilfe 



Doc. 392 

Als DankescHn fiir die Nachbarschaftshilfe wdhrend der Corona-Pandemie 
werden durch das Nederlands Visbureau 4.000 Matjes aus der neuen 
Fangsaison geliefert — der Hollandse Nieuwe Haring wird traditionell 
am niederleindischen Vlaggetjestag in Scheveningen ans Uier gebracht. 



UKM 

Weitere Qste: 

13.15 Uhr 	Pressegesprdch —  Traditioneller Dank aus den Niederlanden mit:  Doc. 392 

— Martin van Rijn 
Minister voor Medische Zorg en Sport, Niederlande 

— Karl-Josef Laumann 
Minister far Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW 

— Prof. E. J. Kuipers, CEO Erasmus University Medical Center Rotterdam 
Minister fik Gesundheit, Gemeinwohl und Sport der Niederlande 

13.45 Uhr 	Gemeinsames Essen im „Dekan" auf dem UKM-Campus 
Im Anschluss: Diskussion Oer gesundheitspolitische Entwicklung und Zusammenarbeit der Euregio Region 
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13.00 Uhr Verwaltungsgebude Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebude D5, 
Anfahrtsadresse: Domagkstrage 5, 
48149 M0nster 

Parkmiiglichkeiten: 
Direkt auf dem Campus, Mhe VerwaltungsgeMude. 
Wir lotsen Sie gerne bei der Ankunft ab Hauptzufahrt UKM, Albert-Schweitzer-Strage, ein. 



Doc. 393 

Ablauf Veranstaltung: 
Danksagung der Niederlande an das nordrhein-westfalische 
Gesundheitsministerium und das UKM 

Bis 12:50 Uhr Eintreffen der Minister Karl-Josef Laumann und Martin van Rijn an der 
Hauptzufahrt UKM (Albert-Schweitzer-Str. 33, 48149 Mnster), dann Wegeleitung zum Ort 
der Veranstaltung, Domagkstr. 5, 48149 Mnster 

13.00 h BegrRung durch Univ.-10.2.e 	 10.2.e 

, einleitende Worte 

13.05 h Danksagung des Ministers voor Medische Zorg en 
Sport, Martin van Rijn an das Land Nordrhein-Westfalen und 
seine KrankenNuser 

13.10 h GruRwort Minister fr Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen Karl-Josef Laumann 

13:15 h Danksagung Prof. E. J. Kuipers fr die Obernahme von 
Covid-19-Patienten und Zusammenarbeit mit dem UKM 

13:20 h Obergabe erstes Fass mit Neringen (Prof. Kuipers) 

13:25 h Pressefotos und Fragen / Statements 

13:45 h Gemeinsames Essen im Restaurant „Zum Dekan" 

Anschliegend: Gespdch ober gesundheitspolitische 
Entwicklungen und Zusammenarbeit in der EUREGIO-Region 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

DGV 
Directie Internationale Zaken 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 
F 070 fol 

www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 

memo 

Beste Martin,  

Bezoek UniversiMsklinikum Mnster 
15 juni 1 13:00 - 15.00 uur 1 Mnster 

Datum 
10 juni 2020 

Aantal pagina's 
19 

Op maandagmiddag 15 juni brengt u samen met Ernst Kuipers (LCPS/LNAZ) een 
bezoek aan het Universidtsklinikum Mnster (UKM). Tijdens dit bezoek dankt u 
geneesheer-directeur gi72", t, (van het universiteitsziekenhuis Munster) en 
minister Laumann (gezondheid,- 	NRW) voor hun bereidheid en hun inzet om de 
afgelopen maanden Nederlandse corona-patiënten op te nemen in Duitse 
ziekenhuizen. Pers is aanwezig tijdens het bedanken. Vervolgens heeft u een 
gezamenlijke lunch up uitnodiging van 1,-(/?,:é:::MW7::,? en informeel bilateraal 
overleg met minister Laumann. Aan het bezoek zal ook 10 2 

in Duistsland) deelnemen. 

Focus van dit bezoek is het bedanken van onze Duitse buren en het bestendigen 
van de wederzijdse solidariteit. Het dankwoord staat symbool voor heel Duitsland. 
In totaal hebben 58 Nederlandse corona-patiënten in Duitse ziekenhuizen gelegen, 
waarvan het merendeel (48) in Noordrijn-Westfalen, een aantal patiënten zijn 
aldaar gestorven. Dit maakt dat specifiek gekozen is voor deze deelstaat. Op 
verzoek van minister Laumann is specifiek gekozen voor Mnster aangezien dat 
dicht bij de residentie van de minister is. Mnster coordineerde ook de inzet. 

Ernst Kuipers had separaat van VWS eenzelfde plan opgevat om Duitsland te 
bedanken. Om te voorkomen dat we gpgwl (en Duitsland) twee keer 
bezoeken/ bedanken in een korte tijd en om als Nederland eenheid uit te stralen, 
hebben we afgesproken om krIJgroll gezamenlijk te bezoeken. Ernst Kuipers zal 
tijdens zijn dankwoord een vaatje nieuwe haringen aanbieden aan 
voor het zorgpersoneel. Het eerste vaatje Hollandse nieuwe wordt traditiegetrouw 
geveild voor een goed doel. Dit jaar is dat vat aangeboden aan het zorgpersoneel 
voor hun inzet tijdens de crisis. 

Ter info: Hare majesteit de Koningin overweegt ook op enig moment (timing nog 
niet duidelijk) naar ~ster/Duitsland te gaan bij wijze van dank. 

Pers is aanwezig tijdens de dankwoorden. Aansluitend is een informeel bilateraal 
met lunch tussen u en minister Laumann. Op verzoek van de Duitse delegatie wordt 
het een informeel gesprek zonder vaste agenda. Reden hiervoor is het karakter van 
de dag zoals die nu is ingericht en de beperkingen van de voorbereiding voor 
minister Laumann vanwege nationale feestdagen in Duitsland. Gezien het informele 
karakter met het onderhoud met minister Laumann is ook aan Ernst Kuipers 
(vanwege zijn betrokkenheid bij de onderwerpen die u mogelijk op zal brengen) 

jo 
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Otgak4 	en 	 (die immers ook een intensieve 
betrokkenheid hebben getoond bij de Nederland-Duitse samenwerking) de 
mogelijkheid geboden om bij dit overleg aan te sluiten. 

Minister Laumann spreekt geen Nederlands en ook geen Engels. Zodoende zal hij 
een eigen tolk meenemen. We hebben afgesproken met de Duitse delegatie dat u 
alleen het dankwoord in het Engels uitspreekt gericht aan het grotere publiek. In de 
dialoog met Minister Laumann is het verzoek of u Nederlands spreekt, wat de tolk 
zal vertalen. 

U wordt, samen met Ernst Kuipers, ontvangen door 	 . Wij zullen, zoals 
verzocht door het UKM, knyg: 

	
bellen als we langs de ingang komen (+49 

120 	 RA). 

Let op: houdt u rekening met de 1.5 m afstand. Bij de verplaatsingen binnen het 
ziekenhuis zijn mondmaskers verplicht, ook in het OV en binnen de horeca, behalve 
op de stoel. UCM zal mondkapjes verschaffen, maar het is nuttig om ook vanuit 
VWS deze reeds mee te nemen. 

••0 	(DCo) vergezelt u tijdens dit bezoek, evenals 	1 (IZ) en 
onder voorbehoud 102—, (IZ). 

De aanwezige media zal vooral Duits zijn. Het ziekenhuis heeft de pers actief 
uitgenodigd. Mogelijk is er vanuit Nederland nog interesse van de NOS maar dat is 
nu nog niet duidelijk. Mogelijk zijn er Nederlandse correspondenten uit Duitsland 
aanwezig. DCo maakt (mogelijk) nog een persbericht en we maken een bericht 
voor social media. Dit wordt nog met u afgestemd. 

Met hartelijke groet, mede namens collega's van de directie Communicatie, 
Curatieve Zorg, Informatiebeleid, Internationale Zaken en Zorgverzekeringen, 

Senior beleidsmedewerker (IZ) 
	

senior beleidsmedewerker (IZ) 

• Bijlage 1: Programma en deelnemerslijst 
• Bijlage 2: Achtergrondinformatie UKM 
• Bijlage 3: Dankwoord, spreektekst in engels 
• Bijlage 4: Factsheets informeel bilateraal (met kernboodschap) 
• Bijlage 5: Dagplanning (=Ablaufplan) UKM 
• Bijlage 6: Uitnodiging 
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Lunch en Bilateraal min MZS en minster Laumann Deel 3 

deel Aanwezig Tijd 
Ontvangst bij UKM door • 

• 
Voor 13.00 

Dankwoord Deel 1 

Minister van Rijn 

Minister Laumann + ondersteuning 

Ernst Kuipers 

Verplaatsing Deel 2 

1. Welkomstwoord p:PM 

2 Dankwoord min MZS aan 
Laumann en 
mbt hun inzet en de 
samenwerking tot nu toe. 

3. Inzet om samenwerking in 
de toekomst te vervolgen 
en te verstevigen 

• Minister van Rijn 

1 

Ernst Kuipers 
• 
• 
• 

Andere gasten (locale politiek, 
ziekenhuisadministratie) 

13.00 - 13.05 

13.05 -13.10 

13.10-13.15 4. Reactie Laumann. 
Pers (fotos's en vragen) 

5. Dankwoord Ernst Kuipers 
aan 102é. 	' voor 
onderlinge samenwerking 
op ziekenhuis-niveau, 
aanbieding door Kuipers 
van eerste vaatje nieuwe 
haringen voor 
zorg personeel. 

6. Overdracht van het eerste 
vat van nieuwe haring 
door Ernst Kuipers aan 

13.15-13.20 

Minister Laumann + ondersteuning 

Vervoer per bus naar 
lunch locatie. 

• Minister van Rijn 

1 
Minister Laumann + ondersteuning 

Ernst Kuipers 

Andere gasten (lokale politiek, 
ziekenhuisadministratie), ongeveer 
15 mensen. 

• 
• 
• 
• 

13.40 

13.45 - 15.00 Gemeenschappelijke lunch, 
restaurant "Zum Dekan" •  

• Minister van Rijn 

Doc. 394 

Bijlage 1: Programma en deelnemerslijst 
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Informeel bilateraal gesprek 
tussen u en minister 
Laumann over huidige en 
toekomstige 
grensoverschrijdende 
samenwerking, zie bijlage. 

Het informeel bilateraal zal in 
een aparte ruimte 
plaatsvinden, maar ook 
tijdens lunch is mogelijkheid 
om van gedachte te wisselen. 

• 	0 
• 	Minister Laumann + ondersteuning 
• 
. 	Ernst Kuipers 
• 

Doc. 394 

15.00 
	

Afronding terug naar 
Nederland 

Deel 4 	 Afronding en vertrek 
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Mnster 
Mnster 

Westfalen-Lippe 
Westfálische Wilhelms-Universitt 

UKM 
UKM 

UKM 
Medizinischen Fakuldt 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
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Deelnemerslijst 

Duitsland kern 
Karl-Josef Laumann - State Minister of Labor, Health and Social Affairs of North 
Rhine-Westphalia 

UKM 
N.n.b. ondersteuning van Laumann uit zijn Taskforce Corona. 

Ministerie van VWS 
Martin van Rijn - minister voor MZS 

- Beleidsadviseur IZ (gedetacheerd vanuit Duitsland) 
MT IZ (ovb.) 
- Woordvoerder 

Consulaat-generaal Düsseldorf 
10.2.e 	TM, 

LCPS/ LNAZ 
Ernst Kuipers 

Overige genodigde Duitsland 
10.2.e- 

in Duistsland) 
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Greven 

UniversOtsklinikum Mnster 
Albert-Schweitzer-Campus 1, GeMude D5 
Anfahrtsadressei 
Albert-Schweitzer-Straf e 33, 
48149 Mnster 
..m.(s.Aussdnitt) 

1 / 

Osnabruck 
Bremen 

1/ 

Steinfurt 
Enschede 

iirg:ter; 
*r,fienttedt 

Telgte 
Warendorf 

Farf,\ WeselerStr. 

Ábfahrt---
MUnster-Sird 

Wuppertal 

Dortmund 	 Ham 	 Sendenhorst 

Doc. 394 

Locatie 

N 51°57' 41" 
0 07°35'38" 

Na de slagboom naar links en bij de T-splitsing naar rechts. Er is een 
parkeerplaats gereserveerd. Dhr. Heeck kan worden gebeld in geval van vragen: 
0049-176-646-25380. De route is aangemerkt met borden. 
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Bijlage 2: Achtergrondinformatie werkbezoek 

Algemene informatie UKM (vertaald van website) 

Het UKM (Universitair Ziekenhuis Mnster) staat voor topgeneeskunde in het 
Duitse ziekenhuislandschap en is landelijk een van de meest succesvolle 
Maximalversorgem (=categorie ziekenhuis in Duitsland die zowel basis als 
complexe zorg uitvoert, naast onderwijs en onderzoekstaken). 

UKM geeft de toekomst van geneeskunde vorm gelet op het welzijn van patiënten 
— door baanbrekend onderzoek, uitstekend onderwijs en ultramoderne 
patiëntenzorg. UKM geeft alle patiënten toegang tot moderne diagnostiek en 
therapie. In 2018 werden ongeveer 62.000 intramurale patiënten behandeld en er 
waren ongeveer 500.000 ambulante behandelingen. Door de persoonlijke inzet 
garanderen zij de hoge standaard van medische zorg en uitstekende zorg. 

Het Universitair Ziekenhuis Mnster heeft momenteel meer dan 1.500 bedden en 
meer dan 30 klinieken, evenals tal van instituten en centra. Met bijna 11.000 
werknemers is de UKM Group een van de grootste werkgevers en 
opleidingsbedrijven in de regio. 

Samen met de medische faculteit van de Westfaalse Wilhelms Universiteit in 
Mnster draagt de UKM bij aan de opleiding van artsen en wetenschappers en 
zorgt zo voor de continue ontwikkeling van de gezondheidszorg. 
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Bijlage 3: Spreektekst dankwoord 
„Danksagung der Niederlande an das nordrhein-westMlische 
Gesundheitsministerium und das UKM" 
Dankwoord (5 minuten) 

• The relationship between North Rhine-Westphalia and 
the Netherlands is close and characterized by friendship 
and trust. We collaborate in different areas and for 
many people, especially in the bordering regions, the 
border does not matter in their daily lives. 

• But, it is in times of crisis and uncertainty that 
relationships have to proof their resilience. And after 
the experiences of the last months I can truly underline 
that our friendship has proved its worth. I am proud to 
say that we managed to keep the borders open at all 
Urines and found solutions for practical problems, for 
example by a close collaboration in our 
CoronaTaskForce which met several times a week, 
together with our neighboring partners in Belgium and 
Lower Saxony. 

• And in times of uncertainty where borders did matter 
again, even in the European Union, we experienced 
extraordinary willingness to help. It is therefore with 
great gratitude that I stand here today in Mnster -
gratitude for the help that the Netherlands has received 
from Germany in general and especially from our close 
neighbour North Rhine-Westphalia during the high peak 
of the corona-crisis when there was a need for intensive 
care-capacities: 

• 58 patients have been treated in German hospitals, out 
of those 49 in North Rhine-Westphalia. And it were 
even more hospitals who were willing to accept a 
patient. 

• My thanks go to my colleague Karl-Josef Laumann who 
did not hesitate a moment when I called him and 
offered to help as a good neighbor without formalism. 

• But what are political agreements without the people 
who translate this into action? Therefore, I would also 
like to thank you, 	 , for your personal 
commitment to use your contacts and your good 
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reputation to organize that Dutch Covid-19 patients 
received the treatment in intensive care units in North 
Rhine-Westphalia as soon as possible. 

• And it is with great admiration for the work that has 
been done day and night that I would also like to 
express my gratitude to the medical professionals who 
carried out the treatment. Mnster is only one spot 
where extraordinary work has been done. Thank you! 

• The corona-crisis had and still has a major impact on all 
aspects of our daily lives. We do not know yet exactly 
how the situation will evolve in the near future, but the 
experiences of the last months have proven that we can 
rely on our friendship and our good collaboration. Let 
me emphasize once again that the Netherlands is more 
than willing to assist also North Rhine-Westphalia as 
good as possible might the need arise. Furthermore and 
apart from the current crisis, my colleague Karl-Josef 
Laumann and me have agreed to collaborate even 
closer in the future to remove further existing obstacles 
with the aim to improve healthcare on both sides of the 
border. 
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Bijlage 4: Mogelijke onderwerpen informeel bilateraal 

• Tijdens de lunch is mogelijkheid voor overleg tussen u en minister 
Laumann. Ook is de mogelijkheid om in een aparte ruimte bilateraal te 
spreken. 

• Op verzoek van de Duitse delegatie wordt het een informeel gesprek 
zonder vaste agenda. 

• Reden hiervoor is het karakter van de dag zoals die nu is ingericht en de 
beperkingen van de voorbereiding voor minister Laumann vanwege 
nationale feestdagen in Duitsland. 

• Wij hebben voorgesteld dat het voor het bilateraal — o.a. gezien de 
onderwerpen die u mogelijk op zal brengen — ook nuttig is als Ernst 
Kuipers en 0:71-a,"~ aansluiten gezien de betrokkenheid bij de 
Nederland-Duitse samenwerking. 

• Hieronder vindt u mogelijke onderwerpen om te bespreken met minister 
Laumann op uw initiatief. We hebben elk onderwerp vormgegeven in 
factsheets met aan het begin een kernboodschap. 

Mogelijke onderwerpen ter bespreking (per factsheet) 
1. Samenwerking Grensregio's bestendigen (IC en tweede golf); 
2. REACTIEF: Financiering patiëntenzorg in Duitsland; 

Open uitwisseling van ervaringen rondom corona-aanpak: 
3. Testen en traceren; 
4. Dashboard; 
5. Digitaal: uitwisseling van zorggegevens en bron- en 

contactonderzoek app; en 
6. EU inkoop en productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, 

inclusief RescEU. 
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1. Factsheet Samenwerking (IC en toekomst) 11-06-2020 

Onderwerp: IC samenwerking en opvang van Nlse patiënten in Duitse ziekenhuizen. 
Kernboodschap 

	

	Nederland is erg dankbaar voor de hulp die we ontvangen hebben van 
Noordrijn-Westfalen voor het opvangen van Nederlandse corona-patiënten 
op Duitse intensive-care-units. De IC-zorg in Nederland was op dat moment 
niet toereikend voor de zorg die nodig was voor de vele corona-patiënten. 

• De steun vanuit Duitsland gaf een enorme verlichting in de tijd van de crisis. 
Het aanbod van de IC-capaciteit in Duitsland gaf ademruimte in Nederland 
en heeft bijgedragen aan het vertrouwen om deze crisis door te komen. 

• We hebben van deze eerste coronagolf geleerd en werken momenteel hard 
aan een plan voor de IC-opschaling. Hierin wordt onder andere gewerkt aan 
een plan voor de structurele opschaling van 1150 naar 1700 IC-bedden. Ook 
wordt de mogelijkheid tot verdere flexibele opschaling tot 3000 IC-bedden 
onderzocht. 
We hopen daarnaast dat als de nood in de toekomst weer hoog is we 
wederom een beroep kunnen doen op Duitse solidariteit. Die wat Nederland 
betreft wederzijds is in het geval de nood hoog zou zijn in Duitsland. 

• Mogen we bij een volgende piek weer op jullie rekenen? Uiteraard 
geldt daarbij wederkerigheid. 
De vriendschap en nauwe samenwerking in onze strijd tegen corona laat zien 
hoe belangrijk we zijn voor elkaar als buurlanden. We verwelkomen een 
continue samenwerking op het gebied van (grensoverschrijdende) zorg, nu 
en in de toekomst. 
Ik hoop dat we elkaar met de samenwerking tijdens de afgelopen periode, 
en wellicht in de toekomst, kunnen blijven helpen en samen het coronavirus 
onder controle kunnen krijgen. 

Argumentatie 

	

	De komende tijd zullen we de Duitsland-route voor IC-patiënten in ieder 
geval moeten laten bestaan en mogelijk gebruik van maken als de druk op 
de Nederlandse IC-capaciteit toeneemt. 

• Kanttekening is dat de signaalwaarde voor opschaling inmiddels lager ligt 
waardoor we naar verwachting een eventuele tweede golf nu beter zelf 
kunnen managen. 
Hoewel we werken aan de IC-opschaling in Nederland, houden we graag de 
mogelijkheid om een beroep te kunnen doen op de capaciteit in Duitsland. 
Mogelijk komt dit al aan bod wanneer Nederland nog niet maximaal 
opgeschaald is. Reden hiervoor is de beperkte capaciteit van het vervoer. De 
vervoerscapaciteit zal gespreid moeten worden ingezet waardoor dit wellicht 
in een eerder stadium al gestart wordt. 

• Andersom is ook mogelijk als Duitsland Nederlandse capaciteit nodig heeft. 
• De Duitsland-route wordt verder uitgewerkt in het Nederlandse plan om de 

IC-capaciteit te kunnen uitbreiden. 

De opdracht aan het LNAZ voor uitwerking van het plan van de IC-
opschaling bestaat uit 3 delen: 
• Onderdeel 1: flexibele opschaling IC-capaciteit tot 1700 bedden 
• Onderdeel 2: IC-capaciteit in Duitsland vroegtijdig inzetten (circa 600 
bedden), zolang de opschaling in de Nederlandse ziekenhuizen nog niet 
gerealiseerd is; 
• Onderdeel 3: flexibele opschaling IC-capaciteit naar meer dan 1700 IC-
bedden tot circa 3000 IC-bedden (inclusief de mogelijkheid om gebruik te 
maken van circa 600 bedden in Duitsland) 
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• De 600 bedden betreft een benadering waarbij uitgegaan is van twee 
beschikbare IC-bedden in 300 Duitse ziekenhuizen. 

Feiten & cijfers 
	10 juni 2020: 

• 58 Nederlandse Corona-patiënten waren opgenomen in Duitse ziekenhuizen, 
vooral in NRW. Momenteel zijn er geen Nederlandse patiënten meer in 
Duitsland 

• 48 patiënten zijn teruggekeerd naar Nederland. 
• 9 zijn helaas overleden in Duitsland (NRW) en gerepatrieerd. NB: 

Repatriëring van overledenen verloopt centraal via Eurocross in overleg met 
het Landelijke Coéirdinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Nordrhein-Westfalen 	48  
Niedersachsen 	5  
Rheinland-Pfalz 	2  
Hessen 	 2  
Hamburg 	 1 

Totaal Duitsland 	58 
Overig 
	NB: Zie voor de financiële kant factsheet 2 Financiering patiëntenzorg in Duitsland 

Mondkapjes 
• MP Laschet van NRW had MP Rutte afgelopen maand een betrouwbaar 

kanaal aanbevolen via welke NRW 120 min mondkapjes van de hoogste 
kwaliteit (FFP2) voor de zorgsector uit China heeft besteld. De bestelling is al 
grotendeels aangekomen in NRW. Voor de komende tijd hebben ze genoeg 
voorraad waardoor deze pijplijn ook voor de NLse markt zou kunnen worden 
ingezet. 

• VWS heeft hiernaar gekeken en vastgesteld dat de prijs (ver) boven de op 
dat moment gangbare prijs voor mondkapjes lag. Ook hebben we genoeg 
pijplijnen in China. Zodoende zijn we niet ingegaan op dit aanbod en hebben 
vriendelijk bedankt. 

Gezamenlijke persmoment NRW 
• Op 26 mei was een gezamenlijk persmoment van MP Laschet (NRW) en onze 

MP over grensoverschrijdend toerisme in het Pinksterweekend, maar bredere 
insteek, namelijk: NL en NRW als best practice grensoverschrijdende 
samenwerking binnen Europa. 

Grensoverschrijdende zorg: Inkoop algemeen 
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• Ons beleid is dat verzekeraars over de grens kunnen contracteren als zij op 
die manier aan hun zorgplicht kunnen voldoen. Dat gebeurt ook, 
bijvoorbeeld in de Euregio. 

• Ons doel is dus vooral zorgplicht. Grensoverschrijdend contracteren en zorg 
over de grens is geen doel op zich. Goede, kwalitatief hoogwaardige zorg is 
het doel. En als dat net over de grens is (of verder) is dat mooi, maar niet 
noodzakelijk. 
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2. Factsheet Financiering patiëntenzorg in Duitsland 11-06- 
2020 

Onderwee: financieren• zor. van 'Mise •atiënten in Duitse ziekenhuizen 
Kernboodschap 	• 	Het Duitse plan om de kosten van Europese corona-patiënten in Duitsland is 
(REACTIEF) 	erg nobel. 

• Ik wil Duitsland bedanken voor dit solidaire gebaar om de kosten van deze 
patiënten te dekken. 

• Desalniettemin is Nederland met name dankbaar voor de steun die we 
krijgen in de vorm van zorg (IC) capaciteit tijdens de crisis. Dit is voor 
Nederland een grotere uitdaging dan de financiering van zorg. 

• Er is tot nu toe geen officieel aanbod gedaan aan Nederland over het dekken 
van de zorgkosten in Duitsland. Dit voorstel vereist een wetswijziging. Het 
Duitse parlement heeft de wet op 15 mei aangenomen. Volgens informatie 
van de federale Ministerie van Volksgezondheid zou communicatie spoedig 
volgen (ministeriële brief). 

• Bij ons is niet bekend hoe Italië en Frankrijk — de andere landen met 
patiënten in Duitsland — op een dergelijk aanbod zullen reageren. 

• De duidelijke inzet van min FIN binnen de EU rondom steunfinanciering moet 
hierbij ook in acht worden genomen, we hebben de financiële steun niet per 
se nodig (in tegenstelling tot de zorgcapaciteit). 

• Een afwijzing zou gepaard kunnen gaan met een hoge administratieve 
inspanning in Duitsland. Een acceptatie kan ook administratief lastig liggen 
omdat Nederlandse zorgverzekeraars mogelijk al een deel van de kosten 
hebben vergoed. Dit vergt nog nader onderzoek afhankelijk van het 
definitieve Duitse aanbod. De beslissing hierover moet worden genomen na 
ontvangst van de aangekondigde ministeriële brief. 

10.2.a 
• Op 20 april is in de media en op de homepage van het Duitse ministerie van 

Volksgezondheid vermeld dat Duitsland op federaal niveau de kosten zal 
dekken voor buitenlandse Covid-19 patiënten die vanwege 
capaciteitsproblemen naar Duitsland kwamen. Dit betreft behandelingen die 
starten voor 30 september 2020. 

• Volgens het wetsvoorstel verwacht Duitsland kosten van ongeveer 
15 miljoen euro. 

Overig 	n.v.t. 
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Open uitwisseling inzet corona 11-06-2020  
• Indien gewenst kunt u de aanpak en ervaring in Duitsland rondom de 

bestrijding van het virus bespreken. 
• Alleen op het gebied van testen hebben wij een kernboodschap. 

Verder hebben wij geen specifieke aandachtspunten. 
• Hieronder geven we een aantal onderwerpen om te bespreken. 

3. Factsheet Testen en Traceren 

Onderwerp: Testen en Traceren 
Kernboodschap Er zijn momenteel gesprekken met de LCDK met enkele Duitse labs 

over hun betrokkenheid. Eerder heeft Jens Spahn toegezegd dat er 
labs beschikbaar zijn. Verzoek is om dit voorstel te bekrachtigen in 
uw gesprek met de heer Lauman 

Informatie Testen en Traceren 
Sinds 1 juni kunnen alle Nederlanders met klachten zich bij de GGD melden voor een 
Coronatest. 

Wanneer blijkt dat iemand besmet is met Corona wordt deze persoon door de 
GGD'en opgevolgd met klassieke (analoog) bron- en contactopsporing (BCO). Samen 
met de GGD'en wordt op dit moment ook gewerkt aan digitale ondersteuning van 
BCO door middel van een app. 

BCO is in samenhang met grootschalig en laagdrempelig testen cruciaal in de 
overgangsfase van de uitbraak, teneinde de verspreiding van het virus maximaal 
onder controle te houden en zo nodig zo snel als mogelijk in te dammen. De situatie 
goed monitoren en opflakkeringen van het virus snel de kop in te drukken zijn daar 
onlosmakelijk mee verbonden. 

Testen 
Het Duitse testbeleid is van meet af aan laagdrempelig geweest, wat heeft 
geleid tot een hoog aantal testen in verhouding tot de bevolking. We 
verwachten daarom geen testtoerisme richting Nederland vanuit Duitsland. 

In heel Duitsland geldt dat eerst een huisarts of ziekenhuis (kan ook online) 
moet beoordelen of er symptomen zijn en daarmee noodzaak tot testen. Het 
testen zelf is daarna laagdrempelig en wordt vergoed door de 
zorgverzekeraar. 

Testen zonder dat er sprake is van symptomen is in specifieke gevallen wel 
mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen werkzaam in risicoberoepen. Dan 
vergoedt de werkgever vaak de kosten van de test. 

Het Nederlandse testbeleid heeft zich gedurende de uitbraak ontwikkeld 
van behoorlijk restrictief naar een zo laagdrempelig als mogelijk opdat 
iedereen met klachten zich kan laten testen. 

• Vanaf eind maart heeft het ministerie samen met de medisch-
microbiologische laboratoria, geholpen door een Speciaal Gezant, hard 
gewerkt om de landelijk coordinatie te versterken en de testcapaciteit te 
verhogen. 

• Op 1 juni jongstleden is het testbeleid opengesteld, en sinds die dag kunnen 
alle Nederlanders met (milde) klachten zich melden bij de GGD voor een 
test. 
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• In de eerste week van juni zijn een kleine 60.000 Nederlanders getest op 
Corona. Daarvan bleek 2.1% positief te zijn. Het merendeel van de 
testmonsters wordt afgenomen in de ca. 80 GGD teststraten. Uiteraard 
worden er ook nog volop testen afgenomen in ziekenhuizen, andere 
zorginstellingen en via de huisarts. 

• Wij hebben hiervoor landelijke coordinatie ingericht via een ICT-systeem van 
de GGD'en, CoronlT. Dit stelt ons in staat om testsamples toe te leiden naar 
die laboratoria die ruimte en materialen hebben. 

We hebben de laboratoria ingedeeld in 7 regionale clusters. Ieder cluster 
bevat ook ten minste één van de 8 pandemielabs die de extra toestroom 
kunnen verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld veterinaire laboratoria of laboratoria 
die ingezet worden voor HPV screening. 

In het najaar zal de testvraag naar verwachting pieken tot 70.000 testen per 
dag. Om aan die vraag te kunnen voldoen (op basis van cijfers van het RIVM 
wordt voor de zomermaanden uitgegaan van maximaal 30.000 tests per 
dag) worden nu de nodige voorbereidingen getroffen. 

Onze strategie bestaat uit 3 lijnen 
o vergroten capaciteit in de bestaande laboratoria; 
o inzet innovatieve diagnostiek, poolen, andere protocollen gebruiken, 

sneltesten; en 
o bezien of buitenlandse labcapaciteit benut kan worden. 

Traceren 
• De GGD'en hebben de regionale capaciteit voor het BCO opgeschaald tot 

1100 fte, zodat er sinds 1 juni ca. 700 BCO per dag kan worden uitgevoerd. 

De GGD'en werken er nu hard aan om ook de landelijke capaciteit verder op 
te schalen, zodat er 1500 BCO per dag kan worden uitgevoerd. Hiermee is 
de verwachting dat aan de maximale vraag aan BCO voldaan kan worden. 

De GGD voert BCO rond een bevestigde patiënt uit met als doel het 
identificeren en inlichten van contacten en hen extra te wijzen op het belang 
van een goede hygiëne, thuis blijven en laten testen bij klachten. 

De GGD identificeert drie categorieën contacten: 
o huisgenoten: iedereen de woonomgeving deelt en langdurig contact 

had op minder dan 1,5m afstand. Advies: veertien dagen 
quarantaine. 

o overige nauwe contacten: iedereen die langer dan 15 minuten op 
minder dan 1,5m afstand contact had en kortdurende hoogrisico 
blootstellingen. Dringend advies: veertien dagen thuis. 

o overige contacten: iedereen die langer dan 15 minuten contact had 
op meer dan 1,5m afstand. Advies: extra alert te zijn op klachten 
passend bij Covid-19. 

• Deze adviezen worden zowel schriftelijk als mondeling toegelicht. Vervolgens 
bellen de GGD'en in het kader van nazorg de contacten op dag 1, 7 en 14 
van de getroffen maatregelen. Hoogrisicogroepen kunnen vaker worden 
nagebeld door de GGD 

• Op dit moment wordt in overleg met de sector verkend of 
reserveringsgegevens van horecagelegenheden (en andere relevante 
sectoren) door de GGD'en (her)gebruikt kunnen worden voor het BCO. In 
Duitsland is dit al staande praktijk in sommige deelstaten (bijvoorbeeld 
Nordrein-Westfalen en Nedersaksen), en is dit in lokale wetgeving geregeld. 
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4. Factsheet Dashboard corona 11-06-2020 

Onderwerp: Dashboard 
Kernboodschap 
OPTIONEEL 

• Indien gewenst kunt u de aanpak en ervaring in Duitsland rondom de 
bestrijding van het virus bespreken. 

• Wij hebben hiervoor geen specifieke aandachtspunten. 

Informatie Dashboard 
• Nederland heeft vorige week een prototype van een dashboard gelanceerd. 

Het doel van dit Dashboard is te zorgen voor zicht op en inzicht in de 
verspreiding van het virus. 

• Door tijdige signalering van nieuwe oplevingen, kunnen we het virus sneller 
en gerichter indammen. Bij deze strategie van maximaal controleren staan 
twee doelen daarbij centraal: 

(1) het zo goed mogelijk beschermen van mensen met een kwetsbare 
gezondheid; en 

(2) zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. 

• Hierbij is NL ook geïnteresseerd hoe de ons omringende landen in deze fase 
alert blijven. 

• Uit contacten met NRW hebben we begrepen dat ze best onder de indruk 
waren van ons prototype met indicatoren (IC-opnames, ziekenhuisopnames, 
R-waarde, aantal positieve testen en aantal besmette personen). 

• Zelf hanteert NRW niet een dergelijk systeem. Dat heeft deels te maken met 
het (nog) niet van dag tot dag beschikbaar hebben van de relevante data 
maar vooral ook met het gegeven dat in NRW ziekenhuis/IC-capaciteit nooit 
onder druk heeft gestaan zoals in NL. 

• In NRW en heel Duitsland is de belangrijkste signaalwaarde bij het 
versoepelen van de lockdown het aantal besmettingen per 100.000 inwoners 
in de afgelopen 7 dagen. 

• Hier worden maatregelen opgeschaald wanneer in een regio (Landkreis) het 
aantal besmettingen per 100.000 hoger is dan 50. 
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5. Factsheet Digitaal: uitwisseling van zorggegevens en bron-
en contactonderzoek app 11-06-2020 

Onderwerp: Digitaal: uitwisseling zorggegevens en bron- en contactonderzoek app 
Kernboodschap 
OPTIONEEL 

• Indien gewenst kunt u de aanpak en ervaring in Duitsland rondom de 
bestrijding van het virus bespreken. 

• Wij hebben hiervoor geen specifieke aandachtspunten. 

Informatie Digitale uitwisseling van zorggegevens in de grensregio: 
• Op 6 maart jl. heeft er op het Nederlandse consulaat in Dusseldorf een 

overleg plaatsgevonden tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) en het Noordrijn-Westfaalse ministerie (MAGS). 

• Dit overleg was hoofdzakelijk bedoeld om de NRW collega's te informeren 
over de Nederlandse ontwikkeling rondom de uitwisseling van zorggegevens 
in de grensregio. 

• Gezien het feit dat er regelmatig grensoverschrijdende mobiliteit is van 
patiënten tussen Nederland en de aangrenzende regio's in de buurlanden (te 
weten NRW en Vlaanderen), het VWS het project Digitale 
Gegevensuitwisseling in de Grensregio's (grensstreken project) opgericht 
onder leiding van Nictiz (nationaal expertise centrum eHealth) om de 
digitalisering van zorggegevens bij bestaande samenwerkingsverbanden 
tussen ziekenhuizen in NL en NWR/Vlaanderen te ondersteunen. 

• Met de regio NRW is er op dit moment een concrete samenwerking tussen 
het MUMC en het ziekenhuis is Aaken. Daar wordt gezamenlijk aan de 
uitwerking van een use-case gewerkt dat op termijn digitaal kan worden 
uitgewisseld. 

• Een potentieel 2e use-case tussen NL en NRW wordt gezamenlijk bekeken 
door VWS/Nictiz en de MAGS. 

• Op vrijdag 12 juni vindt er op technisch niveau een overleg plaats om de 
mogelijkheden om de gegevensuitwisseling voor intensive care zorg op te 
nemen als use-case in het huidige grensstreken project of het vervolg ervan. 

• Zowel VWS en MAGS hebben aangegeven de behoefte te hebben om de 
samenwerking op het gebied van digitale uitwisseling van zorggegevens te 
bekrachtigen in een Verklaring die mogelijk tijdens de Regeringsconsultatie 
op 25 november 2020 in Arnhem kan worden ondertekend. 

Ontwikkeling van COVID-19 bron- en contactonderzoek app: 
• Het is belangrijk dat de verschillende nationale ontwikkelingen van een bron-

en contactonderzoek app op elkaar zijn afgestemd om op termijn de 
grensoverschrijdende toepassing van deze apps mogelijk te maken. 

• Vooral in de grensregio's is dit van groot belang omdat personen over de 
grens werken en wonen. 

• Nederland is reeds met het Bundesministerium Fur Gesundheid in Berlijn 
hierover in gesprek. In het Europese eHealth Netwerk wordt gewerkt aan 
een technische oplossing om grensoverschrijdende interoperabiliteit mogelijk 
te maken. Hiertoe wordt aanstaande vrijdag een Interoperabiliteitsprotocol 
ter adoptie aangeboden aan de leden van de eHealth Netwerk technische 
werkgroep omtrent de bron- en contactonderzoek app. 

• De verwachting is dat mogelijk al eind juni de eerste testen kunnen 
plaatsvinden om de grensoverschrijdende interoperabiliteit van de notificatie 
apps te beoordelen. 

Pagina 18 van 19 



Doc. 394 

6. Factsheet: EU inkoop en productie van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, inclusief RescEU 11-06-2020 

Onderwerp: Corona inzet Duitsland. 
Kernboodschap 
(OPTIONEEL) 

U gaf aan dit onderwerp mogelijk te willen bespreken. Zoals wij begrijpen is 
dit niet de competentie van de deelstaat, maar met name de 
verantwoordelijkheid op federaal niveau. 

Achtergrond Uitkomst Conference Call met Duitsland 28 mei. 
Eerder had u op 28 mei een gesprek met: 

• Staatssecretaris Steffen, verantwoordelijk voor de volle breedte van het 
volksgezondheidsbeleid in Duitsland; en 

• Thomas Mller, Abteilungsleiter (vergelijkbaar DG-niveau) voor drugs, 
medical devices, biotechnology. 

Besproken: 
• Steffen is niet bekend met rescEU. Hij denkt dat dit valt onder de minister 

van Binnenlandse Zaken. 
Duitsland heeft ook enorme hoeveelheden maskers ingekocht en zijn ook 
aan het denken over een ijzeren voorraad. Ze denken aan voorraden van 6 
maanden. Waarvan 1 maand op de plank en 5 maanden die in Duitsland 
geproduceerd zouden moeten worden. 

• Duitsland denkt na over productie in eigen land, maar heeft deze nog niet. 
• Duitsland wil erg graag samenwerken met Nederland. 
• Hebben ook grote problemen met kwaliteit. Zelfde soort van 

kwaliteitssysteem opgebouwd als Nederland door controle in China en in 
Duitsland (met TV) 

• Ze hebben de ervaringsuitwisseling binnen de EU enorm gemist. Ze noemen 
als voorbeeld dat dit bij de ministers van Financiën altijd al goed 
georganiseerd was, maar niet bij de ministers van Volksgezondheid. 
Informatie-uitwisseling vinden ze essentieel. 
Ze zien dat nu geen tijd is genomen om dit te organiseren. Duitsland en 
Nederland zijn het eens dat dit wel moet gaan gebeuren (is niet alleen 
technisch, maar ook politiek). 

• Tijdens komend voorzitterschap willen ze aandacht besteden aan: 
o Productie van grondstoffen geneesmiddelen in EU; 
o Meer bevoegdheden voor ECDC in crisis; en 
o Het nieuwe EU Health programme (welke kant moeten we op als het gaat 

om bevoegdheden van de commissie en van de lidstaten). 

Overig Mondkapjes (ook opgenomen in factsheet 1) 
• MP Laschet van NRW had MP Rutte afgelopen maand een betrouwbaar 

kanaal aanbevolen via welke NRW 120 min mondkapjes van de hoogste 
kwaliteit (FFP2) voor de zorgsector uit China heeft besteld. De bestelling is al 
grotendeels aangekomen in NRW. Voor de komende tijd hebben ze genoeg 
voorraad waardoor deze pijplijn ook voor de NLse markt zou kunnen worden 
ingezet. 

• VWS heeft hiernaar gekeken en vastgesteld dat de prijs (ver) boven de op 
dat moment gangbare prijs voor mondkapjes lag. Ook hebben we genoeg 
pijplijnen in China. Zodoende zijn we niet ingegaan op dit aanbod en hebben 
vriendelijk bedankt. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Datum: 	 dinsdag 16 juni 2020 11:44:22 
Bijlagen: 	imane001.jnq 

imane003.ing 

Dag 
Bedankt voor de reactie. 
Het belangrijkste doel is dan inderdaad behaald. 
Dat de opschaling niet zonder slag of stoot zal gaan is zeker duidelijk. 
Hiervoor is aandacht in het kernteam. 
Groeten, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 10:46 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Da 
Uiten e ijk is het bilaterale overleg met de minister van NRW niet doorgegaan, de bijeenkomst 
is beperkt gebleven tot het uitspreken van grote dank aan Nederlandse zijde jegens 
Duitsland/NRW en het bestendigen van de onderlinge samenwerking. En dat was ook het 
belangrijkste doel. 
Heb dit punt na afloop wel met Ernst en Martin besproken. Ernst gaf aan het niet zo zwaar te 
zien ('we moeten gewoon met elkaar om de tafel zitten'), vertelde wel dat de opschaling naar 
1700 IC-bedden niet zonder slag of stoot zal gaan: de IC-verpleegkundigen (en Gommers) 
zouden hebben aangegeven dat dit voor max een maand zou kunnen. Worden nu onder druk 
gezet met de optie van aanwijzing 'Corona-ziekenhuizen'. 
H g r, 

directie Internationale Zaken 
Ministerie van VWS 

Van:10.2.e 	 Pminvws.nl> 
Verzonden: maandag 15 juni 2020 09:18 

Dubbel zie doc 391 



Doc. 396 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
dinsdag 16 juni 2020 11:44:22 
image001.juu 
image003.juu 

Dag 
Bedan t voor de reactie. 
Het belangrijkste doel is dan inderdaad behaald. 
Dat de opschaling niet zonder slag of stoot zal gaan is zeker duidelijk. 
Hiervoor is aandacht in het kernteam. 
Groeten, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 10:46 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: NL IC opschaling irt capaciteit in Duitsland 
Da 
Uitein e ijk is het bilaterale overleg met de minister van NRW niet doorgegaan, de bijeenkomst 
is beperkt gebleven tot het uitspreken van grote dank aan Nederlandse zijde jegens 
Duitsland/NRW en het bestendigen van de onderlinge samenwerking. En dat was ook het 
belangrijkste doel. 
Heb dit punt na afloop wel met Ernst en Martin besproken. Ernst gaf aan het niet zo zwaar te 
zien ('we moeten gewoon met elkaar om de tafel zitten'), vertelde wel dat de opschaling naar 
1700 IC-bedden niet zonder slag of stoot zal gaan: de IC-verpleegkundigen (en Gommers) 
zouden hebben aangegeven dat dit voor max een maand zou kunnen. Worden nu onder druk 
gezet met de optie van aanwijzing 'Corona-ziekenhuizen'. 
Hgr, 

r directie Internationale Zaken 
Ministerie van VWS 

Van: 1 0.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: maandag 15 juni 2020 09:18 

Dubbel zie doc 391 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Current 1 Landel"k Coordinatiecentrum Patienten Spreiding 

10' 

RE: Duitse financiering 
woensdag 17 juni 2020 13:52:22 

Beste 

Dank voor je bericht, we spreken elkaar komende dinsdag. Alvast daarop vooruitlopend: er zijn al diverse 
Duitse facturen betaald door Nederlandse zorgverzekeraars. In ieder geval al van 10 van de 60 opnames. 

. Van 20 patiënten weet ik dat facturen zijn ingediend (daarvan is dus de 
helft betaald), de overige 40 lopen buiten ons om, daar heb ik geen zicht op. 

Vanwege de best complexe administratieve afhandeling, zou het wel aardig zijn om te weten of NL gebruik gaat 
maken van het Duitse aanbod. Heb je daar al zicht op? 

Hartelijke groet, 

	Oorspronkelijk bericht----- 
Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 16:40 
Aan: Current ! Landelijk Coordinatiecentrum Patienten Spreiding <current@LCPS.nu>; 10.2.e 

@minvws.nl> 
CC: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Duitse financiering 

Dag 
Enkele weken terug spraken we elkaar over het (nog steeds niet formeel gecommuniceerde) bod van Duitsland 
om de zorg te financieren die Corona-patiënten uit andere landen hebben ontvangen in Duitsland. 
Inmiddels zijn er signalen dat dit formele aanbod op korte termijn zal worden gedaan. 
Kunnen wij hierover elkaar nog een keer spreken? Betreft mn de praktische kant: zijn er eigenlijk al rekeningen 
verstuurd door Duitse ziekenhuizen en betaald door Nederlandse verzekeraars? Heb jij daar zicht op? 

: plan jij voor begin volgende week een tc in? '0.2. zou hier ook bij moeten zijn. 
Alvast veel dank! 
Hgr 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Pers Coronavirus 

RE: Vraag NU.nl - Kosten zorg in Duitsland 
vrijdag 19 juni 2020 10:07:02 

Doc. 398 

Oke dank je voor de reactie, ik wacht het af. 
Groet, 

Van:  
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 09:43 
Aan: Pers Coronavirus 
CC:  10,,,2:L:;1  
Onderwerp: RE: Vraag NU.nl - Kosten zorg in Duitsland 
Dag 
We hebben nog steeds geen formeel aanbod van Du ontvangen en missen ook nog veel 
info over dit aanbod (tot wanneer met terugwerkende kracht, wat te doen met rekenin en 
die al zijn betaald: verrekening brengt veel admin lasten met zich mee, etc).  

We hebben evenwel signalen ontvangen dat op afzienbare tijd een Duits aanbod komt. 
Daarop zal politieke besluitvorming nodig zijn. 
We houden je op de hoogte! 
Hgr 
Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: Pers Coronavirus <perscoronavirus@minvws.nl> 
Datum: vrijdag 19 jun. 2020 9:34 AM 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Vraag NU.nl - Kosten zorg in Duitsland 
GoedemorgenMil 
Klopt het dat onderstaande vraag nog bij jullie ligt? Weet je wat de status is; wanneer kunnen we 
antwoord verwachten? 
Ik hoor het graag! 
Hartelijke groet, 

Van: 	 Pnu.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 09:54 
Aan: Pers Coronavirus <perscoronavirusPminvws.nl> 
Onderwerp: Re: Vraag NU.nl - Kosten zorg in Duitsland 
Goedemorgen, 
Bij deze het beloofde mailtje: het gaat om een update van deze vraag die ik begin juni 
stelde. 
Ik ben benieuwd of er al contact is geweest tussen Nederland en Duitsland over een 
dergelijk aanbod. 
Met vriendelijke groet, 
10.2.e 
10.2.e 	NU.nl 
06-10.2.e 

Van: Pers Coronavirus <perscoronavirus@minvws.nl> 
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Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 14:41 
Aan: 	 @nu.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag NU.nI - Kosten zorg in Duitsland 
Hoi 
Zoals gezegd gaan we hierover met Duitsland in gesprek zodra het tot een formeel aanbod komt. 
Vriendelijke groeten, 

Van: 	 Pnu.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 14:37 
Aan: Pers Coronavirus <perscoronavirus@minvws.nl> 
Onderwerp: Re: Vraag NU.nl - Kosten zorg in Duitsland 
Dag 
Nog een korte vraag: Nederland staat dus in principe open voor financiële hulp uit 
Duitsland? 
Met vriendelijke groet, 

06- . e 

Van: Pers Coronavirus <perscoronavirus@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 14:35 
Aan EK. 	 Pnu.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag NU.nl - Kosten zorg in Duitsland 
Hoi RA 
Graag gedaan en succes met je verhaal. 
Vriendelijke groet, 

Van: 	 .nl> 
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 14:34 
Aan: Pers Coronavirus <perscoronavirus@minvws.nl> 
Onderwerp: Re: Vraag NU.nl - Kosten zorg in Duitsland 
Dag [M, 
Hartelijk dank voor het antwoord. 
Voor nu is het dus een voornemen van Duitsland. Ik zal navraag bij hen doen over hoe en 
wat. 
Met vriendelijke groet, 

r NU.n1 
06~ 

Van: Pers Coronavirus <perscoronavirus@minvws.ni> 
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 14:26 
Aan: 	 Rnu.nl>  
Onderwerp: RE: Vraag NU.nl - Kosten zorg in Duitsland 
Beste iita 
We hebben begrepen dat Duitsland financiële hulp wil bieden. Wanneer dit tot een formeel 
aanbod komt en meer bekend wordt over de concrete vormgeving, gaan we hierover met 
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Duitsland in gesprek. 
Met vriendelijke groet, 

ersvoor ting Coronavirus 

Van: 	 @nu.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 10:04 
Aan: Pers Coronavirus <perscoronavirus@minvws.nl> 
Onderwerp: Vraag NU.nl - Kosten zorg in Duitsland 
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Van: 	 10.2.~111 
Aan: 	 Pers Coronavirus 
Cc: 	 10.2.e

— 
 All 

Onderwerp: 	-12t: \ii-Jag NU.nl - Kosten zorg in Duitsland 
Datum: 	 maandag 29 juni 2020 08:18:07 

Da 	, 

Zodra we een ormeel schrijven ontvangen, kunnen we adviesnota maken ter 
besluitvormin door de minister. 
Mvrgr, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: Pers Coronavirus <perscoronavirus@minvws.nl> 
Datum: zondag 28 jun. 2020 10:14 AM 
Aan: 	 (@minvws.n1> 
Onderwerp: FW: Vraag NU.nI Kosten zorg in Duitsland 

Dag EIM 
Wat is de laatste stand van zaken hierover? 
Ik hoor het graag! 
Groet, 

Van: 1lt 
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 18:39 
Aan: Pers Coronavirus 
Onderwerp: Re: Vraag NU.nl - Kosten zorg in Duitsland 
Goedenavond, 
Bij deze een follow-up mail over onderstaande vraag. Ik heb inmiddels van het Duitse 
ministerie van Volksgezondheid vernomen dat Nederland geïnformeerd is over het 
voorstel dat Duitsland voor de zorg betaald, én dat Nederland voor 1 september moet 
antwoorden. Is hierover meer bekend bij het ministerie van VWS? 
Groet. 
10.2.è   
10.2.e NU.ril 
06-10.2a2a  

Van : 0.2.e 	 11.111›  
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 09:53 
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Doc. 408 

Van: 	10.2. Aan: 
Onderwerp: 	RE: telefoontje 
Datum: 	vrijdag 3 juli 2020 11:13:48 
Bijlagen: 	imaae002.onci 

behandelkosten Duitsland -  
RE declaraties uit Duitsland betreffende Covid-oatienten.msq 
prijzen Duitse IC.msu 
kosten behandeling Duitsland.xlsx 

Dag 10.2, ,  
Prettig je gesproken te hebben. In de bijlage de drie mails die ik ook naar de NZa stuurde over de Duitsland-kosten van de IC. 
Ook even alle bedragen in Excel en een ruwe berekening van mijn kant welke kosten nog verwacht mogen worden. 
Met vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur MSZ 

Zorgverzekeraars Nederland 
Sparrenheuvel 16 1 3708 JE ZEIST 
06- 	10301INE 

fihn.n1 I www.zn n1 
(niet aanwezig op woensdag) 

Van:~geg) 
Verzonden: \ rijdag 3 juli 2020 10:27 
Aan: rro:2.e 
Onderwerp: telefoontje 
Beste '  a 
Bedankt voor het gesprek over de behandeling van Corona-patiënten in Duitsland en bedankt voor de verdere 
informatie zoals besproken. 
Groet, 

Dr. iur. íli 
Directie Internationa e Zaken (1Z) 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
aginminvws.ni 
00 31 6 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht 
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars 
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze 
e-mail. 

This e-mail and its contents are confidential and may be legally 
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us 
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use, 
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. 
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and 
complete transmission of the information in this e-mail nor for any 
delay in its receipt. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Prioriteit: 

Financiering, IC-capaciteiten, Duitsland 
dinsdag 7 juli 2020 16:04:17 
Nota financiering IC-capaciteiten 7.7 draft.docx 
kopie IC-financiering Duitsland.odf 
Hoog 

Ha 
Zoa s net besproken: 

- Het formele aanbod van Duitsland is binnen (Bijgevoegd) 
- Bijgevoegd is ook de concept-nota die we ter besluitvorming voorleggen aan Hugo en aan 

Tamara (Martin lukt helaas niet meer: we moeten de nota op dit punt nog iets 
aanpassen). 

- Nota gaat deze week via marjolein de lijn in. Zie jij de nota dan ook automatisch of zullen 
we je nog separaat de definitieve nota sturen (zal overigens qua inhoud niet veel 
afwijken van bijgevoegd concept)? 

- Vind jij het handig als er, na besluitvorming door Hugo en Tamara, MVWS, nog een actieve 
communicatie richting de pers plaats vindt, in aanvulling op de primeur die je aan 
NU.NL  hebt toegezegd? M.i. niet nodig, maar goed om hierover een expliciete keuze te 
maken. 

Hoor graag! 
H g r 

directie Internationale Zaken 

Ministerie van VWS 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
RE: concept-brief, financiering IC 
donderdag 9 juli 2020 08:25:24 

Hoi 
Ik weeImet of het no mee kan maar ik zou: 

roe , 

Van:10.2.e 
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 12:17 
Aan:10.2.e 111111Lmormall~r 
Onderwerp: concept-brief, financiering IC 
Urgentie: Hoog 
BesteLQ.2: , 
Hier is nog een conceptbrief van de Jonge aan de Duitse minister Spahn mbt financiering van de 
kosten voor patiënten die in Duitse ziekenhuizen opgenomen geweest zijn, zie nota eerder. Ik 
vraag om feedback tot vanavond zodat ik het proces via Marjolein kan starten. Naar mijn mening 
zal de brief in het Duits worden verzonden. 
Bedankt, 
10.2.@ 
Buiten reikwijdte verzoek 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	 1,9  49- 
Onderwerp: 	Financiering Covid-19 patiënten in Duitse ziekenhuizen 
Datum: 	 donderdag 16 juli 2020 09:02:01 
Bijlagen: 	 208034 getekende brief min VWS.odf.odf 

Goedemorgen 
Gisteren heeft Hugo e Jonge bijgaande bedankbrief ondertekend: hij accepteert het Duitse 
aanbod voor financiering van Nederlandse corona-patiënten in Duitsland, voor zover de kosten 
nog niet waren betaald (dit laatste moo het tegengaan van onnodige admin lasten). 
De brief is verstuurd, wat mij betreft kan je dit besluit dus communiceren binnen jouw netwerk. 
Hgr, 

directie Internationale Zaken 
Ministerie van VWS 

currentaLCIDS.nu 



Doc. 416 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

21-é 

RE: Financiering Covid-19 patiënten in Duitse ziekenhuizen 
donderdag 16 juli 2020 10:30:39 
image001.onq 

Beste 
Hartelijk iank voor je bericht. Is er al duidelijkheid over de praktische invulling? Ik heb 
bijvoorbeeld nog wekelijks contact met PHG, de partij die in de beginperiode van 
overplaatsingen naar Duitsland een rol heeft gespeeld en de rekenin en van de Duitse 
ziekenhuizen waarvoor zij hebben bemiddeld, heeft voorgeschoten 

Een andere vraag: communiceren jullie met ZN over deze uitkomst? Ik kan me voorstellen dat 
het goed is als zij de verzekeraars op de hoogte stellen, de route van het Duitse CAK naar het 
Nederlandse CAK en daarna naar de Nederlandse verzekeraar geldt namelijk dus ook niet meer 
voor nog niet betaalde facturen. 
Ik ben uiteraard bereikbaar, mocht telefonisch overleg makkelijker zijn. 
Harteli'ke groet, 

Manager Health 

Van: 10.2.e 	 minvws.nl> 
Verzonden: don er ag 16 juli 2020 09:02 

Dubbel zie doc 415 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Scan met vraag min MZS inzake zaak 208034 
zondag 19 juli 2020 23:28:33 

Ha 	, je bent nog met vakantie toch? 
Ik reageer morgen wel even naar ondersteuning MZS. En de brief is inderdaad uit! 
Fijne da en nog! 
Hgr 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 @minvws.nl>  
Datum: zondag 19 jul. 2020 9:36 PM 
Aan: 	 invws.nl>  
Onderwerp: FW: Scan met vraag min MZS inzake zaak 208034 

Bestel'. 

minister van Ark is asking why the German side addressed MinVWS. I am assuming this I 
due to the good contacts between De Jonge and Spahn and the fact that they knew that Van 
Rijn was leaving. But can doublecheck informally, of course. Has the letter to Spahn 
regarding the cost coverage been send out? 

Best, 
102 •-z1 

Sent with BlackBerry Work (www.blackberry.com) 

From: ' 
Sent: Jul 17 2020 12:54 
To: 	 )I, 

Subject: Scan met vraag min MZS inzake zaak 208034 

Beste collega, 
Bijgevoegd een scan met een vraag van min MZS op zaak 208034. 
Met vriendelijke groet, 

Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Postbus 20350, 2500 El Den Haag 
T 06 	 Ominvws.n1 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

RE: kosten IC-bedden, Duitsland 
maandag 3 augustus 2020 11:53:18 

Veel dank 
En prima oirinifflgrief ook met de grensprovincies te delen. 
Volgens mij is hiermee dit dossier (voor nu) afgerond. Zie jij dat ook zo? 
Hgr, 

directie Internationale Zaken 

Ministerie van VWS 

Van -)  
Verzonden: maandag 3 augustus 2020 10:22 

Aan: 

c111111111~1 
Onderwerp: kosten IC-bedden, Duitsland 
Beste 	 , 
Zoals besproken heb ik met 	(LCPS) en i ),;1,- 	 (NZ) gebeld en 
informeerde hen over de bes issing m t osten voor Neer an.se patienten in Duitsland. 
Beide begrepen de beslissing goed dat Duitsland zal betalen voor de 37 patiënten zonder PHG-
ondersteuning en Nederland voor de 21 patiënten met PHG-ondersteuning. Ze informeren hun 
mensen. 
De 37 rekeningen worden door Duitsland betaald zonder dat wij er iets mee te maken hebben. 
Ik weet van 0 	dat 18 van de 21 rekeningen met PHG-ondersteuning zijn, ook al betaald. 
De laatste 3 re eningen betrekken 2 verzekeraars die op de beslissing wachten mbt de Duitse 
aanbod. #0 	praat nu met ze. Bij problemen neemt hij contact met mij op. Maar hij 
verwacht et niet. 
Wat betreft de transportkosten betaald Duitsland alleen de kosten voor Duitse 
transportmiddelen. Dit is geen probleem, omdat de Nederlandse ambulances direct factureren 
met de NL verzekeraars. 

-1 van BZK vroeg opnieuw. OK dat ze het getekende brief met de grensprovincies 
•ee t. 
Groet, 
.zeo 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

ME 
FW: IC-capaciteit NRW en Belgie 
dinsdag 29 september 2020 11:23:02 

FYI 

ragM directie Internationale Zaken 
Ministerie van VWS 

Vanaill~~1@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 28 september 2020 15:44 
Aan: E.J. Kuipers 	 @erasmusmc.nl> 
CC: 	 @minvws.nIALLE 
211111@minvws.n11.111~11111.111111@minvws.nl>, 10.2.é@LCPS.nu  
Onderwerp: RE: IC-capaciteit NRW en Belgie 

Helder Ernst, en dank voor je snelle reactie. Wordt vervolgd! 
Hgr 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: E.J. Kuipers Ter 	erasmusmc.nl> 
Datum: maandag 28 sep. 2020 3:41 PM 
Aan:  13 	.,T,f, 	 s 	1> 
Kopie:  ike 	 m i nv ws.111> 

@minvws.rd> 	 Q.minvws. 	OLCPS.nu 
@LCPS.nu> 

Onderwerp: RE: IC-capaciteit NRW en Belgie 

Beste khil 

Het LCPS heeft nog geen patiënten naar Duitsland verplaatst. Evenmin heb ik signalen dat 
individuele grensregio's dat gedaan hebben. 
Dat wil niet zeggen dat het daarmee niet gebeurd is, maar dan is het buiten ieders beeld gegaan. 

Ten aanzien van België; ook tijdens de vorige crisis zijn er patiënten vanuit de grensstreek naar 
de Belgische ziekenhuizen gegaan, dit zou in het voorkomende geval van harte opnieuw kunnen 
gebeuren. 
Zowel wat betreft Duitsland als België is het erg verstandig en faciliterend als de minister in 
algemene zin afspraken kan maken met zijn Duitse en Belgische collega. 
Voor de Duitse ziekenhuizen hebben wij als LCPS vervolgens een contactpersoon,,,.e-If 
(Universiteitsziekenhuis MUnster), voor de Belgische ziekenhuizen hebben we dat niet. 
Mogelijk kan dat via het ministeriële contact ook aangegeven worden. 

Bij voorbaat dank als je me na beide overleggen wilt informeren, het LCPS kan daarmee aan de 
slag. 



aar ook hierover willen we eerst afspraken maken op ministerie niveau. Weet 
jij of er in cie grensstreek met België al veel wordt samengewerkt tussen de Nlse en Belgische 
ziekenhuizen? 
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Hartelijke groet, 
Ernst 

PS: gezien de verwachte ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuizen komt uitplaatsing vanuit 
het LCPS eind van de week/begin volgende week al in beeld. 

Van: 10.2.e 111~Rminvws.nl>  
Verzonden: maandag, september 28, 2020 08.22 uur 
Aan: E.J. Kuipers10.2ffilliRerasmusmc.nl> 
CC:MIlliktimilid~(@minvws.n1>; 

Rminvws.nk 
Onderwerp: IC-capaciteit NRW en Belgie 

(iminvws.nl> 
	@LCPS.nu  

Goedemorgen Ernst, 

Wij hebben via via vernomen dat er recent in totaal al 8 Nise Corona-patienten zijn 
overgebracht naar Duitse ziekenhuizen. Kan jij dat bevestigen en stuurt het LCPS hier al gericht 
op? Minister de Jonge zal binnenkort weer contact hebben met minister Laumann/NRW) (over 
benutting Duitse lab-capaciteit), dan willen en moeten we dit gesprek ook gebruiken om de 
samenwerkingsafspraak over benutting Duitse IC-capaciteit ook voor de komende periode te 
(her)bevestigen. Goed om dit niet alleen tussen Nl en de Duitse ziekenhuizen te regelen, maar 
ook op ministerieel niveau. 

Hoor graag! 
Hgr, 
19g• 

4:0"gle29 
directie Internationale Zaken 

Ministerie van VWS 
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Van: 	 i 

O 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 	FW: terugkoppeling gesprek Ernst Kuipers (o.a Duitsland) 
Datum: 	 dinsdag 29 september 2020 20:02:51 
Bijlagen: 	 image001.inq 

Dag 

Om (3)dubbele aansturing of dubbel werk over uitbreiding IC-capaciteit te voorkomen heb 
ik nav onderstaande mail me 	gebeld. Het volgende gewisseld: 
- CZ voelt zich verantwoordelijk voor de ziekenhuizen en IC-capaciteit. Mocht jij hierin 
ook een rol zien voor jouw directie, is het goed dat jullie dit gezamenlijk bespreken. 
- IZ regelt het doortrekken van de al bestaande afspraak met NRW over benutting IC-
capaciteit (hierover heb ik vanochtend contact gehad met staf NRW), incl het zorgdragen 
voor herbevestiging van deze afspraak op ministerieel niveau mocht dit nodig zijn. 

Mbt het maken van afspraken met België over benutting Belgische IC-capaciteit hebben 
wij gisteren afgesproken dat we dit willen betrekken in een breder (kennismakings)gesprek 
met de nieuwe Belgische minister van gezondheid, die naar verwachting binnenkort als 
onderdeel van een nieuw kabinet wordt benoemd. Jouw directie levert hiervoor punten aan 
waarop we met de Belgen zouden willen/kunnen samenwerken. IZ bereidt dit gesprek 
verder voor. Dit alles uiteraard in goede samenwerking met onze collega-directies! 

Hgr 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 10.2. 	 minvws.nl>  
Datum: dinsdag 29 sep. 2020 7:22 PM 
Aan: 1 0.2.e 
Kopie: 10.2.e 

minvws.nl>, 1 0.2.e 
@minvws.nl>,  10.2. 	 @minvws.nl> 

@minvws.nl>, 

Onderwerp: terugkoppeling gesprek Ernst Kuipers (o.a Duitsland) 

Hall 
Zojuist e ik contact gehad met Ernst Kuipers mbt enkele openstaande punten (Duitsland, 
reguliere zorg en plan voor opschaling naar 3000). Zie hieronder. We maken er nog een of 
enkele aanvullende QenA's voor ter voorbereiding voor het debat morgen. 
1. Duitsland: 

• Er zijn op dit moment vanuit het LCPS geen verplaatsingen naar Duitsland gaande. 
• Het zou wel kunnen dat ziekenhuizen in de grensstreek (vanuit reeds bestaande, 

reguliere afspraken) op eigen initiatief patiënten in Duitse ziekenhuizen hebben 
ondergebracht. Daar heeft LCPS geen zicht op. 

• De inschatting van Ernst is dat vanaf volgende week fase 2d aan de orde is en daarbij 
hoort dan ook (conform het Opschalingsplan) verplaatsing van patiënten naar Duitsland. 

• Deze verplaatsingen starten dan al (terwijl er dan nog wel enige ruimte is in Nederland 
omdat dan de afschaling van de reguliere zorg nog ruimte biedt) vanwege logistieke 
redenen: uit de eerste golf is gebleken dat met twee heli's en enkele ambulanceritten 
ongeveer maximaal 10 patiënten per dag verplaatst kunnen worden naar Duitsland. 
Daar komt bij dat de heli's alleen bij daglicht kunnen vliegen (en de dagen worden 
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steeds korter). 
• Ernst zal ergens in de komende dagen contact opnemen met 

Munster) om dit in gang te zetten. 
(ziekenhuis 

2. Reguliere zorg 
• Ernst bevestigt het beeld van NZa dat in ziekenhuizen in het westen van het land nu 

reguliere zorg wordt afgeschaald (in lichte vorm). Het gaat allemaal om planbare 
reguliere klinische zorg (bijv. nieuwe heupen, knieën, vervanging hartklep, nieuwe 
batterij pacemaker, liesbreuk etc), enig uitstel niet direct de patiënt schaadt (hoewel 
het natuurlijk we vervelend is). 

• Het gaat niet om reguliere acute zorg: kwaadaardige tumoren, hartfalen etc. 
• Het gat ook niet om poliklinische ingrepen (afschaling daarvan zou geen ruimte 

opleveren voor Covid-patiënten). 

3. Plan opschaling tot 3000 
• Ernst bevestigt dat volgende week het stuk over de opschaling naar 3000 IC-bedden aan 

de minister wordt gestuurd. 
• Het gaat niet om een "plan" maar meer om een uitwerking van een gedachtelijn. 
• De boodschap bij het stuk vanuit LNAZ zal dan ook zijn dat we dit plan niet moeten 

willen, dat het puur theoretisch is, dat het een niveau van zorg oplevert waar ze niet 
achter kunnen staan etc. 

Groeten, :191 

19470W-ir,r-,,, _ :.71 j MT-lid Directie Curatieve Zorg j 
Ministerie varVolksSezondheid, Welzijn en Sport j Directie Curatieve Zorg 1 
Parnassusplein 5 j 2511 VX j Den Haag j Postbus 20350 12500 E1 Den Haag 1 

Wi n (070) 	j 06 ;:m_ 
minvws.ril j 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: qa over grensregio "s 
dinsdag 29 september 2020 23:59:09 

0. 	 Gelet op haar portefeuille moet 
dit antwoord worden uitgesproken door Tamara v Ark. Idem IC-samenwerking met NRW. 
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Dag 

Als er een algemene vraa esteld wordt over de samenwerkin tussen Nl en de 
buurlanden, kan 	 IZ dit beantwoorden. 

Mvrgr, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 10.2. e -""1,111.11111111111@  invws.nl> 
Datum: dinsdag 29 sep. 2020 3:56 PM 
Aan: 0.2.e 
Kopie: 1 0.2.e 	:‘ 	@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: qa over grensregio's 

Beste 

Wij hebben gisteren al even contact gehad over IC-capaciteit in de grensregio's. In de 
voorbereiding op het debat wordt hierover een Q&A opgenomen. Ik heb op basis van ons 
gesprek het onderstaande opgesteld, zou jij daarnaar kunnen kijken en laten weten of dit 
akkoord is? 

Met het oog op het debat morgenochtend hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk. 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

Contact met grensregio's, hoe loopt dat? 
• Met Duitsland hebben we afspraken over het benutten van IC-capaciteit. Ik zal deze 
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afspraken met mijn Duitse collega's nogmaals bevestigen. 
• Ook met België zal ik een gesprek voeren over het benutten van IC-capaciteit, om te zorgen 

dat dit snel mogelijk is als de druk op de Nederlandse IC's oploopt. 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 15.:14 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: qa over grensregio's 
Urgentie: Hoog 

Vanuit !fr' komen enkele spoedverzoeken voor QA's voor de voorbereiding debat morgen. Een 
van zijn vragen is de volgende: 

Contact met grensregio's, hoe loopt dat? 

Wil je mij hier een QA over aanleveren? 

1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
1 Coördinatieteam COVID-19 1 Programmadirectie COVID-19 1 
1 Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 1 
1 Telefoon: +316WW 	 11(Wminvws.n1  1 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 
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Aan: 	 .2 Van: 

Cc: 	 .e  
Onderwerp: 	RE: terugkoppeling gesprek Ernst Kuipers (o.a Duitsland) 
Datum: 	 dinsdag 29 september 2020 20:06:21 
Bijlagen: 	imaae001.ioo 

Hi 

Lijkt mij een prima afspraak. En logische verdeling. 
Ik zag bericht voorbij komen en heb gevraagd om na te gaan of de afbakening helder was en 
dit opgepakt werd. 
Dat is zo. Fijn. Dank je wel voor je terugkoppeling. 

Grt 10 2  ei  

102 e 

Van: @minvws.nl> 

Verzonden: clinsciap, 29 september 2020 20:03 

Dubbel zie doc 421 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Prioriteit:  

bilateraal M MZS - BEL minister Vandenbroucke over COVID-19 
maandag 5 oktober 2020 08:35:00 
Hoog 

Goedemorgen jej en 'ia, 

De nieuwe Belgische Minister Vandenbroucke heeft aangegeven graag met M MZS telefonisch 
contact te hebben. Ik zal even schakelen met secretariaat M MZS voor opties, maar inzet is om 
dit zsm te doen. 

Graag heb ik daarom vandaag ook het lijstje van onderwerpen compleet waarop samengewerkt 
zou kunnen worden. Tot nu toe hebben we staan: 

• Gebruik Belgische IC-capaciteit 
• Informatie-uitwisseling over validatie nieuwe testmethoden. 

Zoals ik eerder al aangaf, als we de Belgen iets te bieden hebben, dan hoor ik'dat ook graag. 

Mochten jullie vragen hebben, laat het me dan weten. 

groet, 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: bilateraal M MZS - BEL minister Vandenbroucke over COVID-19 
maandag 5 oktober 2020 10:25:24 
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Hoi 19iM, 

Ik heb afgestemd met het LCPS . 
In de eerste golf is er geen sprake geweest van landelijke coordinatie voor het verplaatsen van 
patiënten naar België (en vice versa). Het is denkbaar dat dit de komende tijd wel zal gebeuren, 
het LCPS vindt een afspraak/overeenkomst over wederzijdse samenwerking daarom ook 
wenselijk. Hierbij geldt natuurlijk dat er sprake moet zijn van wederkerigheid en op basis van 
wederzijdse mogelijkheden. 
Op dit moment is er een grotere vraag naar klinische bedden, het zou daarom wenselijk zijn om 
ook over deze bedden een afspraak te maken. 

Groet, 

Van: 
	

@minvws.nl> 

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 08:36 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Wekelijkse update Corona in BE: "Het huis staat in brand" - nieuwe maatregelen in de pijplijn 
maandag 5 oktober 2020 14:49:00 

Heb het al aan ambassade gevraagd om dit te checken. En zal dit nog een keer benadrukken in 
nader contact. 

Helaas wacht ik nog steeds op reactie van secretariaat M MZS. Zou eigenlijk deze ochtend meer 
horen. Ik heb ondertussen nogmaals gebeld en aangegeven dat het urgent is; het staat op hun 
lijstje. Maar helaas dus nog geen uitsluitsel. 

Vanuit de beleidsdirecties blijft het bij de 3 onderwepen: IC bedden, klinische bedden, 
informatieuitwisseling validatie testen. 

groet, 
LiVag 

Van:a 	tek 	@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 13:23 
Aan jokej„, minvws.nl>0 

@minvws.nl>, 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Wekelijkse update Corona in BE: "Het huis staat in brand" - nieuwe 
maatregelen in de pijplijn 

Ter attentie. 

pp : met oplopende cijfers wel goed om tbv gesprek TvA expliciet te checken wat de voor 
e 	ende periode verwachte overcapaciteit is van klinische — en IC- bedden in ziekenhuizen 

in B aan de grens met Nl. 

frOgr 
directie Internationale Zaken 

Ministerie van VWS 

Van: 10.2.e 	0.  '4 	 Pminbuza.nl> 
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 13:12 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	verzoe a spraa M 	en Be gische minister Vandenbroucke 
Datum: 	 dinsdag 6 oktober 2020 10:23:00 
Bijlagen: 	 imane001.ioci 

Ha 10.2.e, 

Dank voor je hulp alvast. 

M MZS heeft verzocht in de staf/ochtendberaad om een kennismakingsgesprek met de 
Belgische vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank 
Vandenbroucke (Sociale Partij Anders). Vandenbroucke is op 1 oktober benoemd in zijn functie 
en heeft ook aangegeven graag contact met M MZS te hebben. 

Naast een kennismaking, heeft het gesprek vooral tot doel om te kijken of er samengewerkt kan 
worden: 

Gebruik Belgische IC-capaciteit en klinische bedden — gelet op dreigend tekort in NL. 
Informatie-uitwisseling over de validatie van covid-19 testen. — zodat we wellicht 
nieuwe covid-19 testen in de komende 1-3 maanden in gebruik kunnen nemen. 

Onderwerpen zijn afgestemd met directie CZ en Programmadirectie COVID-19 

Afspraak is telefonisch/webex — heeft M MZS een voorkeur? 
Duur max 20 a 30 minuten. 

Zou het mogelijk zijn om met meerdere/2 tijdslots te komen?, dan kan ik laten checken wanneer 
minister Vandenbroucke beschikbaar is. 

Mocht je nog nadere vragen hebben, laat het me dan vooral weten. 

groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
Directie Internationale Zaken 

Parnassusplein 51 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

M +316L9M2 
_~minvws.n1 

IEI 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: verzoek afspraak M MZS en Belgische minister Vandenbroucke 
Datum: 	 dinsdag 6 oktober 2020 14:38:09 
Bijlagen: 	 image002.jaq 

imag e003.113c1 
i mag e004 jog 
image005.1134 
imag e006.joct 
image007.113(1 
image008.1134 
image009.onct 
imaae010.joct 

Ha 10.2.61  
Hierover heeft 10.2.e 	 van IZ (cc) al met jou mailcontact en telefonisch contact 
gehad. 
El g r,10.2.e 

r directie Internationale Zaken 
Ministerie van VWS 

Van: 10.2.eW~I, @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 14:36 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e @minvws.nl> ; 	• 

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: verzoek afspraak M MZS en Belgische minister Vandenbroucke 

Hallo k102: 

Zojuist heb ik dit ook al aan de minister meegegeven: 
- Er is nog geen contact geweest tussen Ernst Kuipers (LNAZ) en België over 

samenwerking en patiëntenspreiding tussen beide landen. 
- Ernst zou het wel een goed idee vinden als de minister dit met haar Belgische collega 

bespreekt. Als het kan op korte termijn, want de druk wordt hoog in de Nederlandse 
ziekenhuizen en wellicht kunnen de Belgen ons helpen. Zowel op IC als klinische  
bedden. 

Daarom advies om op korte termijn dit gesprek te plannen. Hier is IZ ook al mee bezig. 

Ik heb dit ook teruggekoppeld aan IZ (1c9) • Groeten, 

van:T0.27ff 	 -7Rminvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 11:50 
Aan:10.2.e 
	

@minvws.nl> 
CC: 10.2.e 	 J, Rminvws.nl> 
Onderwerp: FW: verzoek afspraak M MZS en Belgische minister Vandenbroucke 
Urgentie: Hoog 

Ha MA, zie onderstaande vraag minister Van Ark. 

Graag advies. 

Dank! 

Met vriendelijke groet, 

@minvws.nl> 



EI Wal on 

ima  
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Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport, 
drs. T. (Tamara) van Ark 

Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 
' +31 70 	Kamer '41(91  1 	 @minvws.n1 1 www.riiksoverheid.n1  
Aanwezig: maandag t/m donderdag 

Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VWS 
om geldige legitimatie wordt  gevraagd voor u het pand verder kunt betreden.  Graag  vraag ik uw aandacht 
hiervoor. Alvast bedankt voor de medewerking. 
Voor routebeschrijving  ga  naar www.rijksoverheid.nliministeriesIvws/contactIroutebeschrijvinq 

Van: Ark, T. van (Tamara) 	d@minvws nl> 
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 11:34 
Aan IKOrg: 	 Rminvws  ±-4 

Rminvws.nl> 
CC: 	 (1minvws.nl> 
Onderwerp: RE: verzoek afspraak M MZS en Belgische minister Vandenbroucke 

Ik hoor ook graag even van de afdeling (denk rgl in overleg met IZ), welke plaats dit 
gesprek heeft in het overall plan opschaling IC/behoud reguliere zorg en dan kan ik dat 
meenemen in het overleg. 
Dan denk ik dat begin volgende week het handigste is, 
Maar als zij aangeven dat er spoed bij is dan wellicht vrijdag. 
Groet 
Tamara 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

van: 10.2.e 	 i(Mminvws.nl>  
Datum: dinsdag 06 okt. 2020 10:59 AM 
Aan: 1 0.2.e 	 , a minvws.nl>,  Ark, T. van (Tamara) 
10.2.e 	i nv \\ s.111> 
Kopie  10,2.e 	 Ird,minvws.nl>  
Onderwerp: RE: verzoek afspraak M MZS en Belgische minister Vandenbroucke 

Tamara zoals tel besproken hoor ik graag van jou of je de Belgische minister deze week of 
volgende week wil spreken. 

Met vriendelijke groet, 

c'S.`»j•Wt'A: 
	Íf 



1 
minister Van Ark 
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Minister voor Medische Zorg en Sport, 
drs. T. (Tamara) van Ark 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken! 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
+31 70 	Kamellar@minvws.n11 www.rijksoverheid.n11 

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot  het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VWS 
om geldige legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden.  Graag vraag ik uw aandacht 
hiervoor. Alvast bedankt voor de medewerking. 
Voor routebeschrijving  ga naar www.rijksoverheid.nlIministeries/vws/contactiroutebeschrijving  

van: 1 0.2.e 	 Rminvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 10:54 
Aan: 	 :@minvws.n1>; Ark, T. van (Tamara)1;0 ng@minvws.nl> 

Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: verzoek afspraak M MZS en Belgische minister Vandenbroucke 

Yes, zou ik doen! 
Met ambtelijke voorbereiding. 

Vriendelijke groet, 

Van: 	 (Mm invws.nl> 
Datum: dinsdag 06 okt. 2020 10:31 AM 
Aan: Ark, T. van (Tamara) 	@minvws.nl>  
Kopie: (minvws.nl>,  0192 2.41011' 

Onderwerp: FW: verzoek afspraak M MZS en Belgische minister Vandenbroucke 

Zie onderstaande toelichting. 
Deze week of volgende week een moment proberen te vinden? 

Met vriendelijke groet, 

1..02.e 
Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport, 
drs. T. (Tamara) van Ark 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken 1 
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Parnassusplein 5 j 2511 VX j Den Haag j Postbus 20350 12500 EJ Den Haag j 
' +31 70 3E1. 	1 Kamer 	j 	@minvws.n1 j www Jij ksoverheid.n11 
Aanwezig: maandag t/m donderdag 

Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VWS 
om geldige legitimatie  wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden. Graag  vraag ik uw aandacht 
hiervoor. Alvast bedankt voor de medewerking. 
Voor routebeschrijving ga naar www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/contact/routebeschrijving   

102e 

Van: 
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 10:23 

■ Pubbel zie oc 440 
@minvws.nl> 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

RE: bila Minister Vandebroucke 
dinsdag 6 oktober 2020 16:42:37 

Hoi 0 2,e 

Die vraag is niet zomaar te beantwoorden, zeker niet door mij en ik vraag me af wie we daarvoor 
moeten benaderen. Bovendien is de vraag toegespitst op alleen ziekenhuizen in grensregio's en 
dus niet om algehele IC capaciteit in BEL. Die was overigens in maart/april heel groot in BEL 
vandaar waarschijnlijk dus ook de vraag. 

Mijn voorstel zou zijn deze vraag juist onderwerp van gesprek te laten zijn tussen bewindslieden 
zodat ministers op de hoogte zijn en akkoord zijn met verdere contacten in grensregio's. 
Het is ook typisch onderwerp voor Grensregio overleg waar informatie waarschijnlijk 
gemakkelijker te halen is dan federaal ook omdat ziekenhuizen daar al contacten hebben met 
elkaar. 

Groet 

10.2.e 

From: 10.2.e ?P4M4.~:' 	 @minbuza.nl> 
Sent: Tuesday, October 6, 2020 3:37 PM 
To: it0.2 . e 	 @minbuza.nl> 
Sdbject: FW: bila Minister Vandebroucke 
Importance: High 

Hoi 10.2.d 

Ik heb timeslots uitgezet. Kun jij helpen mbt de vraag van VWS? 

Groeten, 

Van:10. 
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 15:18 
Aan: 1 0.276- 	 minbuza .nl> 
CC: 10.2.e • 	 minbuza .nl> 
10.2.e g~: (i)rninbuza.nl> 
10.2.e "Y"'"""s"' 	'_@minvws.nl> 
Onderwerp: bila Minister Vandebroucke 
Urgentie: Hoog 

(@minvws.n1>; 
minvws.n1>; 

(.Dminvws.nl> 
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Excuses voor de vertraging, antwoord van secretariaat duurde langer dan verwacht. 
Zoals ik had beloofd, hierbij enkele opties voor het telefoongesprek/web-ex tussen minister Van 
Ark en minister Vandenbroucke. 

Tijdslot opties: 
• 8 okt 17:15 — 17:35uur 
• 9 okt 15:30 - 15:50uur 
Zou jij zsm kunnen checken of een van de twee slots past in de agenda van Minister 
Vandenbroucke 

Als gespreksonderwerpen: 
• Verkennen mogelijk gebruik Belgische IC-capaciteit en klinische bedden voor NLse 

patiënten -> 

• Afspraken maken over informatie-uitwisseling over de validatie van nieuwe covid-19 
testen, zodat we die in de komende 1-3 maanden in gebruik kunnen nemen. — hiervoor geldt 
ook dat het goed is als we op ambtelijk niveau informeel al polsen hoe BEL hiernaar kijkt. 

Enkele praktische zaken: 
• Gesprek zal telefonisch plaatsvinden (web-ex is dit keer niet mogelijk). 
• Wie zal er vanuit BEL de minister begeleiden? - Ik geef aan jou de Nlse begeleiding door, 

zodra dit rond is. 
• Zodra we het tijdslot rond hebben, ontvang ik de inlogcodes waarbij eventuele ambtelijke 

ondersteuning op kan meeluisteren. 

Mocht je nog vragen hebben, laat me dit dan vooral weten! 

groet, 
11(0 /9.krj, 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 	10.2.e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: verzoek afspraak M MZS en Belgische minister Vandenbroucke 
Datum: 	 dinsdag 6 oktober 2020 17:53:00 
Bijlagen: 	 image001.joq 

image003.joq 
image004.joq 
image005.joq 
imaae006.joq 
imaae007.joq 
imaae008.joq 
image009.pnq 
image010.ioq 

Da n k l° 2'e  voor het doorzetten. 

dit is precies de afspraak waarvoor ik dus al in contact ben met (12.è en ik jou eerder over 
sprak. © Er lopen even wat lijntjes parallel. 
Op dit moment zijn er nog geen formele afspraken over benutting Belgische IC-
capaciteit/klinische bedden. En om in die reden heb ik met 'ia' & Programmadirectie COVID19 
overlegd om daarom juist dit onderwerp te bespreken in het bilateraal. Vanuit daar kunnen dan 
afspraken nader worden uitgewerkt. 

zodat ook zicht is op de spreiding van Nlse patiënten in België. 

Hopelijk is zo alles helder. Mocht je nog vragen hebben, laat het mij vooral weten. 

groet, 
1.0":2.6 

Van: 10.2.6"7- 	 • 7@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 17:46 
Aan:10.2.e 	 @minvws.nl> 
cc:10.2.e 	 1@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: verzoek afspraak M MZS en Belgische minister Vandenbroucke 

Hoi 10.2.e , 

Kan jij de beantwoording van deze mail voor je rekening nemen? 

G roet, 
10.2.e 
Department of International Affairs 
Ministry of Health, Welfare and Sport 
+316'"`0.2.e  10.2.eáállminvws.ni  

Van: 10.2.e 	 sr 	 Pminvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 13:09 
Aan:10.2.e 	 minvws.nl> 
Onderwerp: FW: verzoek afspraak M MZS en Belgische minister Vandenbroucke 

Hoi 

Ik weet niet of ik bij jou aan het juiste adres ben maar ik kwam via de afwezigheidsassistent 
van (7. bij jou uit. it,g),:1, 
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In verband met een verzoek van de minister wil ik bij jullie nagaan of jullie meer weten over 
acties die met België lopen of dat er contacten met België zijn ten aanzien van de IC- en 
klinische opschaling tbv COVID-19. Indien er al afspraken zijn, hoor ik graag welke dit zijn. Ik 
heb deze vraag ook uitgezet bij het LNAZ. 

Zijn er daarnaast nog punten die goed zijn om te weten in het contact met de Belgische 
minister? Net zoals er aandachtspunten waren in het contact met de Duitse minister. 

Ik hoor graag of je hier meer over weet. 
Is het mogelijk om uiterlijk morgen een reactie te ontvangen? 

Mocht ik bij iemand anders moeten zijn binnen IZ hoor ik dat uiteraard ook graag. 

Groeten, 

Van 	 (i (@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 11:50 
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Van: 	 e 	jfflo.4,? 
Aan: 
cc: 	 MOM 
Onderwerp: 	voorbereiding gesprek M MZS - BEL minister Vandenbroucke 
Datum: 	 donderdag 8 oktober 2020 10:04:00 
Bijlagen: 	 20201009 Nota voorbereiding overleg M MZS kennismakingsgesorek Belgische minister Vandenbroucke - 

def versie.docx 
CV Frank Vandenbroucke.docx 
Notitie capaciteit Belgische ziekenhuizen in grensregio.docx  

Hallo 	e 

Hierbij stuur ik jullie het voorbereidingsdossier toe voor de belafspraak tussen M MZS en BEL 
minister Vandenbroucke. Veel dank voor jullie input en inspanningen om deze afspraak te 
realiseren. 

 	fijn dat jij vanuit de ambassade mee kunt luisteren. Hieronder tref je de codes: 

Code deelnemer: 
Buiten3 reknjdeh  e Maar 
mochten er morgen nou problemen zijn, schroom niet om even te bellen. Ik zal mijn telefoon in 
de gaten houden. 

, hopelijk horen we vandaag nog wie de ambtelijke ondersteuning aan Belgische zijde zal 
zijn. Mocht dit pas morgen bekend zijn, zou jij dit dan aanga (in CC) kunnen doorgeven? 

Volgens mij is verder alles zo rond, mochten er nog vragen zijn, laat het mij vooral weten. 

groet, 

gigg 



@minvws.nl> @minvws.nl>; 
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Van: 	 10.2.e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Spoed: aanvullende info voor Tamara v Ark tbv gesprekken Minister Vandenbroucke (Belgie) en Minister 

Laumann (Noordrijn-Westfalen) morgenmiddag 
Datum: 	 donderdag 8 oktober 2020 17:24:52 

Regelen we. 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 17:21 
Aan:  'Or @minvws.nl>; LOL2L6,L.,., 

@minvws.nl>; 
@minvws.nl> 

Onderwerp: Spoed: aanvullende info voor Tamara v Ark tbv gesprekken Minister Vandenbroucke 
(Belgie) en Minister Laumann (Noordrijn-Westfalen) morgenmiddag 
Urgentie: Hoog 

Dag Logt  en  tiffig, 
Gezien de actuele cóijid-ontwikkelingen in België en Noordrijn-Westfalen, hebben wij in 
bijgaande korte notitie voor Tamara v Ark de belangrijkste actuele info op een rij gezet. Dit is 
relevant voor haar gesprekken morgen met haar collega's in België en Noordrijn-Westfalen 
Noord en is een aanvulling op de eerder verstuurde adviesnota's. Zouden jullie deze notitie nog 
in haar tas kunnen stoppen (of haar op een andere manier doen toekomen)? 
Alvast hartelijk dank! 
H g r, Mg.:1 
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Aanvullende informatie voor MZS tbv gesprekken Minister Vandenbroucke (België) en  
Minister Laumann (Noordrijn-Westfalen)  

Aanleiding 
Op vrijdag 9 september heeft u twee bilaterale telefoongesprekken met Belgische Minister 
Vandenbroucke (16:30-16:50uur) en Noordrijn-Westfahlse Minister Laumann (17:15uur) Gelet op 
de veranderingen in de covid-19 situatie in België en Duitsland, treft u hierbij voor beide 
gesprekken in aanvulling op de eerder toegestuurde advienota's informatie aan over de actuele 
situatie. 

België 
• In België loopt het aantal besmetting dagelijks sterk op. 
• Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest passeerde op 7 oktober de grens van 500 besmettingen 

per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen. In alle Brusselse ziekenhuizen is de 
kritische grens van 15% IC-capaciteit voor covid-patiënten bereikt, ondanks het 
verspreidingsplan over België. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn daarom ook extra 
maatregelen aangekondigd die per 8 oktober ingaan: 

o Cafés, theehuizen, sportkantines en feestlocaties moeten sluiten, maar restaurants 
mogen open blijven. 

o Alcoholgebruik in de publieke ruimte wordt verboden en voedselconsumptie op 
markten is niet toegestaan. 

o Sporthallen blijven open, maar amateurwedstrijden zijn zonder toeschouwers. 
o Besluit over onderwijs volgt nog op 8 oktober, maar inzet is om de scholen open te 

houden. 
• Ook in de rest van België is de situatie weinig rooskleurig en versnelt de groei in het aantal 

besmettingen. De incidentie verschilt per provincie: 
o Vlaanderen: van 96 tot 218 per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen. 
o Wallonië: van 228 tot 342 personen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen. 

• In heel België loopt het aantal ingenomen ziekenhuisbedden op: 
o Klinische bedden: van 737 bedden op 30 sept., naar 1050 bedden op 7 okt. 
o IC-bedden: van 157 bedden op 30 sept., naar 201 bedden op 7 okt. 

Overige relevante data: 
• 20 oktober: gesprek MP Rutte en MP De Croo 
• 4 november: Vlaams-Nederlandse Top 

Duitsland/ Noordrijn-Westfalen 
• Aantal Covid-9 gevallen stijgt ook in Duitsland/Noordrijn Westfalen 

Over de laatste 7 dagen waren er 18,6 gevallen per 100.000 inwoners. De grens van 
50/100.000 waarbij door de lokale overheden maatregelen worden genomen is nu in 7 
gebieden(Landkreisen) overschreden. In 58 Landkreisen zijn er meer dan 25/100.000 
gevallen.. 
Vooral in de steden Berlijn(42,4), Bremen(39,5) en Hamburg(27,5) maar NRW (25,4) ligt ook 
boven het landelijk gemiddelde. In het Duitse nieuws wordt ook gewezen op een stijging van 
de toeloop naar de ziekenhuizen en IC-centra. 

• Via pers is al uitgelekt dat NRW (Munster) weer bereid is NL patiënten op te nemen. In een 
brief van professor van Aken, die als bestuurder van het universiteitsziekenhuis Mnster de 
counterpart is voor het LCPS, heeft hij aangegeven dat NL mogelijk weer in een kritische fase 
komt. Blijkbaar hebben al meerdere ziekenhuizen toegezegd tenminste 44-IC-bedden te 
reserveren. 
Duitsland staat voor Nederlanders nog op geel qua reisadvies. Dat betekent dat reizen wel kan 
maar dat waakzaamheid geboden is. Dit reisadvies is er omdat Duitsland nog niet heel 
Nederland als risicogebied heeft aangemerkt. De provincie Zeeland is de uitzondering en 
omdat die mensen wel zonder beperkingen naar Duitsland kunnen heeft BZ het reisadvies nog 
op geel staan. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Curatieve Zorg 
Team B 

memo 

Ten behoeve van de verkenning voor een Nederlandse en Belgische samenwerking 
voor het kunnen opvangen van Covid-19 patiënten, is in deze memo informatie te 
vinden over de systematiek voor het spreiden van patiënten in Nederland als ook 
de Nederlandse inspanningen om tot meer IC en bijbehorende klinische capaciteit 
te komen. 

Spreiding patiënten in Nederland 
In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) werken zorgaanbieders aan 
voldoende bereikbaarheid van acute zorg. Samen moeten zij ervoor zorgen dat 
een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste 
zorg ontvangt. De opdracht van het Landelijk Coijrdinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) is het creëren van een landelijk dekkend systeem, waarmee 
patiënten worden verdeeld over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland. Op de 
website van het LCPS is een actueel overzicht beschikbaar van het aantal COVID-
patiënten dat op de Intensive Care (IC) verblijft en het aantal non-COVID-19-
patiënten op de IC: https://lcps.nu/.  
Bij een verzoek tot overplaatsing kijkt het Regionaal Cordinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (RCPS) eerst naar de regionale match mogelijkheden. Indien er geen 
mogelijkheid is, doet het RCPS een verzoek bij het LCPS. Het LCPS bekijkt in 
welke regio er capaciteit is. Om de oplopende druk bij de ziekenhuizen gelijkmatig 
te verdelen worden de patiënten in de drukke regio's weer verspreid over het 
gehele land. 

Opschaling IC en bijbehorende klinische capaciteit 
Na de eerste golf in de Covid-19 pandemie is de inzet erop geweest om - naast de 
zorg voor Covid-19 patiënten - de reguliere zorg weer zo snel mogelijk op het 
normale niveau te brengen en te houden; en tegelijkertijd om extra zorgcapaciteit 
te organiseren met het oog op een volgende golf. Daarvoor is het Opschalingsplan 
van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) opgesteld en hebben zorgaanbieders 
hun eigen plannen geactualiseerd. Aan de uitvoering daarvan is de afgelopen 
maanden hard gewerkt door alle betrokken partijen in de zorgsector. Op basis van 
het `Opschalingsplan COVID-19' is er per 1 oktober 2020 een uitbreiding van 1150 
naar 1350 IC-bedden en aanvullend ook 400 extra klinische COVID-bedden 
gerealiseerd. Het plan is verder dat per 1 januari 2021 nog een aanvullende 
opschaling zal plaatsvinden met 350 flexibele IC-bedden (tot een totaal van 1700 
IC-bedden) en 700 extra flexibele klinische bedden. 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 it0g; 
F 070 trOg.0,, 
Postbus 2.5356 
2500 E] Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 
10:2 é 
(Senior) Beleidsmedewerker 

M +31(0)610.2,è 
T0.2:61@rninvWsln1 

Datum 
14 oktober 2020 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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Voor de continuïteit van de reguliere zorg én voor de opschaling van de IC-
capaciteit en klinische capaciteit is het beschikbaar hebben van voldoende 
personeel een zeer belangrijke factor. Daarnaast is er over de voortgang van de 
opschaling regelmatig overleg de ROAZ-voorzitters en de veldpartijen. 
Ziekenhuizen spannen zich momenteel maximaal in om de benodigde extra IC- en 
klinische bedden, inclusief het benodigde personeel volgens het Opschalingsplan 
COVID-19 te realiseren. 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Curatieve Zorg 
Team B 

Datum 
14 oktober 2020 

(Senior) Beleidsmedewerkers 

Pagina 2 van 2 
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Fractie: 	 Kamerlid: 

Vraagnr: 

Q: Is er inmiddels al een afspraak gemaakt met België 

om patiënten over te plaatsen? 

• Minister Van Ark heeft contact gehad met de Belgische 

minister Vandenbroucke hierover. 

• Zij hebben afgesproken informatie te delen en te 

verkennen of een afspraak mogelijk is. Hierover zal nader 

contact zijn tussen het LCPS en de Belgische Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid. 

• In ieder geval moet een afspraak op basis van 

wederkerigheid zijn en passen in beide patiënt 

spreidingssystemen. Voorts kan de afspraak enkel worden 

ingeroepen wanneer de capaciteit dit toelaat. 

• Gelet op het hoge aantal besmettingen in onze beide 

landen, waarbij de besmettingscijfers in België zelfs hoger 

liggen dan in Nederland, zult u begrijpen dat op dit 

moment een afspraak zeer lastig is. 
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yan 	 10.2.e 

Aan: 	Dubbel zie hieronder 
Cc: 
Onderwerp: 	Annulering - Dossier van MP voor bilat met MP De Croo (20 oktober as.) 
Datum: 	 dinsdag 20 oktober 2020 09:26:44 
Bijlagen: 	 image001.jog 

imaae003.ioct 

Beste collega's, 

Vandaag zou eigenlijk het eerste buitenlandse bezoek van de nieuwe Belgische MP, Alexander 
De Croo, plaatsvinden, en wel aan Nederland. Ik wil iedereen graag bedanken die meegewerkt 
heeft aan de voorbereidingen voor het dossier voor MP. Helaas is afgelopen weekend echter de 
knoop doorgehakt dat het gesprek toch niet plaats zou vinden. De belangrijkste reden hiervoor 
ligt in de oplopende besmettingsaantallen in beide landen, en de daarmee samenhangende 
terughoudendheid van beide premiers om buitenlandse reizen te ondernemen. 

Omdat de ontmoeting in het teken zou staan van de kennismaking en het goede gesprek, wordt 
er geen digitaal alternatief georganiseerd. We hopen allemaal dat het bezoek spoedig weer 
mogelijk zal zijn, waarbij we graag ook zullen putten uit de voorbereiding die we nu al hadden 
gedaan. 

Met vriendelijke groet, 

Directie Europa 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Rijnstraat 8 1 Postbus 20061 1 2500 EB Den Haag 
M: +31 6 
	

1C@minbuza.n1  
www.rijksoverheid.n1 

From: 
Sent: donderdag 8 oktober 2020 16:36 
To: 11~111~1minocw.nl>, 10.2.e @minbzk.nr; 19,7;:ë' 4" 

@Minienw.r11>,10.2.e 
	 @minvws.nl>; 

1621111@minszw.n1';107271111." 10.2.e@rninbzk nl>; 
10.2.e '"""1  @minjenv.n110.2. 	@ rn injenv.nk 
10.2.e 	@minszw r11>; '10.27g1"@rninezk.nl>, 

kikatitákk _ @minvws nl>103111.11111~@minocw.n1>; 
'10.2.4111111111111aL 	@minbzk.nk 	@belastingdienst.nr; 
10.2.e Wl@minocw.nr10.2.e 	Alidil~~@minInv.nk 
10.2.e iiii@mindefnilitT.2.e Alm@mindef.nk 	 @anvs11.1~11 

,kii@minezk.n1>; laita @minbuza.n141~111mindef.n1'; 
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@minjenv.n1>; 
@minjenv.nk ' 	 @minlnv.nl>; 

@minienw.nl> 
Cc: 

	

	
@minbuza.nl>; 	 @minaz.nr 

@minaz.nl>11~111111111111111@minbuza.nl> 
Subject: Dossier van MP voor bilat met MP De Croo (20 oktober as.) 

Beste collega's van het IDO Benelux, 

Op dinsdag 20 oktober ontvangt minister-president Rutte de nieuwe Belgische premier 
Alexander De Croo in Den Haag. Het gaat bij deze gelegenheid om een kennismakingsgesprek, en 
niet zozeer om een inhoudelijk gesprek waar knopen moeten worden doorgehakt of waar 
dossiers inhoudelijk besproken dienen te worden. Vanuit AZ is gevraagd of wij als BZ de 
voorbereiding van dit bezoek op ons kunnen nemen, wat we met alle plezier doen. 

Ondanks dat het om een kennismaking gaat, wil ik jullie bij dezen wel de kans geven om 
bepaalde punten bij BZ / AZ onder de aandacht te brengen voor dit gesprek. Hierbij gaat het 
uitdrukkelijk alleen om 1) onderwerpen waarvan jullie verwachten dat de Belgische MP ze 
opbrengt, of 2) onderwerpen die op ministerniveau muurvast zitten en waar een interventie van 
MP nodig is. 

Kortom, mochten er punten zijn waarvan MP echt op de hoogte moet zijn, stuur dan uiterlijk 
maandag een mailtje aanl()) 
dat kan terugkomen in het gesprek.  

en mij. Dan kijken we samen even op welke manier 

Sommigen van jullie zal ik na deze mail direct benaderen voor een onderwerp waarvan BZ / AZ 
het opportuun acht om wat mee te geven aan MP. 

Vriendelijke groet, 

Directie Europa 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Rijnstraat 8 1 Postbus 20061 1 2500 EB Den Haag 
M: +316 	 minbuza.n1 
www.niksoverheid.n1   

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
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verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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RE: Extra update Corona in BE: Extra maatregelen onderwijs maar scholen blijven open en aangepaste 
teststrategie 
dinsdag 20 oktober 2020 12:28:19 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Mooi 
Ik zag je niet zo gauw toen ik maillist scande. Maar gebruik maken van wederzijdse labcapaciteite 
en straks IC bedden wordt lastige zaak. Luikse directeur van ziekenhuis hintte gisteren op TV al 
over samenwerking met NL maar dan de andere kant op. 

From: 	 @minvws.nl> 
Sent: Tuesday, October 20, 2020 12:23 PM 
To: 	 @minbuza.nl> 
Subject: RE: Extra update Corona in BE: Extra maatregelen onderwijs maar scholen blijven open 
en aangepaste teststrategie 

Ja slechte cijfers... 

Ik sta inmiddels op de mailing van10.2.e 	. Dus dat scheelt jou weer wat mails om te 
forwarden ;) 

Van:10.2.e 	 1@minbuza.nl> 
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 12:22 
Aan: 10.2.e  '~§§111.11111.1pminvws.nl>  
Onderwerp: FW: Extra update Corona in BE: Extra maatregelen onderwijs maar scholen blijven 
open en aangepaste teststrategie 

Gaat niet best hier hoor; labs kunnen het niet meer aan en nog geen erkennng van sneltests. 

From: 	 @minbuza.nl> 
Sent: Tuesday, October 20, 202012:15 PM 
To: 	 @minbuza.nl> 	 nctv.minjenv.nl; 

nctv.minjenv.nl; NCCRnctv.minjenv.n1; 
minbuzall.111~1.11.11111~1Pminbuza.nk 

.rninbuza.nk 	 (@minbuza.nk 
Ominbuza.nk 	 pminjenv.n1>;  

ctv.minvenj.n111.11Pnctv.minvenj.n1 
2.1rjLbLu.72~1111111 

rninbuza.n1>; 
Ominbuza.nk 

Cc: 	 Rminbuza.n1>; 
11(@minbuza.nl>1111~~Rrninbuza.nk 

minbuza.n1>; 
l@minbuza.n1> Pminbuza.n1>; 

Prninbuza.n111.11~1~~nbuza.n1>; 
MEM 

@minbuza nl>; 111.11P 	 MIIIIII~~111Pminbuza.n1  

11111111 Pminbuza ni>;  10.2.e  ~minbuza.nl>11~ 
111.1L,Rminbuza.nl>1  0.2.e Illiminbzk.n1; 
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minbuza.n~11111Pminocw.n1; 
Rminocw.n1~1.1111111~Pminbuza.nk  OME 

1.1111111(@minbuza.n1>; 	 Pminvws.nk 
(@minbuza.n1>; 	 (@minbuza.n1>; 

Pminbuza.nk 	 Rminbuza.nk 
minbuza.nk 	 (ffiminbuza.nl>11~ 

.2mir21a,mz Pminbuza.n1>;  
---1~11~Rrninbuza.ni>~pninjenv.n1; 	(@minjenv.n1; 

l@minbuza.ni>.~ 
"~11110minbuza.nkill~111~11.1aminbuza.nk  - 

10.2.e1~1111111~Pminvws.ni>;10.275"7",1~ 
10.2.e ini011.111111.1.1.Vminienw.n1;10. 
kek  ziPminbuza.n1>; 	 (@mindef.n1107'e 
111~Pminbuza.nkillill~~ 	(minbuza.nl>10.2.e 

Ominbuza.ni>;  10.2.e 
aminbuza.n1"1111.111111  

111°minbuza~11111.111.1.111~ 	
(2minbuza.nl›102.e 

Prninjenv.ni> 
Subject: Extra update Corona in BE: Extra maatregelen onderwijs maar scholen blijven open en 
aangepaste teststrategie 

Beste collega's, 

De covid-19 ontwikkelingen in BE volgen zich in hoog tempo op vanwege de "tsunami" aan 
nieuwe besmettingen. Hierbij de laatste ontwikkelingen. 

Tsunami aan nieuwe besmettingen 
• Minister van volksgezondheid Vandenbroucke spreekt over een "tsunami" van nieuwe 

besmettingen in Brussel en Wallonië. 
• Landelijk: 816 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen. Provincie 

Luik, Waals-Brabant en Brussel: resp. 1.510, 1.277 en 1.250 per 100.000 inwoners in de 
afgelopen 14 dagen. 

• Er liggen 2.774 covid-patiënten in het ziekenhuis waarvan 446 op een IC. Het aantal 
nieuwe ziekenhuisopnames bedraagt 267 per dag. 

• 15,3% van de geteste personen test positief. In de provincie Luik is de positiviteitsratio 
zelfs opgelopen tot 27,4%. 

Code oranje voor onderwijs maar scholen blijven open 
• Na het volwassenonderwijs schakelt ook het lager- en middelbaar onderwijs over naar 

code oranje. De aan de kleurcodes gekoppelde maatregelen worden wel gewijzigd. 
Leerlingen blijven bij code oranje en code rood voltijds naar school gaan. Scholen 
mogen leerlingen in de 3e  t/m 6e  klas van het middelbaar onderwijs indien nodig 
afstandsonderwijs geven. Dit enkel in overleg en met garanties dat alle leerlingen met 
afstandsonderwijs bereikt kunnen worden. 

• De Vlaamse overheid wijst naast het grote maatschappelijke belang van de continuering 
van voltijds onderwijs op het feit dat de meeste besmettingen buiten de schoolmuren 
plaatsvinden. 

• Er worden (extra) maatregelen getroffen als de plicht voor middelbare scholieren om 
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een mondmasker te dragen op het schoolplein (indien 1,5m afstand niet mogelijk is), het 
nuttigen van maaltijden per klas etc. (nadere info). 

• Sportlessen in het middelbaar onderwijs moeten voldoen aan de voor de sportsector 
geldende maatregelen (bij binnensporten moet 1,5m afstand worden gehouden). 

Aangepaste teststrategie 
• Er werden de afgelopen dagen tot 60.000 PCR-testen per dag uitgevoerd. Er is niet 

voldoende testcapaciteit om het huidige testbeleid te handhaven. 
• De teststrategie wordt per 21/10 aangepast. Er wordt prioriteit gegeven aan: 

o testen ten dienste van de volksgezondheid (en dus niet voor reizigers, sporters 
etc.); 

o testen van symptomatische patiënten (met bijzondere aandacht voor 
risicogroepen); 

o clusters in collectiviteiten in en buiten de zorg; 
o preventieve screening van nieuwe bewoners van ouderenzorginstellingen, nieuwe 

bewoners met een. risicoprofiel in andere zorgvoorzieningen en mensen die 
worden opgenomen in een ziekenhuis (nadere info). 	• 

• Dit betekent dat o.a. asymptotische reizigers uit rode gebieden en asymptotische 
personen die hoogrisicocontacten hebben gehad tot 15/11 niet worden getest. Ze 
moeten voortaan 10 in plaats van 7 dagen in quarantaine. 

• Asymptotische zorgprofessionals worden wel getest. Zij mogen blijven werken na een 
positieve test. 

• Het aantal testen zal voor het eind van het jaar worden opgevoerd tot 100.000 per dag. 

We zijn desgewenst uiteraard graag bereid om nadere info te leveren. 

Hartelijke groeten, 
102; 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 
Kortenberglaan 4-10 1 1040 1 Brussel 

Like de Ambassade op Facebook of volg ons via Twitter 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
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addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Factsheet Samenwerking met België 
Stavaza per 21 oktober 2020 

Onderwerp: 
Kernboodschap M MZS is op 9 oktober met Belgische minister 

Vandenbroucke gekomen tot een principe-afspraak over 
het overplaatsen van patiënten (IC/klinische bedden). 

Argumentatie Principe-afspraak houdt in: 
• informatie over de nationale (spreidings)systemen 

delen. 
• Het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) en 

de Belgische Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid (FOD Volksgezondheid) verkennen  
of een afspraak mogelijk zou zijn en hoe dit kan 
worden vormgegeven. 

• De afspraak kan enkel worden ingeroepen, wanneer 
de capaciteit dit toe zou laten en is op basis van 
wederkerigheid. 

Beide partijen zijn voornemens om op korte termijn het 
contact te starten. 

Politieke 
afspraken 
(regeerakkoord, 
convenant, 
coalitieafspraken 
e.d.) 

N.v.t. 

Feiten&cijfers Cijfer situatie België: (d.d. 20 oktober) 
• Geschat reproductiegetal ligt rond 1,466. Zo'n 15,8% 

van de geteste personen test positief. 
• Er liggen 2969 covid-patiënten in het ziekenhuis, 

waarvan 486 ic-patiënten. 
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• Het gemiddeld aantal opnames is 295 per dag. 
• Alle ziekenhuizen moesten verplicht overschakelen 

naar de hoogste alarmfase. Dit betekent dat 50% van 
de ic-capaciteit wordt vrijgemaakt voor covid-
patiënten en niet-urgente zorg wordt uitgesteld. 

Overig 
(zoals heikele 
punten en pers) 

Minister Vandenbroucke spreekt over een "tsunami" van 
nieuwe besmettingen in Brussel en Wallonië en noemt 
de gezondheidstoestand "de slechtste en meest 
gevaarlijke van heel Europa". 
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Van: 	
1 O ■ 2:311 Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: voorbereiding bilateraal M VWS - Belgische minister Vandenbroucke - deadline vandaag 15.00uur 
Datum: 	woensdag 21 oktober 2020 14:22:00 
Bijlagen: 	 Nota ter voorbereiding kennismakingsgesprek Belgische minister Vandenbroucke st.docx  

Dag r:9,2.e 
Hierbij de reactie vanuit CZ. Bij vragen horen we het graag! 

Groet,10.2.e 

Van: 10.2.e 	 "111@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 12:07 
Aa n : H.=9W 	liril@minvws.n1>;a0.2.e 
10.2.e 	@minvws.nk 072W 	 1111@minvws.n1>; 10.2.e 

@minvws.nl>;10.2:e 	 Ill@minbuza.nk 10.2.e 

) 

@minbuza.nl> 
CC: 20TP 	11111111111@minvws.nk 00.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: voorbereiding bilateraal M VWS - Belgische minister Vandenbroucke - deadline 
vandaag 15.00uur 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

Zoals ik eerder met jullie besprak is er een bilateraal voorzien tussen M VWS en Belgische 
Minister Vandenbroucke op 23 oktober om 9.30uur. 
Bevestiging van Vandenbroucke volgt nog, maar gelet op de krappe deadline, moet vandaag de 
nota al de lijn in naar DGV. 

Graag zou ik jullie vragen om bijgevoegde nota aan te vullen. Deadline vandaag 15.00uur. 
Nogmaals mijn excuses voor de korte deadline. 

Ik heb door middel van PMs aangegeven waar ik jullie reactie op zou willen. 
In het kort: 

• — toelichting cijfers NL (samen met CZ) / Nederlandse lessons learned covid / evt 
punten waar we met BEL op willen samenwerken? 

• — passief punt mocht BEL aan NL verzoek doen om patiënten over te 
nemen + toelichting van cijfers in NL. 

• check op passage Europese samenwerkng 
• — cijfers en maatregelen Belgische situatie 

groet, 
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Fractie: 	 Kamerlid: 

Vraagnr: 

Q: Is er inmiddels al een afspraak gemaakt met België 

om patiënten over te plaatsen? 

• Minister Van Ark heeft contact gehad met de Belgische 

minister Vandenbroucke hierover. 

• Zij hebben afgesproken informatie te delen en te 

verkennen of een afspraak mogelijk is. Hierover zal nader 

contact zijn tussen het LCPS en de Belgische Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid. 

• In ieder geval moet een afspraak op basis van 

wederkerigheid zijn en passen in beide patiënt 

spreidingssystemen. Voorts kan de afspraak enkel worden 

ingeroepen wanneer de capaciteit dit toelaat. 

• Gelet op het hoge aantal besmettingen in onze beide 

landen, waarbij de besmettingscijfers in België zelfs hoger 

liggen dan in Nederland, zult u begrijpen dat op dit 

moment een afspraak zeer lastig is. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Datum 
Betreft 	Covid 19 - Intensivbetten-Kapazitaten 

Sehr geehrte Dannen und Herren, 

Ihre Hilfsbereitschaft hat es ermdiglicht, dass niederlandische Patientinnen und 
Patienten, die an Covid 19 erkrankt sind, schnell und unbdrokratisch die 
medizinische Versorgung erhalten haben, die geboten war, indem Sie Ihre 
Intensivstationen fur sie gedffnet haben. Dafdr mdchte ich Ihnen ausdrdcklich 
danken. 

Dieses Zeichen der Solidaritat ist insbesondere in Zeiten wie diesen nicht 
selbstverstandlich. Es ist in den Niederlanden mit groBer Wertschatzung 
aufgenommen worden. 

Hochachtungsvoll, • 

Minister fdr Gesundheitsversorgung und Sport, 

Directie Internationale Zaken 

Bezoekadres 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

Kenmerk 
1672034-204032-IZ 

Uw brief 

Bijlage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Martin van Rijn 

Pagina 1 van 1 
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Communicatielijn Minister van Ark - Duitsland 

• Sehr geehrter Herr Lauman, 

Vielen Dank fijt-  dieses geplante Treffen. 

Zunáchst móchte ich sagen, dass ich Ihnen und den Deutschen 

Krankenhëusern sehr dankbar bin fr die Bereitschaft im April 

Niederlëndische Patienten aufzunehmen. 

In diesem Gesprëch móchte ich die Niederlëndische als auch die deutsche 

Situation um Covid diskutieren. 

[Introductie Nederlandse situatie] 

Vakjargon 

Uitbreiding van IC bedden/IC 

capaciteit 

Erweiterung der IC-betten/IC-

Kapazidt 

Ziekenhuiszorg Krankenhauspflege 

Reguliere zorg afschalen  Krankenhauspflege 

verkleinern/reduzieren 

Verplaatsen van patiënten  Patienten bewegen/werden bewegt 

Weil der Covid Patienten in den Niederlanden stark zunimmt hoffen wir, dass 

es kurzfristig móglich sein wird - móglich aus der Vorsorge - Niederlándische 

Covid Patienten wieder auf zu nehmen. Nur wenn die Deutsche IC-Kapazitët 

dies zulësst. 
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• Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen in Nederland neemt de 

afgelopen tijd toe en zal de komende weken verder toenemen. 

• Om de Covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen op te kunnen nemen, 

hebben de ziekenhuizen opgeschaald met 200 extra IC-bedden en 400 extra 

klinische Covid-bedden. 

• Voor onze ziekenhuizen wordt de uitdaging steeds groter om patiënten uit 

andere ziekenhuizen op te nemen. 

• Aan een verdere IC-opschaling wordt nog druk gewerkt. De ziekenhuizen zijn 

bezig om dit voor elkaar te krijgen. 

• Daarbij lukt het de ziekenhuizen niet altijd meer om ook de reguliere zorg op 

het normale niveau te houden. Zo zijn ziekenhuizen in West-Nederland al aan 

het afschalen in de reguliere zorg. 

• Omdat het aantal Covid-patiënten in Nederland fors toeneemt en de verdere 

opschaling veel van de Nederlandse ziekenhuizen vraagt, hopen wij dat het 

mogelijk is om op korte termijn - al dan niet uit voorzorg - wederom 

Nederlandse Covid-patiënten toe te laten. Zoals eerder afgesproken, alleen 

wanneer de Duitse IC-capaciteit dit toelaat. 

• Daarbij wil ik ook benadrukken dat Nederland ook open blijft staan voor het 

ontvangen van Duitse patiënten indien dit noodzakelijk zal zijn. 
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Universittsklinikum Mnster 
Univ.- 
Vorstandsvorsitzender 
Albert-Schweitzer-Campus 1 
48149 Mnster 
Deutschland 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directie Internationale Zaken 

Bezoekadres 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

Kenmerk 
1672034-204032-IZ 

Uw brief 

Bijiage(n) 
Datum 
Betreft 	Covid 19 - Intensivbetten-Kapazidten 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 

Sehr geehrter Herr 	 deze brief. 

ich mtichte Ihnen und Ihrem Team auBerordentlich fr Ihr Engagement im 
Hinblick auf die Aufnahme niederkkidischer Patientinnen und Patienten auf 
deutschen Intensivstationen danken. Ihre Untersttzung hat es miiglich gemacht, 
dass Patientinnen und Patienten schnell und unbrokratisch die Versorgung 
erhalten haben, die medizinisch geboten war. 

Die grof3e Hilfsbereitschaft der KrankenMuser, die sich auf Ihren Aufruf gemeldet 
haben, hat mich ikerwMtigt. Auch diesen gilt mein Dank. 

Hochachtungsvoll, 

Minister fiir nesiindheitsversnrniinn iinri gnnrt 

10.2.e 
Martin van Rijn 

Pagina 1 van 1 
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Zorgverzekeraars Nederland 
Sparrenheuvel 16 1 3708 JE ZEIST 
06- 

azn.ril 1 www.zn.nl  
(niet aanwezig op woensdag) 

Dossier 1 6 april t/m 17 mei 
Dossier 2 4 april t/m 11 mei 
Dossier 3 1 april t/m 21 april 
Dossier 4 3 april t/m 7 mei 
Dossier 5 30 maart t/m 23 april 
Dossier 6 1 april t/m 30 april 

Dossier 7 3 april t/m 20 mei 
Gemiddelde kosten 

Kosten ziekenhuisopname 	I Kosten vervoer I Dossierkosten Periode 

C 3.260 C 64.296 C 1.520 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

10.2 
behandelkosten Duitsland - II 
)mage005.ono 

Dag 
Hier nog een aantal bedragen van één van de andere leden. 
Met vriendelijke groet, 
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Door premier Health Care ingediende rekeningen 
Periode 	 Kosten ziekenhuisopname  Kosten vervoer 

Dossier 1 
Dossier 2 
Dossier 3 
Dossier 4 
Dossier 5 
Dossier 6 
Dossier 7 
Dossier 8 
Dossier 9 
Dossier 10 
Dossier 11 
Dossier 12 
Gemiddelde kosten C 56.750 

	
€ 3.781 

Nog te verwachten: declaraties voor 8 patiënten 

Ruwe berekening en aannames 
Informatie VWS: 58 patiënten behandeld in Duitsland 
Informatie VWS: 20 patiënten via Premier Health Care > hiervan mogen we verwachten dat er eei 
Afspraken LCPS en ZN: Overige 38 patiënten worden, vanwege de aanwezigheid van een S2-formi 
Aanname: Kosten via beide stromen zijn gelijk 

Te verwachten kosten via CAK 
38 patiënten 

€ 62.031 Gemiddelde kosten 
€ 2.357.161 Totale kosten te verwachten via CAK 
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Dossierkosten 

€ 1.499 € 62.031 

n rekening naar de Nederlandse zorgverzekeraar wordt verstuurd of is verstuurd 
ulier, via de 'Duitse CAK' en het CAK betaald. 
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Nr Wer 	Status  

	

1 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

2 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

3 LCPS 	Zurckveriegt 

	

4 LCPS 	Zur0ckverlegt 

	

5 LCPS 	In Deutschland 

	

6 LCPS 	ZurckverIegt 

	

7 LCPS 	Zurlickverlegt 

	

8 LCPS 	Zur0ckverlegt 

	

9 LCPS 	Zuriickverlegt 

	

10 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

11 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

12 LCPS 	In Deutschland 

	

13 LCPS 	ZurckverIegt 

	

14 LCPS 	In Deutschland 

	

15 LCPS 	In Deutschland 

	

16 LCPS 	ZurckverIegt 

	

17 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

18 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

19 LCPS 	In Deutschland 

	

20 LCPS 	Verstorben 

	

21 LCPS 	Verstorben 

	

22 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

23 LCPS 	Zur0ckverlegt 

	

24 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

25 LCPS 	In Deutschland 

	

26 LCPS 	ZurLickverlegt 

	

27 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

28 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

29 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

30 LCPS 	In Deutschland 

	

31 LCPS 	Verstorben 

	

32 LCPS 	In Deutschland 

	

33 LCPS 	In Deutschland 

	

34 LCPS 	Verstorben 

	

35 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

36 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

37 LCPS 	In Deutschland 

	

38 LCPS 	Verstorben 

	

39 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

40 LCPS 	In Deutschland 

	

41 LCPS 	ZurckverIegt 

	

42 LCPS 	Verstorben 

	

43 LCPS 	Zuriickverlegt 

	

44 LCPS 	ZurUckverlegt 

	

45 LCPS 	ZurckverIegt 

	

46 LCPS 	Zurckverlegt 

	

47 LCPS 	In Deutschland 

	

48 LCPS 	In Deutschland 

	

49 LCPS 	ZurckverIegt 

	

50 LCPS 	Zurlickverlegt 

	

51 LCPS 	ZurckverIegt 

	

52 LCPS 	ZurUckverleqt 

	

53 LCPS 	In Deutschland 
54 Niet via LCPS Zur0ckverlegt 

55 Niet via LCPS In Deutschland 
56 Niet via LCPS In Deutschland  

Reg.nr. NL-DE 	Datum NL-DE 

	

31302033 	31-3-2020 

	

31310004 	31-3-2020 

	

31311001 	31-3-2020 

	

30310022 	1-4-2020 

	

31310005 	1-4-2020 

	

31311048 	1-4-2020 

	

31302066 	2-4-2020 

	

1405020 	2-4-2020 

	

1411003 	2-4-2020 

	

2403034 	2-4-2020 

	

2408040 	3-4-2020 

	

2411023 	3-4-2020 

	

3402031 	3-4-2020 

	

3402046 	3-4-2020 

	

3410017 	3-4-2020 

	

2408033 	4-4-2020 

	

3402047 	4-4-2020 

	

4409003 	4-4-2020 

	

4411014 	4-4-2020 

	

4410027 	5-4-2020 

	

4410010 	5-4-2020 

	

5402013 	5-4-2020 

	

5406002 	5-4-2020 

	

5409005 	5-4-2020 

	

5409007 	5-4-2020 

	

5409026 	5-4-2020 

	

5410004 	5-4-2020 

	

5410011 	5-4-2020 

	

5410012 	5-4-2020 

	

5410015 	5-4-2020 

	

5410027 	5-4-2020 

	

6410003 	6-4-2020 

	

6410004 	6-4-2020 

	

6410005 	6-4-2020 

	

6410009 	6-4-2020 

	

6410010 	6-4-2020 

	

6410011 	6-4-2020 

	

6410020 	7-4-2020 

	

6408026 	7-4-2020 

	

6410008 	7-4-2020 

	

6410029 	7-4-2020 

	

6411024 	7-4-2020 

	

6411025 	7-4-2020 

	

8402029 	8-4-2020 

	

8410004 	8-4-2020 

	

8410005 	8-4-2020 

	

8410008 	8-4-2020 

	

8411040 	9-4-2020 

	

9410010 	9-4-2020 

	

9410023 	9-4-2020 

	

12410010 	12-4-2020 

	

21411003 	21-4-2020 

	

290411014 	29-4-2020 

	

Not via LCPS 	1-4-2020 

	

Not via LCPS 	2-4-2020 

	

Not via LCPS 	2-4-2020 
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57 Niet via LCPS ZurckverIegt 
58 Niet via LCPS In Deutschland  

Not via LCPS -
Not via LCPS - 
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Rit voltooid 	 IC 
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Rit voltooid 	 IC 
Rit voltooid 	 IC 
Rit voltooid 	 IC 
Rit voltooid 	 IC 
Rit voltooid 	 IC 
Rit voltooid 	 IC 
transport 	 IC 
transport 	 IC 
Rit voltooid 	 IC 
Rit voltooid 	 IC 
Transport 	 IC 
Rit voltooid 	 IC 
Rit voltooid 	 IC 
transport 	 IC 
Rit voltooid 	 IC  

Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn 
St. Jans Gasthuis, Weert 
Laurentius Ziekenhuis, Roermond 
Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer 
St. Jans Gasthuis, Weert 
VieCuri Medisch Centrum, Venlo 
Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn 
Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar 
Zuyderland MC, Sittard Geelen 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk 
Canisius-Wilhelmina, Nijmegen 
VieCuri Medisch Centrum, Venlo 
Sint Jansdal, Harderwijk 
Sint Jansdal, Harderwijk 
St. Jans Gasthuis, Weert 
Canisius-Wilhelmina, Nijmegen 
Sint Jansdal, Harderwijk 
Maasstad, Rotterdam 
MUMC, Maastricht 
Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch 
ETZ Elisabeth, Tilburg 
St. Jansdal, Harderwijk 
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein 
Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam 
Franciscus Gasthuis, Rotterdam 
Franciscus Gasthuis, Rotterdam 
St. Jans Gasthuis, Weert 
ETZ Elisabeth, Tilburg 
ETZ Elisabeth, Tilburg 
ETZ Elisabeth, Tilburg 
St. Jans Gasthuis, Weert 
St. Jans Gasthuis, Weert 
St. Jans Gasthuis, Weert 
St. Jans Gasthuis, Weert 
ETZ TweeSteden, Tilburg 
ETZ Elisabeth, Tilbug 
ETZ TweeSteden, Tilburg 
Elkerliek ziekenhuis, Helmond 
Ziekenhuis De Gelderse Vallei, Ede 
ETZ TweeSteden, Tilburg 
Elkerliek Ziekenhuis, Helmond 
MUMC, Maastricht 
MUMC, Maastricht 
St Jansdal, Harderwijk 
Maxima Medisch centrum Veldhoven 
Maxima Medisch centrum Veldhoven 
Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch 
MUMC, Maastricht 
St. Jans Gasthuis, Weert 
Bravis, Bergen op Zoom 
ÈTZ Elisabeth, Tilburg 
Laurentius Ziekenhuis, Roermond 
Laurentius Ziekenhuis, Roermond 
Isala Zwolle 

Rit voltooid 	 IC 	 Isala Zwolle 
Rit voltooid 	 IC 	 Isala Zwolle 



Doc. 511 

!sela Zwolle 
Isala Zwolle 
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Mainz, Universitffisklinikum 
Langen, Asklepios Klinik 
Langen, Asklepios Klinik 
Bochum, August Kranken Anstalt 
Mainz, UniversMtsklinikum 
Essen, Elisabeth Krankenhaus 
Krefeld, Helios Klinikum 
Osnabrck, Klinikum Osnabrck GmbH 
Krefeld, Helios Klinikum 
Osnabrck, Klinikum Osnabrck GmbH 
Essen, Elisabeth Krankenhaus 
Hamburg, Asklepios Klinik Barmbek 
Essen, Elisabeth Krankenhaus 
Bochum, Zielklinik Bergmannsheil 
Marienhospital Altenessen (dus niet het Essen, Elisabeth Krankenhaus) 
Krefeld, Helios Klinikum 
Bochum, Zielklinik Bergmannsheil 
Krefeld, Helios Klinikum 
KPIn Merheim 
Universitatsklinikum Munster 
St. H Joseph Krankenhaus Moers 
St. Marien Krankenhaus Ahaus 
Universitatsklinikum Munster 
Kliniken Maria Hilf Monchengladbach 
Bochum, Zielklinik Bergmannsheil 
Allgemeines Krankenhaus Viersen 
Kliniken Maria Hilf Monchengladbach 
Katholisches Klinikum Essen 
Allgemeines Krankenhaus Viersen 
Helios Klinikum Krefeld 
Luisenhospital Aachen 
GFO Kliniken Bonn 
Universitffisklinikum Düsseldorf 
UniversitMsklinikum Düsseldorf 
Katholisches Klinikum Bochum 
Helios Klinikum Krefeld 
Helios Klinikum Krefeld 
Ev. Krankenhaus Bethesda Mtinchengladbach 
Katholisches Krankenhaus Ruhrgebiet Nord, Marl 
St. Elisabeth-Krankenhaus Mich 
Stkltisches Klinikum Solingen 
Universitffisklinikum Aachen 
UniversiWtsklinikum Aachen 
St Marienhospital Koln 
Klinikum Ludenscheid 
Klinikum Ludenscheid 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 
UniversiWtsklinikum Aachen 
StMtische Kliniken Miinchengladbach 
St Antonius Hospita! Kleve 
Kliniken Maria Hilf Miinchengladbach 
Allgemeines Krankenhaus Viersen 
stadische klinikenn monchen gladbach 
Asklepios Harzkliniken Goslar 

Asklepios Klinik Schildautal 
Asklepios Klinik Schildautal  

Rheinland-Pfalz 
Hessen 
Hessen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Hamburg 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen 
Niedersachsen 

Niedersachsen 
Niedersachsen 
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Universitetsklinikum MUnster 	 Nordrhein-Westfalen 
St Franziskus Hospital MUnster 	 Nordrhein-Westfalen 
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43930 GFO Kliniken Bonn 	 Universitatsklinik Bonn 

43931 Katholisches Krankenhaus Ruhrgebiet Nord, I Knappschaftskrankenhaus Bochum 
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Bundesland2  Reg.nr. DE-NL 
240412100 

Familie selber abgeholt 
280412103 
230412016 

210412004 
31302999 

210412005 
60512027 

Not via LCPS 
210412012 

210412003 

290412104 
3402999 

200412001 

210402009 
Not via LCPS 

5409999 

40512024 
300412019 

40512025 
5410999 

Nordrhein-Westfalen 

Nordrhein-Westfalen 

290412105 
50512026 

220412014 

Not via LCPS 

Not via LCPS 
200412002 
230412015 
300412018 

Not via LCPS 
270412101 
270412102 
300412022 

290402017 

60512028 
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Verlegung DE - NL 
Datum DE-Nal Krankenhaus DE3 

Mainz, Universitatsklinikum 	 26-4-2020 
Langen, Asklepios Klinik 	 21-4-2020 
Langen, Asklepios Klinik 	 29-4-2020 
Bochum, August Kranken Anstalt 	 24-4-2020 

Essen, Elisabeth Krankenhaus 	 21-4-2020 
Krefeld, Helios Klinikum 	 11-4-2020 
Osnabrck, Klinikum Osnabrck GmbH 	 22-4-2020 
Krefeld, Helios Klinikum 	 7-5-2020 
Osnabrck, Klinikum Osnabrck GmbH 	 24-4-2020 
Essen, Elisabeth Krankenhaus 	 22-4-2020 

Essen, Elisabeth Krankenhaus 	 21-4-2020 

Krefeld, Helios Klinikum 	 29-4-2020 
Bochum, Zielklinik Bergmannsheil 	 14-4-2020 
Krefeld, Helios Klinikum 	 21-4-2020 

St. Marien Krankenhaus Ahaus 	 21-4-2020 
Universitatsklinikum Munster 	 24-4-2020 
Kliniken Maria Hilf Monchengladbach 	 12-4-2020 

Allgemeines Krankenhaus Viersen 	 5-5-2020 
Kliniken Maria Hilf Monchengladbach 	 4-5-2020 
Katholisches Klinikum Essen 	 5-5-2020 
Allgemeines Krankenhaus Viersen 	 10-4-2020 

Katholisches Klinikum Bochum 	 30-4-2020 
Helios Klinikum Krefeld 
	

7-5-2020 

Knappschaftskrankenhaus Bochum 	 25-4-2020 

Stkltisches Klinikum Solingen 	 17-4-2020 

UniversiWtsklinikum Aachen 	 22.04.2020 
St Marienhospital Koln 	 20-4-2020 
Klinikum Ludenscheid 	 23-4-2020 
Klinikum Ludenscheid 	 30-4-2020 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 

Stkltische Kliniken Miinchengladbach 	 22-4-2020 
St Antonius Hospital Kleve 	 27-4-2020 
Kliniken Maria Hilf Mdochengladbach 	 29-4-2020 
Allgemeines Krankenhaus Viersen 	 5-5-2020 

Asklepios Harzkliniken Goslar 	 30-4-2020 

Asklepios Klinik Schildautal 	 7-5-2020 
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Universidtsklinikum M0nster 	 15-4-2020 
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Krankenhaus NL4 
Verstorben 

Datum verstorben 	Krankenhaus DE5 
Gelre ziekenhuis, Apeldoorn 
Naar huis 
Laurentius Ziekenhuis, Roermond 
maasziekenhuis Boxmeer 

VieCuri Medisch Centrum, Venlo 
Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn 
Verzorgingstehuis, rit staat klaar 
Zuyderland MC (Sittard Geelen) 
Radboud UMC Nijmegen 
Canisius-Wilhelmina, Nijmegen 

St. Jansdal, Harderwijk 

Canisius-Wilhelmina, Nijmegen 
St. Jansdal, Harderwijk 
Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam 

25-4-2020 Universitatsklinikum Munster 
17-4-2020 St. H Joseph Krankenhaus Moers 

St. Jansdal, Harderwijk 
St. Antonius Ziekenhuis 
Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam 

Franciscus Gasthuis, Rotterdam 
St Jansgasthuis, Weert 
st Anna geldrop 
RadboudUMC, Nijmegen 

2-5-2020 Luisenhospital Aachen 

ETZ Tilburg 
ETZ Tilburg 

Ziekenhuis De Gelderse Vallei, Ede 

Elkerliek ziekenhuis Helmond 

huis 
Naar huis: Douwencamp 53 Nijkerk 
Veldhoven 
Maxima medisch centrum Veldhoven 

UMC Maastricht 
UMC Maastricht 
ETZ Tilburg 
laurentius roermont 

Isala Zwolle 

Isala Zwolle (Zwolle) 
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!sela Zwolle 
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Gemeldet bei Eurocross 

Ja 
Ja 

Nein, familie hat selber die Leiche abgeholt 
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