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De Observatory on Health Systems and Policies1 volgt met een online platform genaamd 
COVID-19 Health System Response Monitor (HSRM, zie www.COVID19healthsystem.org) 
sinds april de reacties van de Europese gezondheidssystemen op de COVID-19-pandemie. 
Samen met de WHO Regional Office for Europe en de Europese Commissie, hebben we een 
breed netwerk van experts in de hele Europese regio opgezet die rapporteren over het beleid 
in hun landen. Inmiddels hebben we gegevens verzameld voor meer dan 40 landen (inclusief 
alle EU-lidstaten). De website bevat specifieke informatie over landen volgens een vast 
template, maar ook “Cross-country analysis” waar we korte vergelijkende artikelen 
publiceren om hieruit opties voor beleid te distilleren. In mijn bijdrage zal ik hieruit trachten 
de informatie te halen die gevraagd werd maar ook aanvullen met enkele suggesties. Mochten 
er verdere vragen bestaan of interesse zijn in het faciliteren van bepaalde internationale 
contacten, dan ben ik hiervoor uiteraard bereikbaar. 
 

6. IC capaciteit 
De lessen die Nederland kan leren wat betreft het snel opschalen van IC capaciteit vanuit 
klinisch perspectief zijn voor zover ik dat kan overzien beperkt omdat waarschijnlijk 
Nederland hier de meeste ervaring heeft opgedaan met de snelle opschaling in April. De 
meeste landen zijn wat IC capaciteit betreft niet in de problemen geraakt, enkele zeer 
nijpende lokale tekorten daargelaten. Zo moesten vanuit Parijs honderden 
ziekenhuispatiënten, waaronder IC patiënten, naar andere departementen worden verlegd. 
Hiervoor werd ook een speciaal omgebouwde TGV gebruikt die in 10 ritten totaal 202 IC 
patiënten heeft vervoerd.2 Ook zijn er Italiaanse patiënten verlegd, hoewel deze optie 
misschien niet voldoende is gebruikt om de schrijnende beelden uit Bergamo te voorkomen. 
In Spanje stond ook een omgebouwde trein klaar met 24 IC bedden maar deze is nooit 
gebruikt omdat het aantal IC opnames tijdig afvlakte.  
 
Het lijkt mij het meest realistisch dat Nederland de ervaringen die zijn opgedaan verder 
uitbouwt en formaliseert. Ik denk hierbij vooral aan het verder verbeteren (vnl. stiptheid) van 
het centraal registreren van ziekenhuispatiënten wat in alle haast door het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding opgezet is. Het Deense model lijkt een goed 
voorbeeld te geven hoe patiënten in “real-time” door het systeem kunnen worden gevolgd 
wat tot een betere benutting van de capaciteit kan leiden. 
 
Ook zouden de draaiboeken van de grote logistieke operatie van eind Maart waarin 
honderden patiënten werden verlegd (gecoördineerd vanuit Volkel en Rotterdam) gebruikt 
kunnen worden om een optimale spreiding van patiënten te garanderen in het geval van een 
tweede golf. Wellicht kan er in een vroeger stadium worden begonnen met spreiding om 
overbelasting onder personeel te voorkomen. Wellicht kan er ook gekeken worden naar het 
                                                 
1 De European Observatory on Health Systems and Policies, bevordert empirisch onderbouwd beleid in de 
gezondheidszorg. De Observatory is een partnership, onder de WHO Regional Office for Europe, met 
verschillende partners waaronder nationale en regionale overheden alsook internationale organisaties (de 
Europese Commissie, de Wereldbank), en andere organisaties voor gezondheidsstelsels en de academische 
instituten 
2 Bron: How do the worst-hit regions manage COVID-19 patients when they have no spare capacity left? 
https://analysis.COVID19healthsystem.org/index.php/2020/04/24/how-do-the-worst-hit-regions-manage-
COVID-19-patients-when-they-have-no-spare-capacity-left/ 
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gebruik van treinen die gezien worden als een stabielere werkplek voor zorgpersoneel en 
comfortabeler voor de patiënten dan MICUs (Mobile Intensive Care Units) of bussen. 
 
Ook zou de optie Duitsland verder verkend kunnen worden. Contacten liggen er al met 
overheden in Nordrhein-Westfalen, waar 55 Nederlandse IC patiënten zijn behandeld, maar 
wellicht kan ook met andere Länder gesproken worden. Duitsland beschikt over 34 IC 
bedden per 100,000 inwoners, vergeleken met 7 IC bedden per 100,000 inwoners in 
Nederland. Tijdens het hoogtepunt van de crisis in April was 10% van de IC capaciteit in 
Duitsland met COVID-19 patiënten bezet3. Volgens getallen van Bundesregierung 
(waarschijnlijk een onderschatting) zijn tenminste 229 buitenlandse patiënten in Duitse 
ziekenhuizen behandeld (130 Fransen, 55 Nederlanders, 44 Italianen4). Nordrhein-Westfalen 
was bereid 107 Nederlandse IC patiënten op te nemen in April. Dat is ongeveer 10% van het 
normale Nederlandse aantal aan IC bedden. Uiteraard moet dit gezien worden als een last-
resort option, maar het zou een win-win kunnen zijn. Nederland krijgt een flexibele en 
relatief gunstige extra capaciteit terwijl de Duitse ziekenhuizen geld ontvangen om deze dure 
faciliteiten in stand te houden. Misschien kan ook verkend worden hoe patiënten die naar 
Duitsland verlegd worden beter begeleid kunnen worden door Nederlandse of 
Nederlandstalige verpleegkundigen. In plaats van het ministerie lijken de zorgverzekeraars 
hier een faciliterende rol te kunnen spelen in de planning. De verzekeraars in de grensregio’s 
(bijv. VGZ, CZ) hebben reeds vele jaren ervaring met het contracteren van zorg over de 
grens. 

                                                 
3 Zie bijvoorbeeld https://www.aerztezeitung.de/Podcasts/Amtsaerzte-und-das-KV-System-sind-der-ganz-
entscheidende-Faktor-411668.html 
4 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/europaeische-solidaritaet-1745232 
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