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 Wat is het perspectief van waaruit u kijkt (bijvoorbeeld, wetenschap, praktijkdeskundige, en welke 
achtergrond)? 
 
Wetenschap en praktijkdeskundige. Direct betrokken bij patiëntenzorg, lid van outbreakmanagement 
team Radboudumc, voorzitter regio organisatie IC (ook buiten corona tijd) 
 
 
 
 
Wat zou u, met de kennis van nu, het kabinet adviseren om in de maatregelen om een opleving van 
het virus te voorkomen of deze op te vangen als hij zich toch voordoet, precies weer zo te doen dit 
najaar, vanuit het oogpunt van IC-capaciteit? Welke elementen in de aanpak zijn, als het gaat om het 
thema IC-capaciteit, wat u betreft waard om vast te houden, te herhalen of uit te bouwen en 
waarom?  
 
Patiënten over alle ziekenhuizen blijven verdelen. Hierover duidelijke afspraken maken binnen de 
regio ziekenhuizen. Behandeling van corona patiënten heeft aantoonbaar geleid tot grote 
vermoeidheid bij de zorgverleners waarvan nu nog hersteld moet worden. Concentratie van corona 
patiënten in vooraf bepaalde ziekenhuizen zal dit alleen maar erger maken.  Tevens regionaal de 
medische en verpleegkundige capaciteit verdelen indien noodzakelijk. Soms kan een IC eenvoudig in 
de lucht gehouden worden door tijdelijk menskracht van het enen ziekenhuis naar het andere over 
te hevelen. Trainen van afdelingsverpleegkundigen in specifieke IC activiteiten. Dit is tijdens de 
eerste golf minder goed verlopen. Niet IC verpleegkundigen hebben vooral als buddy en omloop 
gefunctioneerd. Doordat een toename van het aantal patiënten dat door een IC-verpleegkundige 
verzorgd moest worden,  is de kwaliteit van de IC-verpleegkundige handelingen achteruit gegaan 
waardoor het aantal complicaties is toegenomen en de ligduur waarschijnlijk onnodig is verlengd. 
Medische kennis breed en snel blijven verspreiden. Veel tijdwinst (opnameduur) kan bereikt worden 
door op het juiste moment beademingsvoorwaarden te veranderen of medicatie toe te dienen. Door 
de enorme toename van kennis op dit gebied is het moeilijk om de informatie te overzien. 
Stimuleren van zorgmedewerkers om contract uit te breiden of tijdelijk terug te komen indien recent 
afscheid genomen van IC. Ook binnen de ziekenhuizen de algemene regels voor corona steng 
handhaven. In de praktijk zien we ook nu dat de aandacht voor deze maatregelen ook binnen de 
ziekenhuizen verslapt. 
 
 
 
 



 
 
 
Wat zou u, met de kennis van nu, het kabinet adviseren om – op het gebied van IC-capaciteit - dit 
najaar anders, of nieuw te doen bij het voorkomen of opvangen van een opleving van het virus? En 
waarom? 
 
Zorgen voor een betere landelijke communicatie en verdeling van patiënten. Laat eerst de regio de 
patiënten zelf verdelen en alleen als dit niet meer voldoende is het landelijk coördinatiecentrum 
deze rol laten vervullen. Zorg voor meer kennis en/of positie bij de telefonisten die deze patiënten bij 
het landelijk coördinatiecentrum verdelen. Ze hebben vaak onvoldoende doorzettingsmacht/kracht 
om patiënten te verdelen. Zorg voor duidelijkheid over opname indicaties. Tegengestelde meningen 
over bijvoorbeeld leeftijd als criterium zijn niet wenselijk. Het meest belangrijke is om een opleving 
zoals de eerste golf te voorkomen omdat de IC dat op dit moment niet kan dragen. Het ziekteverzuim 
is toegenomen, de verpleegkundigen zijn op vakantie en er is veel minder motivatie om extra 
werkuren te draaien. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat 1700 IC bedden gegarandeerd kunnen 
worden. De vrijblijvendheid van de huidige maatregelen moet eraf. Naast motiveren moet veel beter 
gehandhaafd worden en dit niet alleen maar overlaten aan regionale ingevingen. Indien de andere 
zorg voor een groot deel door moet gaan in tegenstelling tot de eerste golf dan moet de huidige 
opleving nu ingeperkt worden anders zal bij een zelfde aantal besmettingen als de eerste golf de 
schade veel groter zijn.  
 
 


