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Wat is het perspectief van waaruit u kijkt (bijvoorbeeld, wetenschap, praktijkdeskundige, en welke 
achtergrond)? 
 
Revalidatiearts, plv afdelingshoofd afdeling revalidatiegeneeskunde academisch ziekenhuis waar o.a. 
ook de fysiotherapie en andere paramedici onder vallen. 
 
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?  
 
Zie onder.  
 
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? 
 
Er stond veel druk op snelle uitplaatsing; triage was hierdoor niet optimaal. Keten beter 
inrichten, dus niet allen kijken naar IC-capaciteit. Belangrijke elementen hierin zijn: 
- goede multidisciplinaire triage afspraken maken voor nabehandeling 
(revalidatiegeneeskunde, ouderengeneeskunde) en procedure inrichten (wie doet wat, 
wanneer volgens welk protocol) 
- capaciteit keten afstemmen op IC-(en ziekenhuis)opvang; 
- ketenoverleg met 1e lijn, GRZ, MSR inrichten (was nu ad hoc);  
- eventueel gezamenlijke eerste, snelle opvang na ziekenhuisontslag door MSR met GRZ 
regionaal inrichten (financieringsbelemmeringen ZKV wegnemen; nu bijv in regio ad hoc 
opgelost) en vandaaruit door triëren omdat sommigen snel opknappen en dit niet goed is te 
prognosticeren; 
- IC-opnames concentreren in beperkt aantal ziekenhuizen; stepdown-cohorten inrichten 
waar ernstig aangedane post-IC Covid patiënten kunnen worden opgevangen en 
paramedische zorg en triage worden geconcentreerd; 
- nazorgpoli’s, uniform opzetten wat betreft inhoud met gestandaardiseerde klinimetrie, 
landelijke dataverzameling faciliteren; 
- op grond van lessons learned door evaluatie klinische revalidatie (benodigde capaciteit qua 
aantallen en ligduur), capaciteit verruimen. 


