


Belangrijkste constatering: opnieuw oplopende besmettingen 
zijn ontwrichtend voor toegankelijkheid zorg

● Er is inmiddels al een langere tijd sprake 

van een uitgestelde zorgvraag van een 

grote groep mensen. Sinds uitbraak van 

COVID-19 hebben huisartsen meer dan een 

miljoen minder verwijzingen uitgeschreven 

voor ziekenhuiszorg, onder andere doordat 

minder mensen naar de huisarts zijn 

gegaan. Ook het aantal nieuwe 

kankerdiagnoses is in 2020 lager dan in 

2019.

● Inhaalzorg heeft tussen de pieken van 

COVID-19 door nog nauwelijks kunnen 

plaatsvinden door aanhoudende druk op de 

zorg. 

● Nu besmettingen weer snel toenemen, is 

inhaalzorg opnieuw niet aan de orde. 

● Zorgpersoneel zet zich maximaal in om zorg 

te leveren. Dit doen zij onder forse druk. 

Onder andere het aantal patiënten per IC-

verpleegkundige is aanhoudend hoog.

● Druk op zorgpersoneel leidt op sommige 

plekken tot hoog verzuim. Zowel voor de 

ziekenhuiszorg als voor de VV&T. Dit heeft 

directe gevolgen voor beschikbare 

zorgcapaciteit. 

● Predicties van LCPS laten zien dat 

oplopende besmettingen weer zullen leiden 

tot grote druk op IC’s en kliniek, waardoor 

reguliere zorg opnieuw in gedrang komt. 
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Acute zorg en semi-acute zorg kunnen tot nu toe nog 
altijd worden geleverd 
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Bron: Zorgbeeldportaal NZa



Kritisch planbare zorg (zorg die binnen 6 weken geleverd 
moet worden om gezondheidsschade te voorkomen) lijkt op 
dit moment ook nog voldoende doorgang te kunnen vinden
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Overige planbare zorg wel fors afgeschaald, verdere 
afschaling nodig als besmettingen blijven oplopen, creëert 
grotere groep inhaalzorg
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Predicties van LCPS laten zien dat bij huidige r-waarde
(blauwe lijn) COVID-bezetting op IC eind december 
vergelijkbaar is met piek tweede golf



Toelichting op de cijfers

• De data op pagina’s 6 t/m 11 is afkomstig 

uit het Zorgbeeldportaal. Dit portaal heeft 

de Nederlandse Zorgautoriteit in november 

gelanceerd als platform voor ziekenhuizen 

om informatie te geven over de druk op de 

zorg als gevolg van COVID-19.

• Ziekenhuizen zijn gevraagd eenmalig data 

in te voeren en daarna aan te passen als 

zich wijzigingen voordoen.

• Deze presentatie laat de stand van zaken 

zien op 12 december 2020. 

• Door middel van deze data stelt de 

Nederlandse Zorgautoriteit de voorzitters 

van de ROAZ’en, zorgverzekeraars en 

ziekenhuizen in staat om te sturen op het zo 

goed mogelijk benutten van de beschikbare 

zorgcapaciteit in de regio. 

• Omdat het Zorgbeeldportaal nog jong is, 

moeten cijfers met enige voorzichtigheid 

worden geïnterpreteerd en is het nog niet 

mogelijk om trends te laten zien.
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