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Expert-reflectie ten behoeve van Lessons Learned COVID-19 
 
Naam: Prof. dr. A.R.J. Girbes 
Functie: Hoofd afdeling IC-Volwassenen, intensivist-klinisch farmacoloog 
Organisatie: Amsterdam UMC/VUmc 
Datum: 7 Augustus 2020 
Onderwerp expert-tafel: IC-capaciteit 
 
Wat is het perspectief van waaruit u kijkt? 
Het perspectief is dat van het medisch hoofd van een academische intensive care afdeling, voorzitter 
Division of Scientific Affairs van European Society of Intensive Care Medicine en tevens als klinisch 
werkzaam intensivist, hoogleraar/wetenschapper en publicist.  
Als intensivist ben ik ook betrokken bij de opvang van ernstig zieke patiënten op de SEH en als 
consulent op de verpleegafdelingen. 
 
Algemeen: wat betreft de eventuele opleving van Covid-19 tot epidemische proporties is er een 
nieuw probleem bijgekomen. Namelijk vermoeide medewerkers waarvan een groot deel zich, naar 
mijn mening terecht, ondergewaardeerd en gekoeioneerd voelt en wat dus niet helpt om nieuwe 
energie op te doen. Ook is er bij een substantieel deel een “moral injury”. Graag verwijs ik naar mijn 
blogs in Arts &Auto (https://www.artsenauto.nl/author/armandgirbes/). Mijns inziens is de 
“sense of urgency” (met bijbehorende actie) bij werkgevers, bestuurders en politiek en dus ook 
ministerie van VWS onvoldoende hiervoor. Het gebrek aan handelen in dezen zal straks tot grotere 
problemen leiden tijdens en ook na de evt. volgende Covid-19 of andere crisis. Het hieruit volgend 
advies is: snel handelen en prioriteit stellen bij de werkers van het primaire proces.  
 
Advies 1 
Kennis en ervaring die voortgekomen is uit deze 1e Covid-19 crisis ook gebruiken voor de 
voorbereiding van andere rampen, bijvoorbeeld terroristische aanslagen, vliegtuigrampen, explosies 
etc. Daarbij is de samenhang van IC-capaciteit, SEH en “het achterland in het betreffende ziekenhuis” 
van groot belang. In Nederland tekenen zich door veranderingen in de organisatie van de 
ziekenhuizen grote potentiële problemen af bij een eventuele volgende ramp. Denk hierbij aan de 
consequenties van de sluiting van grote SEH’s, de toenemende specialisaties van ziekenhuizen voor 
een beperkt aantal aandoeningen met als consequentie een groot verlies aan generalistische 
expertise en capaciteit en ergo verlies aan flexibiliteit & mogelijkheden om patiënten integraal te 
kunnen behandelen. Bij rampen zal dit naar mijn professionele inschatting desastreus uitpakken. 
Lessen van de recente ramp van Turkish Airlines lijken reeds vergeten.  
 
Advies 2. 
De aanpak van de crisis begint ruim vóór de crisis, wanneer er geen crisis is. Er moet daarom enige 
“redundancy” zijn, bijvoorbeeld op de intensive cares. Tekorten aan geschoold personeel moeten 
aangepakt worden voordat er sprake is van een crisis. Tijdens de crisis kwamen juist de 
tekortkomingen van het vigerende systeem extra boven tafel. Erkenning van het feit dat “we” het zo 
goed gedaan hebben doordat professionals vanuit hun expertise oplossingen gevonden hebben, is 
gewenst. De oplossingen zijn niet gekomen van of dankzij de grote overhead aan administratieve 
eenheden, procedures, protocollen en Angelsaksische accreditatieprogramma’s.  
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Advies 3. 
Functie van flexibel inzetbare verpleegkundigen die naast andere taken ook ingezet kunnen worden 
als “hulptroepen” (“health army” in EU terminologie) op de IC (en SEH). 
 
Advies 4. 
Creëer – zoals in veel andere landen al een feit – het medisch specialisme “intensive care 
geneeskunde”. Alle voorbereidingen zijn al getroffen en aan alle denkbare voorwaarden is al 
jarenlang voldaan. Dit al de organisatie van de intensive care in Nederland slagvaardiger maken, ook 
buiten de crisis. 
 
Advies 5 
Zonder enig overleg, consultatie of communicatie is de autonomie van de beddenregistratie 
(www.zorg-capaciteit.nl) de intensivisten ontnomen. Het LCPS (evenals de ROAZ) had en heeft geen 
expertise op IC-gebied en ofschoon er bij mijn weten geen serieuze evaluatie van het functioneren 
van het LCPS beschikbaar is, was onze ervaring hiermee wat betreft functioneren - understatement – 
voor verbetering vatbaar. Er zijn willekeurige patiënten vanuit willekeurige locaties op willekeurige 
wijze naar willekeurige andere locaties vervoerd. Mogelijk zijn er wel logistieke overwegingen 
geweest maar die zijn voor zover bekend strikt beperkt tot het transport in engere zin.  
Advies: de coördinatie en het transport van patiënten is gebaseerd op de volgende uitgangspunten 
waarbij IC-expertise een conditio sine qua non is. Verplaats de juiste patiënten op de juiste manier 
met de juiste begeleiding naar de juiste behandellocatie. Zorg dat informatie beschikbaar is om het 
hiervoor genoemde mogelijk te maken. Bij overplaatsingen van patiënten is overleg tussen de 
verwijzend en ontvangend specialist obligaat.  
 
Naar mijn mening dienen diverse regio informatiepunten over de real-time informatie te beschikken 
over de beschikbare IC-plekken met de specificatie van wat daar mogelijk is. Deze regio 
informatiepunten zijn op de hoogte van de situatie in de andere regio’s. Transport van patiënten is in 
eerste instantie binnen de regio. Wanneer een ziekenhuis een patiënt wil overplaatsen kan het regio 
informatiepunt de informatie verstrekken waar er mogelijkheden zijn. Daarna is er overleg tussen de 
intensivisten. Vervolgens geeft de verwijzend intensivist aan het regio informatiepunt de gewenste 
logistiek door. 
 
 
Advies 6 
Op initiatie van onze groep is een ZonMw subsidie verkregen voor het verzamelen van data van alle 
IC-Covid-19 patiënten ten behoeve van “machine learning”/data science onderzoek. Het goede 
nieuws is dat de cohesie en wens tot medewerking van de IC’s groot en goed was. Het slechte nieuws 
is dat het huidige EPD-landschap zo slecht is dat het onmogelijk is om snel te weten wat we aan het 
doen zijn. Er zijn inmiddels 20 fte deskundigen al vele weken bezig om de beschikbare data alleen te 
ordenen. De oorzaak zit hem niet uitsluitend in de diversiteit van de systemen maar ook in het 
onvoldoende functioneren van de systemen zoals die vaak, op instigatie van een breed 
ziekenhuisbreed EPD systeem te moeten hebben, op de IC’s. Zo is het bijvoorbeeld in sommige 
ziekenhuizen zelf al onmogelijk om iets eenvoudigs als het aantal Covid-19 patiënten en de 
mortaliteit uit het EPD systeem te halen. Het hieruit volgende advies is om te zorgen voor de 
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invoering van een op de IC toegesneden EPD-systeem (in feite een PDMS*-systeem), dat aansluiting 
vindt bij het breder ziekenhuis-EPD, waardoor we snel kunnen weten wat er gebeurt op de IC’s. 
 
Advies 7 
Bij de nieuwe ziekte was er behoefte aan informatie. De informatiestromen waren nu divers en zeer 
groot. Een centrale website voor IC-professionals is daarom aanwezig met nader te bepalen dagelijks 
geüpdate informatie over beleid, protocollen & richtlijnen, nieuwe inzichten en logistieke informatie. 
 
 
Advies 8 
Dit is advies is van algemene en structurele aard. In mijn contacten met VWS is duidelijk geworden 
dat de medische expertise uit het veld minimaal is. Dat heeft veel nadelen gehad in termen van 
vertraging en onjuiste inschattingen, die ik nu niet verder wil expliciteren.  
 
 
 
 
*PDMS = Patient Data Management System 


