
Veiligheidsberaad 
28 december 2020

Druk op de zorg

Ernst van Koesveld
DG Langdurige Zorg

ook namens 
Defensie en JenV



Aanpak van druk op zorgcapaciteit 
• Oplopend aantal besmettingen, hoog ziekteverzuim, 

quarantaineverplichtingen -> druk op zorg en zorgketen
• Gemeenschappelijk belang: continuïteit van zorg en beschermen 

van kwetsbare mensen 
• Brief 27/12 aan leden Veiligheidsberaad met toelichting procedures 

en versterking nationale coördinatie 
• Uitgangspunt: benutten verantwoordelijkheden en samenspel in de 

regio met een coördinerende rol voor de directeur PG.
• Zorginstelling met personeelsprobleem:

(1) Contact andere zorginstellingen, zorgkantoor/zorgverzekeraar,
bespreking in RO(N)AZ-verband – hulp zorgbreed

(2) Nationale Rode Kruis en Extra Handen voor de Zorg
(3) Last resort: MSOB-aanvraag zo actueel en concreet mogelijk



Procedure MSOB
• Defensie heeft tijdens de eerste golf personeel ‘geleverd’ in 

zowel ziekenhuizen als in de VVT-sector 
• Daarna is regulier werk weer teruggeschaald en is er minder 

medisch personeel beschikbaar 
• Ook in tweede golf personeel beschikbaar gesteld (concentratie 

UMCU – klinische en IC-capaciteit) en ook VVT-sector 
• Medisch personeel is schaars en kan maar één keer worden 

ingezet, onderscheid tussen typen zorgverleners belangrijk
• Ervaring bij MOSB-aanvragen leert dat (crisis)organisatie en 

hygiëne controle bij zorginstellingen nog beter kan 
• Aanvragen op basis van fact-finding door Defensie en in overleg 

met instelling worden nog nader “getuned”
• Gecoördineerde besluitvorming Defensie-VWS-GHOR/LOCC 





Vervolgproces
Komende dagen:
• Herberoordeling van recente aanvragen 
• Aanvragen zijn vandaag geactualiseerd en nader gespecificeerd
• Driehoeksoverleg Defensie-VWS-GHOR/LOCC
• Check op procedurele stappen en inhoudelijke vraag  
• Defensie kan aanvullend capaciteit vrijmaken (beperkt)
• Fact-finding missie op locatie van aanvragende partijen

Komende weken:
• Versterken informatiebasis in regio en nationaal ten behoeve 

van proces in de regio en besluitvorming op nationaal niveau
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