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Geachte mevrouw Kuper, 

Naar aanleiding van de argumenten die u noemt in uw verzoek van 13 januari jl. 
erken ik uw verzoek tot het intrekken van het afkondigen van fase 2d van het 
opschalingsplan COVID-19 zoals opgesteld door het Landelijk netwerk Acute Zorg 
(LNAZ).  
 
De cijfers die u aanlevert bevestigen dat het aantal COVID-patiënten daalt en 
volgens uw prognoses zal dit aantal voor de korte termijn nog verder dalen. Door 
deze ontwikkelingen is het mogelijk om de opgeschaalde IC-capaciteit terug te 
brengen naar 1.150 bedden en kan fase 2D per direct worden ingetrokken. Zoals 
u aangeeft in uw brief is er door het intrekken van de afkondiging sprake van fase 
2c, conform het opschalingsplan van het LNAZ, waarbij het mogelijk is om te 
werken aan het leveren van de uitgestelde zorg. De aandacht gaat hierbij in 
eerste instantie uit naar de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg (FMS-klasse 3). 
 
Graag wil ik u verzoeken nauw contact te houden over de actuele cijfers en de 
prognoses zodat tijdig ingespeeld kan worden op nieuwe situaties. Het doet mij 
goed te vernemen dat u aanvullende afspraken heeft gemaakt over versnelde 
opschaling, voor het geval dit nodig is in verband met omikron. In dat geval moet 
er binnen drie dagen kunnen worden opgeschaald naar 1.200 IC-bedden en 
binnen zeven dagen naar 1.250 IC-bedden. Ik zal tevens de Tweede Kamer 
informeren over het intrekken van de afkondiging van fase 2d en de brief die u mij 
heeft toegezonden delen.  

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
Ernst Kuipers 


