
Geachte heer Van Rijn, 

Via dit schrijven geven wij een reactie op de brief die wij hebben ontvangen gericht aan 
dhr. Wilders. 

De ‘brief’ betreft een bericht van een bezorgde dochter van een oudere patiënt (86 jaar) aan 
de heer Wilders. Hierin wordt aangegeven dat mevrouw werd gebeld door de 
praktijkassistente van de huisarts. De dochter doet in het bericht aan dhr. Wilders haar beklag 
over dit gesprek, omdat gesuggereerd werd dat oudere patiënten niet in aanmerking komen 
voor opname op een intensive care vanwege capaciteitsgebrek en bezuinigingen.  

Dat oudere mensen zijn gebeld door een medewerker van de huisartspraktijk om mee te delen 
dat zij niet in aanmerking komen voor een IC opname vindt het NHG ongewenst en berust niet 
op een landelijk advies vanuit het NHG. De mogelijke verklaring hiervoor is dat in sommige 
regio’s er een brief met begeleidende mail is uitgegaan naar huisartsen om tijdig het gesprek 
over reanimatie en IC-opname met patiënten met ernstig onderliggend lijden aan te gaan. De 
brief betreft een advies met toelichting over welke mensen het gaat en bevat tips voor een 
gesprek.  

Mogelijk hebben sommige huisartspraktijken dit voortvarend opgepakt met goede 
bedoelingen die echter in voorkomende gevallen rauw op het dak terecht kwamen en 
verkeerd zijn geïnterpreteerd, alsof capaciteitsgebrek de aanleiding voor het gesprek zou zijn. 
Dit heeft het NHG via haar woordvoerder in Een Vandaag op zaterdag 28 maart toegelicht (zie 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/denk-na-of-je-op-de-intensive-care-wil-bij-corona-
vragen-huisartsen-aan-ouderen/ ). Hier heeft Minister De Jonge in het debat van woensdag 1 
april jl. naar verwezen. 

Om huisartsen te ondersteunen bij het gesprek met kwetsbare ouderen over het 
opnamebeleid is er afgelopen vrijdag 27 maart een leidraad verschenen (zie bijlage). Deze 
leidraad is multidisciplinair opgesteld en komt voort uit een samenwerking met o.a. het NHG, 
FMS, KNMG en andere partners. Woensdagavond 1 april jl. is er een webinar geweest, mede 
georganiseerd door NHG en LHV, die de leidraad onder de aandacht heeft gebracht van 
huisartsen (zie https://medischescholing.nl/41499/huisarts/nascholing/gratis-webinar-covid-
19-1-april-2020-3 ). Met ruim 10.000 deelnemers aan de webinar kunnen we ervan uitgaan dat 
een grote meerderheid van de huisartsen de scholing heeft gevolgd. In de webinar is 
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toegelicht wat van de huisarts mag worden verwacht en op welke wijze en in welke setting 
een gesprek met kwetsbare ouderen zou moeten worden gevoerd.  

Wij hopen dat hiermee helderheid is verschaft over deze kwestie naar aanleiding van vragen 
vanuit de Tweede Kamer. 

Met vriendelijke groet, 

Prof dr. Jako Burgers 
Huisarts en woordvoerder NHG 

Bijlage:1 


