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De Observatory on Health Systems and Policies1 volgt met een online platform genaamd 
COVID-19 Health System Response Monitor (HSRM, zie www.COVID19healthsystem.org) 
sinds april de reacties van de Europese gezondheidssystemen op de COVID-19-pandemie. 
Samen met de WHO Regional Office for Europe en de Europese Commissie, hebben we een 
breed netwerk van experts in de hele Europese regio opgezet die rapporteren over het beleid 
in hun landen. Inmiddels hebben we gegevens verzameld voor meer dan 40 landen (inclusief 
alle EU-lidstaten). De website bevat specifieke informatie over landen volgens een vast 
template, maar ook “Cross-country analysis” waar we korte vergelijkende artikelen 
publiceren om hieruit opties voor beleid te distilleren. In mijn bijdrage zal ik hieruit trachten 
de informatie te halen die gevraagd werd maar ook aanvullen met enkele suggesties. Mochten 
er verdere vragen bestaan of interesse zijn in het faciliteren van bepaalde internationale 
contacten, dan ben ik hiervoor uiteraard bereikbaar. 
 

1. Communicatie over (strengheid) maatregelen 
Een analyse van landen binnen de Europese WHO-regio heeft aangetoond dat de meeste 
landen verder zijn gegaan dan traditionele massacommunicatie, zoals toespraken op televisie 
door regeringsleiders (zie Tabel beneden voor een overzicht van de meest gebruikte 
strategieën). Een trend is zichtbaar waarin digitale communicatie via websites, sociale media 
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) en instant messaging (WhatsApp, SMS, Telegram 
Viber) worden gebruikt om vooral ook jongere doelgroepen te bereiken. De veelheid aan 
kanalen heeft er ook toe geleid dat veel landen hebben geworsteld met de consistentie en 
begrijpelijkheid van de maatregelen. Hieruit kan worden geleerd dat standaardprocedures, 
specifieke woordvoerders en communicatieketens over verschillende kanalen moeten worden 
opgesteld om effectieve en coherente communicatie te bevorderen. Bovendien is 
voortdurende monitoring en evaluatie van deze kanalen nodig om consistentie te garanderen.  
 
Het is te vroeg om te stellen welke communicatievormen bijzonder effectief zijn geweest in 
het informeren en eventueel veranderen van gedrag omdat onderzoek hiernaar nog gaande is. 
Op dit moment lijken mij twee lessen relevant.  
 
Ten eerste, gezien het feit dat het aantal infecties onder jongeren toeneemt, moet een strategie 
worden ontwikkeld om de jongere groepen beter te bereiken. Hiervoor bieden sociale media 
(Facebook, Instagram, YouTube), maar vooral ook instant messaging (WhatsApp, SMS) het 
meeste perspectief. In Estland bijvoorbeeld wordt SMS veelvuldig toegepast voor het 
informeren van de bevolking wat betreft gedragsregels. Ook werd een online tool beschikbaar 
gesteld om mensen te helpen bij het beoordelen van hun risico om geïnfecteerd te raken en 
vervolgens individuele aanbevelingen te geven met tips om het risicogedrag te verbeteren. In 
Bulgarije hebben ze een Viber (een soort WhatsApp) kanaal met chatbot gericht op jongeren.  
 

                                                 
1 De European Observatory on Health Systems and Policies, bevordert empirisch onderbouwd beleid in de 
gezondheidszorg. De Observatory is een partnership, onder de WHO Regional Office for Europe, met 
verschillende partners waaronder nationale en regionale overheden alsook internationale organisaties (de 
Europese Commissie, de Wereldbank), en andere organisaties voor gezondheidsstelsels en de academische 
instituten 

http://www.covid19healthsystem.org/


Ten tweede, nu we een fase ingaan met uitbraken op kleinere schaal, moet er worden 
nagedacht hoe een geografisch afgebakend gebied snel kan worden gealarmeerd en 
vervolgens geïnformeerd. Blijkt nu bijvoorbeeld dat rioolwater analyse (of een andere 
indicator) in een bepaald gebied uitwijst dat er meer virus rondgaat, zou de eerste stap een 
SMS “alert” kunnen zijn aan mensen in de omgeving met wat instructies. Ook hier lijkt 
instant messaging het meeste perspectief te bieden, net zoals dat in veel landen reeds gebeurt 
bij noodgevallen.  
 
 

 
Bron: What channels are countries using to communicate with the public and at what 
frequency? https://analysis.COVID19healthsystem.org/index.php/2020/07/03/what-channels-
are-countries-using-to-communicate-with-the-public-and-at-what-frequency/ 

https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/07/03/what-channels-are-countries-using-to-communicate-with-the-public-and-at-what-frequency/
https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/07/03/what-channels-are-countries-using-to-communicate-with-the-public-and-at-what-frequency/


2. Testen en traceren 
Bij gebrek aan een vaccin en effectieve behandeling zal testen, traceren en isoleren van 
COVID-19 cruciaal blijven in het bestrijden van de COVID-19 pandemie. De eventuele hoge 
kosten die hiermee gemoeid zijn om deze capaciteit verder uit te bouwen, mogen geen 
belemmering of overweging vormen gezien de enorme winst die hiermee gemaakt kan 
worden wanneer een economisch desastreuze lockdown kan worden voorkomen.  
 
Internationaal gezien valt op dat de reactie wat betreft criteria rond testen en traceren vrij 
homogeen is geweest en in overeenstemming met internationale aanbevelingen. Wel zijn er 
verschillen waar te nemen tussen de theorie en de uitvoering in de praktijk. Wij hebben een 
artikel gepubliceerd met talloze internationale voorbeelden waarin aan de hand van een 
bordspel “Snakes and Ladders” (zie Figuur) een framework wordt geboden om de kansen en 
valkuilen te analyseren waarmee een land geconfronteerd wordt.  
 

 
Bron: What do countries need to do to implement effective ‘find, test, trace, isolate and 
support’ systems? https://analysis.COVID19healthsystem.org/index.php/2020/07/15/what-
do-countries-need-to-do-to-implement-effective-find-test-trace-isolate-and-support-systems/ 
 
 

https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/07/15/what-do-countries-need-to-do-to-implement-effective-find-test-trace-isolate-and-support-systems/
https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/07/15/what-do-countries-need-to-do-to-implement-effective-find-test-trace-isolate-and-support-systems/


In het kort omvat het framework de volgende stappen: 
1. Het produceren en inkopen van voldoende testmaterialen.  Hier is uiteraard al veel 

over gesproken, maar naar mijn mening was het besluit om een speciale gezant te 
benoemen met connecties in de industrie een voorbeeld van internationale good 
practice. 

2. Het ontwikkelen van voldoende vaardigheden en faciliteiten om aan testbehoeften te 
voldoen. Snelheid is hier cruciaal. Denk hier ook aan een goed gecoördineerd systeem 
om het transport van monsters van testlocaties naar laboratoria te bespoedigen. 
Idealiter zouden testlocaties en laboratoria zich op dezelfde locatie moeten bevinden, 
zoals in ziekenhuizen en in sommige Zuid-Koreaanse drive-through-testlocaties. Dit 
is helaas zeldzaam in Europa. In Estonia worden drones gebruikt om monsters van de 
eilanden naar laboratoria te verplaatsen.2 In Nederland zou zoiets kunnen worden 
overwogen in landelijke gebieden of de eilanden.  

3. Het vergroten van de laboratoriumcapaciteit om monsters snel te analyseren en de 
resultaten onmiddellijk te rapporteren. Zodra monsters zijn verwerkt, kan 
geautomatiseerde rapportage bijdragen aan een snelle verdere verwerking voor bron 
en contact onderzoek. Er zijn talloze voorbeelden van landen waar dit werkt, 
waaronder België, Estland, IJsland, Turkije en vooral Litouwen, waar momenteel 
resultaten worden behaald binnen 6-8 uur.  

4. Het opbouwen van een groot, goed opgeleid personeelsbestand om bron en contact 
onderzoek uit te voeren Er is veel aandacht geweest voor apps om contacten snel te 
identificeren en te informeren, maar dit betekent niet dat er geen mensen nodig zijn 
om bron en contact onderzoek te verrichten, en deze groep moet dus continue 
geworven en getraind worden. Landen waar apps zijn geïmplementeerd, zijn onder 
meer Bulgarije, Canada (Alberta), Denemarken, Finland, Duitsland, Georgië, IJsland 
en Italië, en Oostenrijk. Hoewel apps het proces kunnen versnellen, zijn dekking en 
naleving niet gegarandeerd, wat betekent dat er nog veel tijd nodig is om alle 
contacten handmatig te traceren. In Duitsland hebben 16.4 miljoen mensen de app 
gedownload op een totale populatie van 83 miljoen, een percentage van zo’n 20%. In 
Oostenrijk ligt dit percentage rond de 9%. Volgen simulaties van onderzoekers in 
Oxford kunnen apps een bijdrage leveren vanaf 15% dekking3  

5. Het verder uitbouwen van quarantaine mogelijkheden. Voor degenen die niet thuis in 
quarantaine kunnen, bieden sommige landen hotels, slaapzalen of gespecialiseerde 
faciliteiten aan om mensen te huisvesten. We kennen dit reeds uit Aziatische landen 
maar Europese voorbeelden zijn Denemarken, Finland, Italië, Litouwen, Polen en 
Servië. Nu het erop lijkt dat internationaal meer besmettingen optreden in de 
huiselijke sfeer zou meer aandacht kunnen worden gegeven aan het idee om mensen 
buitenshuis quarantaine te laten houden. Je zou hier in eerste instantie kunnen denken 
aan patiënten uit huishoudens met meerdere generaties en andere risicogroepen, of 
huishoudens waar amper mogelijkheid bestaat zich effectief te isoleren (grote 
gezinnen, kleine woningen). Handhaving van de quarantaineperiode is cruciaal en de 
strengheid hiervan verschilt per land en hangt samen met culturele en 
maatschappelijke verschillen (zie figuur voor wat voorbeelden). Sommige landen, 

                                                 
2 Zie ook: https://www.frequentis-comsoft.com/sites/default/files/pr/2020-06/20200519-pr-frequentis-eans-
threod-COVID-drone-flights_0.pdf en http://www.baltic-course.com/eng/Technology/?doc=155389 
3 Zie: https://www.research.ox.ac.uk/Article/2020-04-16-digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-
coronavirus-transmission-and-ease-us-out-of-lockdown en https://www.sueddeutsche.de/digital/corona-app-
oxford-studie-coronavirus-1.4937209 
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https://www.sueddeutsche.de/digital/corona-app-oxford-studie-coronavirus-1.4937209
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waaronder Hongarije, IJsland, Italië, Litouwen, Noorwegen en Oekraïne, gebruiken 
zelfs geolocatiegegevens om de verplaatsingen van COVID-19 patiënten te volgen.  

 

 
Bron: How do measures for isolation, quarantine, and contact tracing differ among countries? 
https://analysis.COVID19healthsystem.org/index.php/2020/05/19/how-do-measures-for-
isolation-quarantine-and-contact-tracing-differ-among-countries/ 
 
Gezien de Nederlandse interesse in het Deense beleid: de Denemarken-pagina op het HSRM-
platform beschrijft de evolutie van testen in Denemarken aan de hand van een gedetailleerde 
tijdlijn vanaf eind april tot heden4. Wat opvalt is de toenemend proactieve aanpak inclusief 
het testen van asymptomatische patiënten.   
 
 

3. Vroeg, lokaal en specifiek ingrijpen 
In talloze landen zijn er lokale uitbraken geweest die hebben geresulteerd in het (gedeeltelijk) 
herinvoeren van de lockdown (o.a. in Spanje, Portugal en meer recent in België). In 
Duitsland, gebeurde dit op 23 Juni onder meer in de regio Gütersloh en de aangrenzende 
regio Warendorf (beide Noordrijn-Westfalen), waar meer dan 1500 werknemers uit de 
vleesverwerkende industrie positief hadden getest voor COVID-19. Veel van de maatregelen 
die tijdens de eerste lockdown landelijk zijn geïmplementeerd, werden opnieuw ingevoerd, 
waaronder contactbeperkingen (alleen gezinnen of mensen in hetzelfde huishouden mogen 
elkaar ontmoeten en in de openbare ruimtes mogen alleen mensen uit hetzelfde huishouden of 
twee mensen uit verschillende huishoudens elkaar ontmoeten) het sluiten van scholen, 
kinderdagverblijven, musea, theaters, bioscopen en sportscholen, bars, en zwembaden. Er is 
geen verbod geweest om het district te verlaten en het testbeleid werd verruimd voor 
asymptomatische patiënten. Op 29 juni maakten de autoriteiten bekend (na een massatest met 
40,000 mensen) dat de afsluiting van de gemeente Warendorf werd opgeheven, maar dat deze 
in Gütersloh werd verlengd voor een extra week.  
 

                                                 
4 Denemarken HSRM pagina, 
https://www.COVID19healthsystem.org/countries/denmark/livinghit.aspx?Section=1.5%20Testing&Type=Secti
on 
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Deze ervaring heeft ertoe geleid dat sommige Länder plannen hebben gespecificeerd voor 
eventuele lokale uitbraken. In Bundesland Saksen bijvoorbeeld wordt een vroegtijdige 
waarschuwing uitgegeven als binnen zeven dagen 20 nieuwe infecties per 100.000 inwoners 
worden geregistreerd. De eerste maatregelen worden van kracht als de infecties 35 per 
100.000 inwoners overschrijden (annulering van bijeenkomsten, afstandsmaatregelen). Als 
het aantal 50 gevallen per 100.000 bereikt, worden beperkingen op bewegingsvrijheid en 
contactbeperkingen geïmplementeerd. Verplichte toetsing zou dan gelden voor bepaalde 
beroepen en bevolkingsgroepen.5  
 
Het is evident dat draaiboeken zouden moeten klaarliggen, voor zover deze niet bestaan, met 
transparante criteria baserend op de aanwezige data uit het dashboard, maar ook met een 
heldere en op een lokale bevolking gerichte communicatie over de te nemen maatregelen (zie 
ook onder deel 1. Communicatie over (strengheid) maatregelen).   
 
 

4. Zoveel mogelijk openhouden en opschalen van reguliere zorg 
Het opstarten van de reguliere zorg is internationaal een groot punt van aandacht. Wat betreft 
de voorbereiding op een tweede golf, en kijkend naar internationale data, zijn er sterke 
aanwijzingen —die verder onderzocht moeten worden— dat de landen leunend op een sterke 
eerstelijn en goed functionerende gezondheidsdiensten (bijvoorbeeld meerdere 
Scandinavische landen, Duitsland) beter door de eerste golf in April zijn gekomen. Zij 
hebben minder infecties gehad dan landen waar verdachte gevallen moesten worden getest in 
ziekenhuizen of snel werden gehospitaliseerd en waar potentiele COVID-19 patiënten met 
kwetsbare andere patiënten in aanraking konden komen.6 In Frankrijk, werden 80% van de 
tests initieel in ziekenhuizen doorgevoerd. In Spanje en Italië was de COVID-19 aanpak ook 
geconcentreerd op behandelingen en testen in het ziekenhuis, echter met grote regionale 
verschillen. Zo had de Italiaanse regio Lombardia (waartoe ook Bergamo behoort) te kampen 
met enorme aantallen geïnfecteerden en overvolle ziekenhuizen terwijl de aanliggende regio 
Veneto de pandemie goed beheersbaar wist te houden. Een opvallend verschil is dat in 
Lombardia 1 op de 2 COVID-19 gevallen werden opgenomen terwijl in de regio Veneto, 
bekend om een sterke en innovatieve eerstelijn met gezondheidsdiensten, maar 1 op de 5 
geïnfecteerden uiteindelijk in het ziekenhuis is beland, een getal vergelijkbaar met Duitsland. 
Hoewel het succes van Duitsland in de internationale en nationale berichtgeving gezien wordt 
als een verdienste van de grote ziekenhuissector, waren juist de sterke diagnostiek en het 
grote ambulante zorg netwerk die ervoor zorgden dat patiënten buiten de ziekenhuizen 
werden gehouden. In Spanje werden gemiddeld 1 op 2 patiënten in het ziekenhuis behandeld 
en in Frankrijk zelfs 2 van de 3. In Nederland werden overigens 2 van elke 5 gevallen 
opgenomen.7 Dus hoewel in de meeste landen de aandacht uitging naar de ziekenhuissector is 

                                                 
5 Bron: Duitsland HSRM pagina, 
https://www.COVID19healthsystem.org/countries/germany/livinghit.aspx?Section=1.2%20Physical%20distanci
ng&Type=Section 
6 Ironisch misschien, een illustratie uit Duitsland: In het Bergman Klinikum te Potsdam, zijn 47 patiënten 
gestorven aan COVID-19. 44 hiervan zijn geïnfecteerd in het ziekenhuis zelf. Zie ook 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/47-corona-tote-im-ernst-von-bergmann-klinikum-wer-ist-verantwortlich-
fuer-das-grosse-sterben-von-potsdam/25900202.html 
7 Deze cijfers zijn gebaseerd op de database die door het vakgebied Health Care Management van de Technische 
Universität Berlin wordt onderhouden op basis van nationale bronnen omtrent aantallen geïnfecteerden, 
ziekenhuisopnames en IC opnames. Zie: https://theobservatorysummerschool.org/wp-
content/uploads/2020/07/Presentation-HSRM_R.Busse_D.Panteli.pdf   of deze youtube video: 
https://www.youtube.com/watch?v=-hk_o8c5tXs De database is hier toegankelijk: https://www.mig.tu-
berlin.de/fileadmin/a38331600/sonstiges/COVID-19-STATS_0608_23.pdf 
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naar alle waarschijnlijkheid de eerste slag gewonnen buiten de ziekenhuizen. De hierboven 
beschreven situatie is overigens drastisch veranderd en in Juni-Juli werden patiënten veel 
minder in het ziekenhuis behandeld (1 op 6 in Frankrijk, 1 op 12 in Spanje, 1 op 7 in 
Duitsland). Wat we hieruit moeten leren is dat voor een tweede golf de coördinatie en 
samenwerking tussen openbare gezondheidsdiensten, ambulante zorg en intramurale zorg 
kritisch in de gaten moet worden gehouden. Het betekent ook dat de ambulante zorg en de 
gezondheidsdiensten in prioriteit niet achter mogen worden gesteld bij de ziekenhuizen, wat 
in veel landen helaas niet het geval is geweest (denk hier aan de tekorten in PPE).  
 
Momenteel beginnen een aantal Europese landen voorzichtig met het herstarten van 
routinematige ziekenhuisdiensten die tijdens de eerste golf van de pandemie werden beperkt 
of opgeschort. Op onze HSRM website publiceren wij binnenkort (waarschijnlijk de tweede 
helft van Augustus) een bijdrage die baseert op een survey met experts uit Engeland, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. 
  
Hieruit komen de volgende strategieën naar voren: 
 
1) Reorganisatie van klinische ruimtes zodat COVID-19 patiënten fysiek gescheiden blijven 

- Alle onderzochte landen meldden de noodzaak om extra capaciteit te creëren en ook 
om patiënten te isoleren door andere klinische ruimtes een nieuwe bestemming te 
geven. 

- Sommige landen hebben ‘COVID-19 vrije’ ziekenhuizen of afdelingen 
geïntroduceerd om het besmettingspercentage verder te verminderen. 
 

2) Het testen van zorgpersoneel om de verspreiding van het virus in te dammen en om 
personeel en patiënten te beschermen. 

- Frankrijk heeft gerapporteerd dat alle gezondheidswerkers systematisch zijn getest na 
het einde van de sluiting in het land. 

- Meerdere landen zijn over gegaan tot asymptomatisch testen van personeel 
 
3) Prioritering of rantsoenering van behandelingen, vaak met een gefaseerde aanpak 

- Hier kwam de Nederlandse praktijk positief naar voren (de urgentielijsten) 
- Ziekenhuizen proberen ervoor te zorgen dat bedden op de intensive care afdeling 

beschikbaar blijven in het geval van een nieuwe COVID-19-golf. In Duitsland 
bijvoorbeeld houden ziekenhuizen 25% van hun ICU-bedden vrij voor COVID-19 
zorg (dit was 50% in April), uiteraard met een volledig andere baseline dan in 
Nederland. Hoe dit wordt gehanteerd verschilt per Bundesland: het kan op 
ziekenhuisniveau maar ook op Land of Kreis, wat de mogelijkheid openlaat voor 
ziekenhuizen die hun IC capaciteit concentreren op COVID-19 patiënten, maar ook 
“schone” ziekenhuizen.  
 

4) Triage anders benaderen op spoedeisende hulpafdelingen (direct scheiden van vermoede 
COVID-19 gevallen) 

- Patiënten in Duitsland worden gescheiden in patiënten met vermoede COVID-19-
infecties of luchtwegklachten van alle andere patiënten. 

- In Spanje en Engeland wordt een soortgelijke triage uitgevoerd om verdachte 
COVID-patiënten (die moeten worden geïsoleerd) te scheiden van niet-COVID-
patiënten. 

 



5) Toename van het gebruik van telefonische of videoconsultaties, ook om capaciteit vrij te 
maken.  

- Het gebruik van niet-persoonlijke consultaties is aanzienlijk toegenomen en zal naar 
verwachting in alle zes landen verder toenemen. 

- In Engeland moeten digitale consultaties worden gehandhaafd waar dit veilig en 
gepast is, voortbouwend op de inspanningen die vóór de pandemie zijn gestart om van 
digitale zorg de mainstream te maken in de NHS. Zorgmodellen zoals ‘virtual wards’, 
waarbij patiënten die waren opgenomen en behandeld voor COVID-19 naar huis 
worden gestuurd en van afstand worden begeleid, kunnen de norm worden om 
capaciteit vrij te maken en verdere infecties te voorkomen. 

 
6) Voortdurende investeringen in faciliteiten, persoonlijke beschermingsmiddelen en 
personeel zijn vereist 

- In de meeste landen zijn extra kosten gemoeid met het creëren van wachtkamers en 
ruimte om fysieke afstand te houden en geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde patiënten 
gescheiden te houden, maar ook voor het in stand houden van voldoende aanbod van 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

- De pandemie heeft het tekort aan medisch personeel in sommige landen blootgelegd 
of verergerd.  

 
Wat niet direct naar voren kwam is communicatie. Maar een goede communicatie – 
waarschijnlijk op lokaal niveau – kan helpen om de vrees bij patiënten weg te nemen (die in 
sommige gevallen ook terecht is gebleken). Je kunt hier denken aan (lokale) 
overheidscampagnes, maar wellicht kunnen zorgaanbieders de genomen maatregelen om 
patiënten te beschermen (zichtbaar) op hun website publiceren (eventueel verplichtend, zoals 
dat met wachtlijsten gebeurt). 
 
 

5. Verpleeghuiszorg 
Ik begrijp dat Vilans hier een getailleerd vergelijkend onderzoek doet (bezoekersregelingen 
enz.). Wij hebben ook een korte analyse gedaan voor onze website waarin naar deze aspecten 
wordt gekeken. De maatregelen die in Europese landen genomen zijn staan in de figuur 
beneden. Wat vooral naar voren komt zijn de schrijnende problemen wat betreft financiering, 
personeelstekorten, beschermende middelen en de afhankelijkheid van mantelzorgers. Ook 
zijn ondertussen richtlijnen en regels gewijzigd om enig contact met familie en vrienden 
mogelijk te maken. In Oostenrijk bijvoorbeeld kunnen solo bezoekers afspraken maken bij 
voorkeur buitenshuis en is een masker verplicht. In Frankrijk zijn sinds 20 april weer 
bezoeken aan familieleden in verpleeghuizen toegestaan, zij het onder strikte voorwaarden. 
Verzorgingshuizen in sommige landen, waaronder Nederland, hebben manieren gecreëerd 
waarop bewoners familieleden kunnen zien door middel van virusbestendige containers, 
tuinhuisjes, telefooncellen enz. Mogelijk zou hier meer financiële ondersteuning kunnen 
worden geboden. Uiteraard moeten verzorgingshuizen geprioriteerd worden wanneer een 
uitbraak optreedt.  
 



 
 
 
 
 

6. IC capaciteit 
De lessen die Nederland kan leren wat betreft het snel opschalen van IC capaciteit vanuit 
klinisch perspectief zijn voor zover ik dat kan overzien beperkt omdat waarschijnlijk 
Nederland hier de meeste ervaring heeft opgedaan met de snelle opschaling in April. De 
meeste landen zijn wat IC capaciteit betreft niet in de problemen geraakt, enkele zeer 
nijpende lokale tekorten daargelaten. Zo moesten vanuit Parijs honderden 
ziekenhuispatiënten, waaronder IC patiënten, naar andere departementen worden verlegd. 
Hiervoor werd ook een speciaal omgebouwde TGV gebruikt die in 10 ritten totaal 202 IC 
patiënten heeft vervoerd.8 Ook zijn er Italiaanse patiënten verlegd, hoewel deze optie 
misschien niet voldoende is gebruikt om de schrijnende beelden uit Bergamo te voorkomen. 
In Spanje stond ook een omgebouwde trein klaar met 24 IC bedden maar deze is nooit 
gebruikt omdat het aantal IC opnames tijdig afvlakte.  
 
Het lijkt mij het meest realistisch dat Nederland de ervaringen die zijn opgedaan verder 
uitbouwt en formaliseert. Ik denk hierbij vooral aan het verder verbeteren (vnl. stiptheid) van 
het centraal registreren van ziekenhuispatiënten wat in alle haast door het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding opgezet is. Het Deense model lijkt een goed 
voorbeeld te geven hoe patiënten in “real-time” door het systeem kunnen worden gevolgd 
wat tot een betere benutting van de capaciteit kan leiden. 

                                                 
8 Bron: How do the worst-hit regions manage COVID-19 patients when they have no spare capacity left? 
https://analysis.COVID19healthsystem.org/index.php/2020/04/24/how-do-the-worst-hit-regions-manage-
COVID-19-patients-when-they-have-no-spare-capacity-left/ 



 
Ook zouden de draaiboeken van de grote logistieke operatie van eind Maart waarin 
honderden patiënten werden verlegd (gecoördineerd vanuit Volkel en Rotterdam) gebruikt 
kunnen worden om een optimale spreiding van patiënten te garanderen in het geval van een 
tweede golf. Wellicht kan er in een vroeger stadium worden begonnen met spreiding om 
overbelasting onder personeel te voorkomen. Wellicht kan er ook gekeken worden naar het 
gebruik van treinen die gezien worden als een stabielere werkplek voor zorgpersoneel en 
comfortabeler voor de patiënten dan MICUs (Mobile Intensive Care Units) of bussen. 
 
Ook zou de optie Duitsland verder verkend kunnen worden. Contacten liggen er al met 
overheden in Nordrhein-Westfalen, waar 55 Nederlandse IC patiënten zijn behandeld, maar 
wellicht kan ook met andere Länder gesproken worden. Duitsland beschikt over 34 IC 
bedden per 100,000 inwoners, vergeleken met 7 IC bedden per 100,000 inwoners in 
Nederland. Tijdens het hoogtepunt van de crisis in April was 10% van de IC capaciteit in 
Duitsland met COVID-19 patiënten bezet9. Volgens getallen van Bundesregierung 
(waarschijnlijk een onderschatting) zijn tenminste 229 buitenlandse patiënten in Duitse 
ziekenhuizen behandeld (130 Fransen, 55 Nederlanders, 44 Italianen10). Nordrhein-Westfalen 
was bereid 107 Nederlandse IC patiënten op te nemen in April. Dat is ongeveer 10% van het 
normale Nederlandse aantal aan IC bedden. Uiteraard moet dit gezien worden als een last-
resort option, maar het zou een win-win kunnen zijn. Nederland krijgt een flexibele en 
relatief gunstige extra capaciteit terwijl de Duitse ziekenhuizen geld ontvangen om deze dure 
faciliteiten in stand te houden. Misschien kan ook verkend worden hoe patiënten die naar 
Duitsland verlegd worden beter begeleid kunnen worden door Nederlandse of 
Nederlandstalige verpleegkundigen. In plaats van het ministerie lijken de zorgverzekeraars 
hier een faciliterende rol te kunnen spelen in de planning. De verzekeraars in de grensregio’s 
(bijv. VGZ, CZ) hebben reeds vele jaren ervaring met het contracteren van zorg over de 
grens. 
 
 

7. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Afgelopen week hebben we een bijdrage gepubliceerd op de HSPM website over wie er 
verantwoordelijk is voor beschermingsmiddelen en hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven 
in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje 11 
 
Het beschrijft hoe landen meestal niet wettelijke verplicht zijn voor ambulante zorgverleners 
persoonlijke beschermingsmiddelen in voorraad te houden (bijv. Duitsland, Nederland), of ze 
zijn niet goed gedefinieerd (bijv. Denemarken, Frankrijk). In het geval van Italië en Spanje is 
er voor de regelgeving inzake het aanleggen van persoonlijke beschermingsmiddelen geen 
onderscheid tussen ambulante zorg en ziekenhuiszorg. 
 
Hoewel de verplichting om een passende voorraad beschermingsmiddelen te hebben de 
verantwoordelijkheid kan zijn van werkgevers (bv. Frankrijk) of individuele zorgverleners 
(bv. Denemarken, Duitsland, Nederland), wordt deze meestal gecoördineerd op hogere 

                                                 
9 Zie bijvoorbeeld https://www.aerztezeitung.de/Podcasts/Amtsaerzte-und-das-KV-System-sind-der-ganz-
entscheidende-Faktor-411668.html 
10 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/europaeische-solidaritaet-1745232 
11 Who has regulatory responsibility for stocking PPE in ambulatory care settings and how does it work in 
practice. https://analysis.COVID19healthsystem.org/index.php/2020/08/05/who-has-regulatory-responsibility-
for-stocking-ppe-in-ambulatory-settings-and-how-does-it-work-in-practice/ 
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niveaus, hetzij gecentraliseerd (bv. Denemarken) of geregionaliseerd (bijv. Italië, Spanje). 
Een situatie waarbij zorgaanbieders of overheden (nationaal en regionaal) met elkaar 
concurreren voor middelen moet voorkomen worden. Er zijn initiatieven in gang gezet die 
een overzicht geven van de beschermingsmiddelen in het land met als doel de levering en 
faire verdeling te ondersteunen (bijv. Denemarken, Nederland, Spanje). Over het algemeen 
worden er geen financiële prikkels gegeven om een voorraad persoonlijke 
beschermingsmiddelen aan te houden, maar wellicht kan dit overwogen worden. 
 
 
 


