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Uw brief 

1 8 Aug 2021 
Vervolg regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare 
patiënten i.v.m. COVID-19 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 31 maart 2020 heb ik u als Directeur Publieke Gezondheid (DPG), vanwege 
toenemende druk op de zorg door COVID-19, gevraagd verantwoordelijkheid te 
nemen bij de totstandkoming en borging van een regionaal-overstijgende aanpak 
ten behoeve van een veilige en efficiënte zorgverlening aan kwetsbare patiënten. 
De betreffende brief is een specifieke uitwerking van de rol die de DPG-en al 
hebben op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG), artikel 2 en 6, maar die 
in relatie tot de activiteiten op het gebied van COVID-19 nog eens specifiek is 
bekrachtigd. In de brieft zijn activiteiten benoemd om de organisatie van zorg 
buiten het ziekenhuis vorm te geven. 

Ik wil mijn waardering uitspreken voor uw inzet gedurende de afgelopen periode. 
U en uw collega's, evenals de partners waarmee u tijdens deze crisis intensief 
samenwerkt, verdienen complimenten voor de voortvarende en daadkrachtige 
wijze waarop deze uitdaging is opgepakt. U bent opgetreden als verbinder tussen 
het openbaar bestuur, zorgpartners en partners in de crisisbeheersing. Deze 
aanpak heeft geholpen bij het monitoren en domein-overstijgend organiseren van 
beddencapaciteit, personeel en middelen, waardoor er grip is gehouden op de 
zorgcontinuïteit in de brede keten van kwetsbare patiënten, mét of zonder COVID-
klachten. 

We zien ook resultaten van deze aanpak. Er is sprake van een versterkte 
samenwerking tussen VVT, GGZ, gehandicaptenzorg, huisartsen en ziekenhuizen 
in de verschillende regio's. Partijen weten elkaar beter te vinden dan voorheen. 
Het borgen van voldoende plekken voor kwetsbare patiënten is gerealiseerd door 
het opstellen en uitvoeren van de regionale opschalingsplannen, maar bovenal 
door monitoring op capaciteit, continuïteit en doorstroming in de keten. Door de 
realisatie van centrale coördinatiepunten kan snel worden geacteerd op 
knelpunten in de keten en kan u vanuit uw rol als DPG, partijen aanspreken op 
hun verantwoordelijkheden, rollen en taken. 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

1  Brief 'Regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten i.v.m. COVID-19' (d.d. 31-03-
2020) (1169066-203772-LZ) 
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We hebben het afgelopen jaar veel geleerd over de crisisbestendigheid van de 
zorg, maar ook over het belang van onder andere samenwerking en beter inzicht 	Kenmerk 

in actuele gegevens. Ik ben ervan overtuigd dat we de geleerde lessen uit deze 	3238884-1013710-CZ 

crisis zoveel als mogelijk moeten behouden. Daarom roep ik alle partijen op om 
tot het moment van structurele borging deze lessen en opgebouwde structuren 
niet te laten vervliegen. 

In de realiteit van vandaag de dag bent u als DPG nog steeds actief en 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten die de borging van 
zorgcontinuïteit beogen. Op dit moment bevinden we ons gelukkig in een andere 
fase van de crisis dan in maart vorig jaar. Alleen zien we helaas in de afgelopen 
weken het aantal besmettingen weer kunnen fluctueren en ik wil er voor waken 
dat we terugvallen in oude structuren en gewoonten. Ook gezien allerlei 
onzekerheden in de komende tijd. 

Hierbij denk ik, naast een even eventuele toename van het aantal besmettingen, 
aan mutaties van het virus, de hoogte van de vaccinatiegraad, de mate waarin 
reizigers deze zomer het virus mee terugnemen uit het buitenland en het effect 
van de maatregelen op het verloop van het virus. Tevens wordt rekening 
gehouden met een opleving van het influenzavirus dit najaar. 

Nu er steeds minder COVID-19 patiënten in én buiten het ziekenhuis liggen, komt 
er gelukkig tijd en ruimte om uitgestelde zorg in te halen. Door het grote aantal 
behandelingen dat moet worden ingehaald tezamen met continueren van de 
reguliere zorg, zal de druk op beddencapaciteit en personeel de komende tijd 
onverminderd hoog blijven. Een eventuele nieuwe opleving van het aantal COVID-
19 patiënten - al dan niet regionaal - zal daarom relatief snel gevolgen hebben 
voor de inhaalzorg en reguliere zorg. De COVID-zorg en non-COVID-zorg zijn 
namelijk 'communicerende vaten'. En omdat de marges klein zijn, blijft 
waakzaamheid geboden. 

In het kader van de mogelijke gevolgen voor de inhaalzorg, wordt het inzicht in de 
opgave als gevolg van COVID-19 voor de regio verlegd naar zowel COVID-zorg als 
non-COVID zorg. 

Concreet vraag ik u de volgende activiteiten te continueren zolang de pandemie 
hierom vraagt, tot uiterlijk 1 juli 2022 en eerder als de situatie dat toelaat: 

• zicht te houden op de continuïteit van de totale keten door de opgave voor de 
regio in beeld te brengen met behulp van scenario's en afspraken te maken 
over de benodigde capaciteit en inzet van personeel; 

• deze kennis over het actuele beeld in de gehele zorgketen en over de regio's 
heen te duiden in landelijke overleggen; 

• het in stand houden van een centraal coördinatiepunt in iedere regio van 
waaruit de doorstroming in de regionale keten wordt gemonitord en 
gecordineerd; 

• monitoring (monitor niet-acute zorg en landelijke ketenmonitor) ter 
bevordering van een actueel inzicht in de regionale en landelijke continuïteit 
en op onderdelen capaciteit en spreiding van patiënten; 

• het aanhouden van beddencapaciteit buiten het ziekenhuis op 
waakvlamniveau tot ten minste 1 november 2021, waarbij opschaling binnen 
72 uur is gegarandeerd; 
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Hoogachtend, 

de minister van Volksg 	ndheid, 
Welzijn en Sport, 

• partijen aan te spreken als onvoldoende voortgang te zien is bij knelpunten 	Directie Curatieve Zorg 

m.b.t. zorgcontinuïteit. Hiervoor signaleert u knelpunten in de keten en maakt 
u deze in uw regio bespreekbaar. In de regionale overleggen acute en/of niet- Kenmerk 

acute zorg (ROAZ- en/of in sommige regio's het RONAZ), monitort u de brede 3238884-1013710-CZ 

ketenbenadering en houdt u zicht op de toegang tot zorg voor álle burgers. 

Indien de situatie er om vraagt, verzoek ik u weer verder op te schalen naar 
gelang dit noodzakelijk is. Ik realiseer mij dat er het afgelopen jaar al een groot 
beroep op u is gedaan, maar ook dat dit de komende maanden nog zo zal blijven. 
Met deze brief hoop ik u daarvoor de juiste kaders mee te geven, zodat u uw 
werkzaamheden op het gebied van zorgcontinuïteit kan continueren. 

Ik blijf graag met u in gesprek over de voortgang en geleerde lessen van deze 
activiteiten. 
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