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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. 

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.  

 

                                                
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 
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