


uitval van zorgpersoneel door ziekte of tijdelijke quarantaine 
vele malen groter dan tijdens de eerste golf.
De IGJ en de NZa constateren dat in het hele land ziekenhuizen 
de reguliere zorg afschalen of hiertoe voorbereidingen treffen. 
Hierbij moet de zorg in een aantal regio’s, met name in het 
westen van Nederland, al verder worden afgeschaald dan in 
andere regio’s. De verwachting is dat dit in de komende dagen 
op een meer gelijk niveau komt.
Ondanks dat de feitelijke volksgezondheidsschade van het 
afschalen van zorg nog niet bekend is, is duidelijk dat het 
afschalen van urgente en semi-urgente zorg en vormen van 
diagnostiek en behandeling leidt tot meer patiënten met een 
zware ziektelast, en minder gunstige behandeluitkomsten 
(waaronder hogere mortaliteit).

Ad C. De IGJ ontvangt geen signalen dat patiënten voor wie 
behandeling in het ziekenhuis niet zinvol of wenselijk is, toch
instromen. 
De IGJ constateert dat ziekenhuizen de samenwerking met 
andere zorginstellingen in hun regio intensiveren maar dat de
uitstroom van patiënten naar instellingen voor verpleging en 
verzorging desondanks stagneert. Ook hier lijkt uitval van 
zorgverleners een belangrijke oorzaak. 

Ad D. De IGJ heeft verschillende signalen over het niet volgens 
afspraak  overplaatsen/overnemen van patiënten geverifieerd. Er 
is niet gebleken dat ziekenhuizen vrije bedden niet daadwerkelijk 
beschikbaar stelden voor het overnemen van patiënten. Wel 
blijkt dat het verschil tussen “IC-min bedden” en “IC-plus 
bedden” niet altijd voldoende helder is waardoor potentieel 
overnemende ziekenhuizen niet  begrijpen waarom de door hen 
aangeboden bedden door het LCPS niet benut worden voor 
overplaatsingen. Het lijkt er daarnaast op dat sommige 
overplaatsingen niet geëffectueerd worden omdat patiënten hier 
op het laatste moment van af zien. 

ziekenhuis of daar niet instromen en nog niet in beeld zijn bij de 
intensieve niet-ziekenhuis Covid-19 bedden. .

Ad D. De IGJ zal bij ziekenhuizen benadrukken bij de opschaling 
van COVID-zorg zoveel mogelijk op de overplaatsingsbehoefte 
zoals aangegeven door het LCPS in te spelen.
In een aantal ziekenhuizen worden patiënten al vanaf de SEH 
(dus nog voor opname in de kliniek) overgeplaatst. De IGJ 
adviseert te inventariseren of dit tot effectievere spreiding en 
efficiëntere overplaatsing leidt. 
De IGJ zal in een op de patiënt en familie gerichte tekst op haar 
website toelichten wat het belang is van patiëntenspreiding. 
De IGJ adviseert samen met veldpartijen (NVZ, NFU, FMS en 
mogelijk KNMG) communicatie over de noodzaak van 
patiëntenspreiding te organiseren en te onderzoeken of het 
mogelijk is om een uniforme werkwijze van het informeren van 
patiënten en familie en verkrijgen van toestemming over een 
eventuele overplaatsing te ontwikkelen. Indien een dergelijke 
werkwijze kan worden ontwikkeld, kunnen burgers die in contact 
treden met het Landelijk Meldpunt Zorg hierover worden 
geïnformeerd.

Optimaliseren van 
toegankelijkheid 
van zorg

E. De opschaling van de COVID-zorg en de afschaling van 
niet-urgente reguliere zorg verloopt bij voorkeur zodanig, 
dat de toegang tot reguliere zorg voor patiënten, ook 
met een minder urgentie zorgvraag, in alle regio’s gelijk 
is. 

Vanuit het perspectief van patiëntveiligheid en continuïteit van 
individuele patiëntenzorg is spreiding van zorg vooral een 
middel. Bij de verdere plannen voor het inzetten van 
zorgbemiddeling gericht op het optimaal benutten van landelijke 
capaciteit en gelijk niveau van toegankelijkheid in alle regio’s, 
heeft het zorginhoudelijke perspectief terecht een belangrijke rol 
gekregen. 

De IGJ adviseert zorgaanbieders en zorgverzekeraars om 
voorafgaand aan het spreiden van groepen patiënten met een 
niet-urgente zorgvraag, de plannen daarvoor te baseren op een 
prospectieve risico-inventarisatie en de daaruit volgende 
risicobeheersmaatregelen.


