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Betreft Expertgesprek Lessons Learned over reguliere zorg tijdens COVID-

19. 
Vergaderdatum en -tijd 26 januari 2021 15:30 uur 

Vergaderplaats WebEx 

Aanwezig Georgette Fijneman (Directievoorzitter Zilveren Kruis), Ilse van Stijn 

(Intensivist OLVG), 

Jacqueline Stouthard (Oncoloog AVL, divisiehoofd), Leonard 

Wiltkamp (Bijzonder hoogleraar, digitaal ziekenhuis), Paulette 

Timmerman (Directeur ZKN), 

Sjoerd Repping (Hoogleraar zinnige zorg, landelijke zorgevaluatie en 

gepast gebruik),  

Van VWS: Tamara van Ark (Minister voor Medische Zorg en Sport), 

Stan Dekker (plv. directeur CZ), Machteld van Rooijen (stagiair 

directie CZ), Inge Freriksen (woordvoerder minister van Ark), Eline 

Huisman (Directie CZ, reguliere zorg en COVID), Willem de Haan 

(Directie Z), Edith Scholten (Projectteam Lessons Learned), Stefanie 

Kooiman (Projectteam Lessons Learned) 
Afwezig  

Kopie aan Erik Gerritsen - SG 

  
  

  
 
Ideeën en aandachtspunten, Lessons Learned uit het gesprek van 26 januari 2021 
over Reguliere Zorg tijdens COVID-19. Ingebrachte punten zijn gesorteerd naar 
onderwerp.  
 
Digitalisering 

• Digitaliseer waar dat kan. Er blijkt veel meer te kunnen dan we voor de 
corona-crisis dachten. 

• Bekijk digitalisering breder dan informatie-uitwisseling en betrek 
organisaties die het goed doen.  

• Kijk naar de vormen van financiering van digitale zorg. Middelen gaan nu 
nog naar het oude systeem.  

 
Acute versus planbare zorg 

• Kijk naar het verschil tussen acute en planbare zorg. Organiseer dat 
gescheiden van elkaar.  
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• Acute zorg zie je vaak al aankomen, als dat anders georganiseerd wordt 
dan kun je van acute zorg planbare zorg maken. 

 
Samenwerking 

• Zorgpartijen moeten elkaar gunnen dat de ander iets overneemt. De nu 
opgezette samenwerking moet blijven bestaan. Als je samen een goed 
plan hebt kan al heel veel.  

• Samenwerking binnen ROAZ werkt erg goed, we zouden moeten kijken 
hoe die samenwerking ook op landelijk niveau vormgegeven kan worden. 

• Voor goede samenwerking is transparantie over je capaciteit van groot 
belang, data beschikbaar hebben helpt hierin.  

 
Regie  

• Er moeten mogelijkheden komen om innovatief te kijken naar hoe zorg 
kan worden voorkomen. Daarop is extra aandacht en hulp vanuit VWS 
nodig.  

• Kijk of je met koplopers al dingen kunt bereiken. Steek niet te veel 
energie in achterblijvers.  

 
Overig 

• Laat het perspectief van de patiënt meer naar voren komen, dat gaat de 
organisatie van zorg ook vormen.  

• Kijk naar de goede voorbeelden vanuit “gepast gebruik”.  
• We verzwakken wetenschappelijke basis van instituten doordat er 

wettelijk geen ruimte is om arbeidscontracten te verlengen.  
• Houd de nieuwe werkvormen voor online onderwijs vast. Maar zorg dat 

praktijklessen attitude onderwijs altijd door kunnen gaan. 
 

 
 
 


