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Geachte mevrouw Van Ark, beste Tamara, 

Vanwege de oplopende druk op de ziekenhuizen, informeer ik u over de laatste 
stand van zaken vanuit het toezicht van de IGJ. 

Bezetting ziekenhuizen en druk op zorgverleners 
De afgelopen dagen is de druk op de IC’s steeds verder opgelopen. Dit leidt tot 
verschillende knelpunten, zoals: 

• Ziekenhuizen moeten de kritiek planbare zorg versneld afbouwen en soms
op de dag zelf het OK-programma beperken;

• Het aantal overplaatsingsverzoeken is aanzienlijk groter dan het aantal
aangeboden bedden. Dit betekent ook dat patiënten vaak lang moeten
wachten op overplaatsing waardoor in het uitplaatsende ziekenhuis een
situatie ontstaat die voor zorgverleners onveilig aanvoelt. Indien alle
BOSS-bedden in een ziekenhuis bezet zijn en overplaatsing niet binnen
enkele uren mogelijk is, ontstaat daadwerkelijk een gevaarlijke situatie;

• Verschillende regio’s en ziekenhuizen zijn gedurende meerdere dagen
overbezet in relatie tot de gemaakte afspraken. Wanneer deze situatie
aanhoudt, is dit een risico voor de onderlinge solidariteit.

De druk op zorgverleners neemt steeds verder toe. Dit betreft zowel de 
werkbelasting (groter aantal patiënten met een zwaardere ziektelast) maar ook 
psychologische belasting ten gevolge van mediaberichtgeving over mogelijke 
versoepelingen en afnemende naleving van maatregelen, zorgen over 
vakantiedagen die niet kunnen worden opgenomen en frustratie over de 
vaccinatiestrategie (AstraZeneca-stop 60-minners en nog niet gevaccineerd zijn 
van een groot deel van de zorgverleners in ziekenhuizen). 

Toezicht IGJ en signalen vanuit het veld  
De IGJ heeft vanzelfsprekend frequent contact met alle ziekenhuizen en overlegt 
dagelijks met het LCPS en daarnaast ook regelmatig met onder meer de voorzitter 
van het LNAZ en het bestuur van de NVIC.  
Uit de contacten met de ziekenhuizen blijkt dat men, ondanks de oplopende druk, 
over het algemeen het gevoel heeft in control te zijn. Ziekenhuizen kunnen echter 
door een plotselinge toeloop of doordat meerdere patiënten tegelijkertijd ernstig 
achteruit gaan toch met een noodsituatie geconfronteerd worden. De IGJ schakelt 
dan zo nodig met de ROAZ-voorzitter en het LCPS. Een dergelijke situatie kan zich 
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bij deze hoge druk in alle regio’s voordoen – het is niet zo dat er momenteel één 
of meerdere regio’s ‘uitspringen’.  

Gisteren heeft de IGJ overleg gehad met de voorzitter van het LNAZ. In dat 
overleg heeft hij onder meer toegelicht dat de ROAZ-voorzitters hebben besloten 
tot opschaling naar 1550 bedden en afschaling van de kritiek planbare zorg 
(bijvoorbeeld cardiothoracale en complexe oncologische operaties). In combinatie 
met de gebruikelijke afname van de IC-bezetting in het weekend leidt dit er naar 
verwachting toe dat de komende dagen relatief rustig verlopen. Uit de LCPS-
rapportage van vanochtend bleek dat er meer capaciteit voor bovenregionale 
overplaatsing was dan eerder deze week. Na het weekend gaat de IGJ in overleg 
met het LCPS gericht in gesprek met regio’s en ziekenhuizen die achterblijven in 
de verdere opschaling of die een mogelijk afwijkend beeld rondom de bezetting 
vertonen. Tijdens het weekend wordt de IGJ zoals gebruikelijk geïnformeerd via 
de dagelijkse overleggen met het LCPS en indien nodig door 
ziekenhuisbestuurders.   

Bestuurders en zorgverleners geven aan dat opschalen naar 1550 bedden zeer 
moeilijk is en gepaard gaat met drastische afschaling van de kritiek planbare zorg, 
en dat opschalen naar 1700 vrijwel zeker niet haalbaar zal blijken. Dit heeft met 
name te maken met uitval van zorgverleners en beperkte mogelijkheden om 
zorgverleners meer en anders in te zetten.  
De IGJ verwacht dat vanuit het veld de druk om de vaccinatiestrategie aan te 
passen zal toenemen, evenals de oproep aan het kabinet niet nu al vergaand te 
versoepelen.  

Met vriendelijke groet, 

Korrie Louwes 
Hoofdinspecteur 


