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Geachte ROAZ voorzitters,  
 

De afgelopen weken hebben we helaas een gestage toename gezien van het aantal COVID-patiënten 
in de ziekenhuizen. Deze ontwikkeling heeft zich de afgelopen week onverminderd voorgezet. Het is 

met name de IC die nu als het gevolg van de ontwikkelingen sterk onder druk staat. Zo lagen er don-
derdagochtend 8 april 798 covid-patiënten op de IC. Dit waren er 22 meer dan een dag eerder. Dit is 

het hoogste niveau sinds de 1e golf.  

Bovenstaande ontwikkelingen waren woensdag 7 april onderdeel van bespreking in het overleg van de 

ROAZ voorzitters. Op donderdag heeft het DB LNAZ deze ontwikkelingen tevens besproken met voor-
zitter van de NVIC. Op geleide van deze besprekingen zijn donderdag einde dag de nader te nemen 

maatregelen tussen de ROAZ voorzitters afgestemd.  

 
Daarbij is het volgende benoemd en afgesproken: 

 In alle regio’s zijn thans de IC-bedden bezet en wordt deels al gebruik gemaakt van de zoge-
naamde BOSS-bedden. De benodigde capaciteit nadert de 1.450 IC-bedden. Dit is het voor nu af-
gesproken opschalingsniveau.  

 Er ontstaat een mismatch tussen de vraag naar IC-bedden voor overplaatsing en het aanbod van 
IC-capaciteit. 

 De regio’s blijven het belang van solidariteit en regionale en landelijke spreiding benadrukken om 

de covid-druk op te vangen en zoveel als mogelijk is binnen de bandbreedte van de faire share. 
 Het aantal IC-patiënten is de afgelopen week met gemiddeld ongeveer 15 per dag gestegen. De 

kans bestaat dat deze trend zich in de komende dagen voortzet. 
 Bovenstaande ontwikkeling betekent dat we meer IC-capaciteit nodig hebben om aan de vraag te 

kunnen voldoen.  
 
Gelet op bovenstaande; 
 Verzoeken we al le regio’s bij te dragen aan de opvang van de toename van Covid-patiënten op de 

IC en daarvoor hun beschikbare capaciteit op de (hele) IC in te zetten.   
 Vragen we de regio’s over te gaan tot opschaling naar het niveau van 1.550 IC-bedden. Door de 

regio’s is eerder al aangegeven dat niet iedere regio in staat zal zijn om naar dat niveau op te 
schalen, maar iedere capaciteit die we wel extra kunnen creëren is hard nodig.  
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De beperkingen in de mate van opschaling en de snelheid van de opschaling zal daarbij in alle re-
gio’s vragen om afschaling van klasse 3 zorg. 

We verzoeken u deze brief te delen binnen uw ROAZ. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. A.J.M. Reusken 
Hoofd bureau Landelijk Netwerk Acute Zorg 


