




Bron: LCPS, 10 april 2021

Ontwikkeling COVID-ziekenhuisbezetting IC (rood) en 
kliniek (blauw) van 27 februari 2020 t/m 10 april 2021 
NB: klinische COVID-bezetting wordt pas sinds 20 april 2020 gemeten

Ontwikkeling COVID-ziekenhuisbezetting | IC en kliniek

Ontwikkeling COVID IC-instroom van 28 maart t/m 10 april 2021.
Prognose van LCPS geeft een verdere stijging van de IC-bezetting 
en klinische bezetting in de komende tijd.

Ontwikkeling COVID IC-instroom









Druk op de ziekenhuizen | in de praktijk

dan zie je niet de druk door de turn-over en de vele patiëntbewegingen qua in-door-uitstroom

Voorbeeld van 7 april 2021

IC-bezetting COVID: 776 (+26 t.o.v. vorige dag)
Kliniek-bezetting COVID: 1782 (+36 t.o.v. vorige dag)

Achter deze cijfers:
Totale instroom nieuwe patiënten: 57 (IC) + 285 (kliniek) = 342
Totale uitstroom behandelde patiënten (incl. overlijden) = 278 
Totale doorstroom patiënten in ziekenhuis (IC kliniek) = circa 80 
Totale regionale verplaatsingen patiënten tussen ziekenhuizen = circa 50
Totale bovenregionale verplaatsingen patiënten tussen ziekenhuizen = 39
Totaal aantal pogingen/verzoek tot verplaatsing tussen ziekenhuizen ronder resultaat = circa 100
Totale bewegingen met COVID-patiënten op 7 april: circa 900

Elke beweging met een patiënt geeft veel werk voor het zorgpersoneel, bijvoorbeeld:
Aanmelden, behandeling vaststellen
Intuberen, extuberen, medicatie 
Verplaatsen/tillen van ene bed naar andere, in/uit ambulance 
Familieleden informeren, elke nieuwe situatie bespreken
Overdacht tussen artsen/verpleegkundigen

En ook:
Voortdurende monitoring, coördinatie, afstemming tussen 80 ziekenhuizen, 30 ambulancediensten,    
10 en LCPS
Hoge dynamiek in en tussen ziekenhuizen, bijvoorbeeld veel vaker tijdelijke SEH-stops dan normaal
Hoge planningslast om alle (extra) diensten 24/7 ingevuld te krijgen

IC Kliniek



Druk op de ziekenhuizen | waarschuwingen IGJ en NZa
Signaal IGJ (9 april 2021), onder andere:

Knelpunten door oplopende druk. 
Versnelde afbouw van kritiek planbare zorg, soms 
beperking OK-programma op de dag zelf.
Overplaatsingsverzoeken overstijgen het aantal aangeboden 
bedden. Hierdoor moeten 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;
De druk op zorgverleners neemt steeds verder toe. Dit betreft 
zowel de werkbelasting (groter aantal patiënten met een 
zwaardere ziektelast) maar ook psychologische belasting
vanwege mediaberichtgeving over mogelijke versoepelingen 
en afnemende naleving van maatregelen, zorgen over 
vakantiedagen die niet kunnen worden opgenomen en 
frustratie over de vaccinatiestrategie (nog niet gevaccineerd 
zijn van een groot deel van de zorgverleners in 
ziekenhuizen).
Bestuurders geven aan dat huidige opschalen naar 1550 
bedden zeer moeilijk is en gepaard gaat met drastische 
afschaling van de kritiek planbare zorg, en dat verder 
opschalen naar 1700 vrijwel zeker niet haalbaar zal blijken. 
Dit vanwege uitval van zorgverleners en beperkte 
mogelijkheden om zorgverleners meer en anders in te zetten. 

Signaal NZa (9 april 2021), onder andere:
Zorgen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de 
toegankelijkheid van zorg. 
Huidige opschaling naar 1550 IC-bedden en de afschaling van 
de kritiek planbare zorg ten behoeve van voldoende capaciteit 
voor Covid-patiënten baart ons grote zorgen. 
Dit betekent dat wederom zorg uitgesteld zal gaan worden, die 
binnen zes weken geleverd moet worden om onomkeerbare 
gezondheidsschade aan patiënten te voorkomen. Om nog 
maar niet te spreken over de minder urgente planbare zorg, die 
al sinds de start van de pandemie achterblijft bij de zorg die 
onder normale omstandigheden in deze tijd naar verwachting 
wordt geleverd.
Met het oog op het borgen van acceptabele mate van toegang 
tot zorg is het zeer onverstandig om op dit moment in deze tijd 
grootscheepse versoepelingen door te voeren. 
Als de huidige Covid-maatregelen nog enkele weken in stand 
blijven en het vaccinatietempo maximaal wordt opgevoerd, 
kunnen we voorkomen dat we in het zwartste scenario voor de 
Nederlandse samenleving terecht komen. Dat is het scenario, 
waarin toegang tot semi-acute en zelfs acute zorg geen 
vanzelfsprekendheid meer is. 
Advies met klem is om versoepelingen met enkele weken uit te 
stellen.





Percentage afschaling operatiekamers Druk op de IC-zorg (1 tot 5)

Bron: NZa Rapport Zorgbeeldportaal, d.d. 6 april 2021

De gewogen gemiddelde afschaling op de Nederlandse 
operatiekamers is 27%

Afschaling en druk op de IC-zorg

De gewogen gemiddelde druk in Nederland op de IC is 3,1 waarbij de 
volgende schaling/duiding wordt gehanteerd: 

1. Gebruikelijke interne maatregelen en reguliere afspraken volstaan
2. Reguliere buffercapaciteit volledig opgebruikt maar nog geen bijzondere maatregelen
3. Bijzondere maatregelen en accentverlegging om de kwaliteit te behouden
4. Aanpassingsvermogen is volledig opgebruikt en zorgkwaliteit komt in gevaar
5. De kwaliteit en / veiligheid van zorg kan niet meer worden gewaarborgd





Versoepeling maatregelen | Gevolgen IC en reguliere zorg

Scenario met huidig pakket:
- Aantal ziekenhuisopnames zal verder stijgen, maar het totaal 

blijft net hanteerbaar voor de zorg (wel forse afschaling niet-
kritieke zorg nodig)

- Vanaf mei volgt ombuiging vanwege vaccinatieprogramma en 
seizoensinvloed

Scenario bij continuering huidige groei COVID-
ziekenhuisopnames met huidig tempo:
- IC-bezetting neemt dagelijks per saldo ongeveer 10 toe.
- Tweede helft april: 1550 IC-bedden bezet (COVID + non-

COVID), met volledige afschaling alle niet-kritieke planbare zorg
- Twee weken later: 1700 IC-bedden bezet met volledige 

afschaling alle kritieke planbare zorg (o.a. kanker, hart, long)
- Enkele dagen daarna: ook alle acute zorg (COVID en non-

COVID) komt in de knel absoluut zorginfarct

NB:
- Tijdens 1e en 2e golf waren versoepelingen (pas) aan de orde 

bij dalende cijfers. Momenteel is sprake van stijging van 
ziekenhuisopnames. 

- De COVID-bezetting in de ziekenhuizen (IC en kliniek) is sinds 
de 1e golf niet meer zo hoog geweest.

- Voor elk COVID IC-bed zijn er gemiddeld 2 klinische bedden 
bezet

- Bij verdergaande versoepelingen (met hogere R)  zullen 
beschreven effecten zich eerder en sneller voordoen.

Bron: LCPS

R= 1,13 - 1,26

R=0,81 0,91

Prognose bedbezetting totaal IC + kliniek (planning LCPS)
- Huidig aandeel IC op totale COVID-bezetting = 32 %
- Aandeel IC op totaal loopt verder op door instroom van gemiddeld 

jongere patiënten;
- En omdat steeds vaker klinische patiënten thuisbehandeling krijgen 

(zuurstof, medicatie) onder toezicht van de medisch specialist en de 
huisarts; de groep telt dan niet meer mee de ziekenhuiscijfers. Dit 
betreft momenteel circa 600-700 patiënten.



Bron: technische briefing Jaap van Dissel 10-maart 

Stijgen gaat snel, dalen gaat langzaam

Voorbeeld

Dag 0: R=1 en er zijn ongeveer 10 IC opnames per dag

Dag 10: R stijgt van R=1 naar R=1,5

Dag 30: Door de stijging van de R zal het aantal IC-opnames 
ook stijgen waardoor rond dag 30 de drempelwaarde van 25 
IC-opnames per dag wordt overschreden

Dag 32: Er zijn strengere maatregelen ingesteld om de R en 
het aantal IC-opnames weer te laten dalen. De R daalt van 
R=1,5 naar R=0,9

Omdat de gemiddelde ligtijd van een COVID-patiënt op de IC 
16,8 dagen is, zal het aantal COVID-patiënten dat op de IC 
ligt nog een lange tijd hoog zijn, ook al is de R en de instroom 
op de IC alweer gedaald.

Opnames IC stijgen snel 
en dalen redelijk snel

IC bezetting stijgt mee 
met nieuwe IC opnames, 
maar daalt veel langzamer

Versoepeling maatregelen | Effect op stijging IC-opnames 



IC-bezetting | relatie met vaccinatiestrategie

Tijd tot IC-opname na besmetting is ± 3 weken
Tijd tot maximale bescherming na 1 prik is ± 3 weken

Leeftijdsverdeling COVID-patiënten op de IC

Pas 6 weken na vaccinatie weet je zeker dat je een bepaalde 
leeftijdsgroep nagenoeg niet meer zult zien op de IC (3 weken tot effect 
1e prik + 3 weken tijd van besmetting tot aan IC-opname). 

De groep 70-
op de IC-opnames (en sterfte) zal dus uiterlijk over zes weken (medio 
mei) zichtbaar zijn. 

Het effect van vaccinatie van groep 70-74 zorgt dus niet direct voor een 
flinke afname van de hoeveelheid patiënten op de IC. Om dat voor elkaar 
te krijgen moeten met name de groepen 50 t/m 69 ook gevaccineerd zijn 
(zie de blauwe balken). Ook hier geldt dan nog wel een maximale 
effectueringsperiode van 6 weken tussen vaccinatie en uitsluiting van IC-
opname in deze leeftijdsgroepen.

NB: 
De gemiddelde ligduur op de IC is momenteel 16 dagen (inclusief 
overleden op IC).
Hoe jonger de patiënt, des te groter de kans op overleven bij een IC-
opname. 
Als door daling van de gemiddelde leeftijd op de IC ook het risico van 
sterfte op de IC zal afnemen, is tegelijkertijd de verwachting dat de 
gemiddelde ligduur per patiënt zal oplopen. 
Dit leidt tot een gemiddeld groter beslag op de beschikbare IC-
capaciteit per patiënt (en een oplopende gemiddelde ligduur) dan tot 
nu toe het geval was.

Bron: Stichting NICE, LCPS, RIVM







Bron: Nivel

Ziektebeeld COVID | Meldingen bij de huisarts met COVID-19-achtige klachten

Incidentie per week, per 100.000 inwoners
Week 10: 12,7 (+2,8 ten opzichte van vorige week)

Schatting van het absolute aantal mensen in 
Nederland

Week 10: 2.350 (+582 ten opzichte van vorige week)






