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Universiteit van Amsterdam 
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Namens de beleidsdirectie zijn Henk Reinen en Theo van Uum aanwezig en vanuit het projectteam 
Lessons Learned zijn Victor Toom en Stefanie Kooiman aanwezig. Gespreksbegeleiding: Martijn van 
Ooijen. Verslaglegging: Jeroen Hellings.  

Verdieping naar aanleiding van de geschreven position papers 

In de position papers lezen we veel constructieve feedback. We bespreken een aantal rode draden. 
De elementen om te behouden en verder versterken zijn: 

• Laagdrempelige mogelijkheid om te testen en voldoende beschikbaarheid van persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor personeel.  

• De voortdurende afstemming op wetenschappelijke inzichten en experts, waarbij wel een 
bredere expertise gewenst is (bv. sociale of gedragswetenschappers en ethici). 

• Domein-overstijgende samenwerking.  
• Centrale regie (en/of leiderschap) waar nodig gecombineerd met lokaal 

improvisatievermogen.  
• Belangrijke ‘enablers’ (financieel en maatwerkafspraken), waardoor het veld effectief kon 

bijdragen aan de controleaanpak en het stelsel op de been bleef.  

De elementen om nieuw of anders te doen bij een volgende golf: 

• Geen centraal bezoekverbod in de LZ en GZ en meer maatwerk. Organisatie niet strenger dan 
de overheid, tenzij…  

• Kabinet en stakeholders stellen de kaders voor op- en afschalingsplan vast met maatregelen 
te nemen door zorgorganisaties zelf 

• Oog voor communicatie over de impact van de maatregelen op kwetsbare mensen en 
mensen met een beperking.  

• Meer aandacht voor kwaliteit van leven en juridisch/ethische kant van de maatregelen 
• Zorgorganisaties en mantelzorgers versterken elkaar in de respons op een mogelijke opleving 

van COVID-19  
• Aansluiting van LZ en GZ bij ROAZ en BOA. Deskundigheid over GZ bij OMT. 
• Aandacht voor support en begeleiding van het overbelast personeel  



• Maatregel van 1,5 meter in de LZ niet haalbaar. Wat betekent dat voor de communicatie? 

 

In het gesprek over deze punten benadrukken de experts dat hierbij nog ontbreekt: 

Cliëntenrechten en de omgang met naasten en verwanten moet beter. Het gaat hier ook over 
clientenrechten, bijvoorbeeld als de wet zorg en dwang buiten werking wordt gesteld, de wet 
medezeggenschap cliëntenraden. Het contact met familieleden en naasten is van wezenlijk belang 
voor mensen in een zorginstelling en zij moeten niet gereduceerd worden tot bezoekers. Om dit op 
te lossen gingen sommige instellingen verwanten als mantelzorgers op de loonlijst zetten zodat ze 
toch naar binnen konden. Het gaat ook over het macro niveau: cliëntvertegenwoordigers met hun 
bestuur. Het crisisbeheer moet echt veel meer samen opgepakt worden.  

Kwaliteit van leven gaat vooral over sociaal contact en zingeving in leven.  Dagbesteding draagt 
enorm bij aan het versterken van die kwaliteit van leven, maar ook ‘iets kunnen doen voor een 
ander’. Kunst en cultuur kunnen veel meer worden ingezet om verbindende ervaringen te creëren. 

Infectiepreventie vraagt om aandacht. Bij verpleeghuizen was heel weinig ervaring met 
infectieziektepreventie en dit vraagt aandacht in de vorm van betere plannen en betere training op 
de korte termijn, maar dit zal op de langere termijn belangrijk blijven. Ook voor de GZ dient hier 
meer accent op te komen. 

Op- en afschaling via een landelijk kader en lokale invulling. Het gaat om meerdere plannen voor op- 
en afschaling. Het gaat niet om één centraal plan maar om een ruim kader voor juridische en 
ethische afwegingen voor het lokaal invullen van de op- en afschalingsplannen. Bovendien gaat het 
om wat je op welke schaal moet organiseren en niet over meer of minder zorg. Belangrijk is het 
besluitvormingsproces: wie neemt wanneer welke beslissing? 

Communicatie. Belangrijk is de transparantie over afwegingen die worden gemaakt als 
wetenschappelijk info nog niet beschikbaar is. En informatie die toegankelijk is voor mensen met een 
verstandelijke beperking, en die tevens praktisch bruikbaar is voor mensen uit de eigen omgeving. 

Verdiepingsthema voortkomend uit de position papers 

Verdiepingsvraag: Hoe kan bij een eventueel tweede golf de kwaliteit van leven meer centraal worden 
gesteld. Het is hierbij balanceren tussen gezondheid en kwaliteit van leven is soms uitdagend. Vragen 
die Henk Reinen hierbij heeft is wat is daarvoor nodig is en waar ligt wat de experts betreft de eigen 
verantwoordelijkheid? 

Cliënten, naasten en professionals voeren het goede gesprek. De experts zijn eensgezind in het idee 
om op een zo laag mogelijk niveau het gesprek te organiseren met cliënt, organisatie en 
vertegenwoordiger. Waarbij men voorstelt dat je mensen prikkelt om de focus niet enkel op de eigen 
situatie, maar ook op situatie van de gehele groep te brengen. De methode van drie goede vragen 
(gebruikt in de cure) kan hierbij helpen, wellicht iets aangepast: 1) Welke mogelijkheden zijn er?  
2) Welk voor en nadelen zijn er dan? 3) En wat zijn gevolgen voor de persoonlijke situatie?  
Deze vragen helpen bij een goed gesprek tussen cliënt, naasten en instelling. Net als dokters dat 
doen, kun je dan per mogelijke keuze de consequenties bespreken. Juist omdat de langdurige zorg 
meer gaat over de kwaliteit van netwerken, autonomie, betekenisvol zijn voor anderen.  
Andere behulpzame vragen in het gesprek kunnen zijn: 1) Wat is belangrijk voor de persoon? 2) Wat 
is acceptabel? 3) Wat is haalbaar? Tegelijkertijd moeten ook de maatschappelijke belangen van de 
grote groep gewaarborgd worden: bijv. de veiligheid van personeel. Je hebt als cliënt 



zelfbeschikkingsrecht, maar daar hoort ook een verantwoordelijkheidsbesef voor het collectief bij. 
Dat is nu juist een perspectief dat de professional in kan brengen bij het gesprek en dan kom je tot 
een gezamenlijke besluitvorming en ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de risico's.  
 
Kaders om verspreiding te voorkomen. Sommige experts voegen hieraan toe dat een landelijke of 
regionale richtlijn voor het aantal (vaste) contacten per persoon, vastgesteld kan worden om het 
infectierisico te verkleinen. Anderen stellen voor gedifferentieerd landelijke kaders te ontwikkelen, 
passend bij het risicoprofiel en aantal besmettingen.  
 
Een gespreksleidraad voor het goede gesprek. Dergelijke vragen maar ook de geldende kaders zou je 
kunnen opnemen in een gespreksleidraad. Hierbij kun je dan nog onderscheid maken in het type 
gesprek: huishouden of wooninstelling? Vragen die dan van belang zijn bijvoorbeeld:  
- wat is het risicoprofiel van de betrokken bewoners/cliënten (combinatie van risico op ernstig 
ziekteverloop, risico op besmetting, risico op emotionele/psychische schade)? 
- zitten we in een risicogebied? 
- hoe is de personeelsbezetting? 
- welke ontmoetingsruimte? 
- hoe is de ventilatie en in wat voor pand zitten we?  
Vanuit de leidraad en het idee van het leefplan kunnen we risico’s niet alleen voorkomen, maar soms 
ook aanvaarden. Daar passen weer vragen bij als: hoe ziet het netwerk van een persoon eruit? Welke 
rol spelen hulpverleners daarin? Waar haalt deze persoon de ‘zin in het leven’ vandaan, kan dat nog 
onder corona-condities, en wat zouden we kunnen doen om iemand daarbij te ondersteunen? 
Hierbij wordt opgemerkt dat sommige instellingen in de eerste golf strenger waren dan de overheid 
als het gaat om het inperken van de vrijheid en daarmee de kwaliteit van leven. Dat moeten we 
voorkomen in een tweede golf.  
 
Hybride en blended oplossingen. Soms was de situatie: Als de instelling sluit, neem ik mijn kind in 
huis. En dan ben je ook gelijk op jezelf aangewezen. De experts doen een pleidooi voor hybride en 
blended oplossingen. Dat impliceert nog steeds support vanuit de overheid/zorgaanbieders, maar 
dan ambulant. Cliënten en familie kunnen dan, met coaching en ondersteuning door zorgverleners, 
alternatieve zorgarrangementen inrichten waarin bescherming tegen COVID-19 nog steeds gepaard 
gaat met goede kwaliteit van leven. 

Goede en passende communicatie. De kwaliteit van leven verandert, en wordt waarschijnlijk altijd in 
meer of mindere mate bedreigd door lockdowns en beperkingen. Maar het is belangrijk om dat goed 
en begrijpelijk te communiceren, ook voor mensen met beperkingen. En mensen bewust te maken 
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gaat niet alleen om communiceren, maar juist ook de 
samenspraak en het gesprek.  
 
Spiegelen van een beleidsvoornemen 

Henk Reinen introduceert het strategische plan dat nu in ontwikkeling is voor de belangrijkste 
vormen van zorg-ondersteuning voor thuiswonende ouderen. Dat bestaat onder andere uit de 
volgende punten: 

• Zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen wordt zodanig vormgegeven dat 
ouderen op een veilige manier in gelijke mate meedelen in de geleidelijke versoepeling van 
maatregelen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. 

• In het geval van een tweede golf: Zorg en ondersteuning voor thuiswonende wordt zodanig 
aangepast dat ouderen op een veilige manier binnen de richtlijnen van het RIVM zoveel 



mogelijk deel kunnen blijven nemen aan de verschillende domeinen van het maatschappelijk 
leven.  

• Ouderen en hun naasten zijn in staat zelf regie te voeren op belangrijke keuzes en 
afwegingen omtrent de behandeling van Corona (Tot wanneer thuis behandelen? Wanneer 
naar het ziekenhuis? Etc.) 

• Het is voor ouderen mogelijk op een verantwoorde en veilige manier contacten te 
onderhouden met belangrijke mensen in hun persoonlijk netwerk. 

• Er wordt voldoende getest en beschermingsmiddelen zijn voldoende beschikbaar en worden 
gepast gebruikt. Daarmee ontstaat een veilige situatie, waarbinnen passende ondersteuning 
in aangepaste vorm doorgang kan vinden.  

• Mantelzorgers voelen zich ondersteund om de zorg voor een naaste, vanwege 
Coronamaatregelen ook op langere termijn vol kunnen houden en daar waar het niet meer 
gaat, is er sprake van voldoende logeer of (medische) opvangmogelijkheden. 

• De communicatie rond Corona(maatregelen) is herkenbaar, begrijpelijk en toegankelijk voor 
ouderen.’ 

• Kennis over COVID-19 en over de gezondheidsrisico’s van COVID-19 en over de impact van de 
COVID-19-maatregelen op ouderen is (laagdrempelig) beschikbaar. 

De vraag aan de experts is wat hen hierin aanspreekt, welk effect zij bezien maar ook wat zij vinden 
dat aandacht of verduidelijking vraagt en/of wat verder verdiept moet worden. We spreken af dat 
primair ouderen – waar het plan op gericht is – maar en passant ook andere doelgroepen (zoals 
mensen met beperkingen, kwetsbare mensen) besproken kunnen worden. Voor mensen met 
beperkingen is een vergelijkbaar plan al iets verder ontwikkeld en getoetst, vandaar nu de focus op 
thuiswonende ouderen.  

Specificeren van en differentiëren tussen groepen. Er wordt veelal gesproken over 'ouderen', dat is 
een grote groep. Voorstel is om 'ouderen' meer te specificeren, minimaal het onderscheid tussen 
‘vitale ouderen’ en ‘kwetsbare ouderen’: sociaal kwetsbaar, en/of kwetsbaar voor (de gevolgen van) 
een besmetting. Dit kun je doen door casusbeschrijvingen te gebruiken die mensen kunnen lezen om 
te bepalen tot welke groep ze behoren en daar ook onderscheid in adviezen te maken. Denk aan 
oppassen op kleinkinderen, dat zijn veelal vitale ouderen die dat misschien prima kunnen doen als ze 
in hun eigen bubbel blijven. Overigens is er bij kwetsbaarheid een verschil tussen medische 
kwetsbaarheid (waar RIVM naar kijkt), sociale kwetsbaarheid (GZ en GGZ) en het onderscheid tussen 
ouderen (vitaal of kwetsbaar).  

Impact van maatregelen op ouderen. De zorg is enerzijds dat ouderen veel binnen gaan zitten, dus 
stimuleer hen vooral om naar buiten te gaan (denk aan een ouderen-uurtje). Anderzijds dat ze in het 
verleden terecht komen en de oorlogssituatie herleven. Dat komt mede door bijvoorbeeld het 
hamsteren, het feit dat zij vaak weinig mensen kunnen zien of spreken, bijbehorende angsten. Juist 
het doen van activiteiten voor een ander is een gemis: passen op de kleinkinderen, koken, 
mantelzorg etc. In geval van GZZ en psychiatrie (een andere doelgroep dus) hebben mensen kleine 
netwerken en dan is dagbesteding erg belangrijk. Het waarborgen van voorzieningen als 
dagbesteding en logeermogelijkheden is daarom van belang. Net zoals de continuïteit van 
behandelingen zoals fysio en logopedie, voorzieningen en het waarborgen van noodzakelijke 
vervoersmogelijkheden. Henk Reinen voegt eraan toe dat in de eerste golf ook plannen zijn 



gehanteerd voor o.a. het door laten gaan van dagbesteding en vervoer en dat men bij VWS ook weer 
voor een tweede golf kijkt hoe afschaling voorkomen kan worden.  

Behoefte aan praktische kennis. Er is veel behoefte aan praktische kennis die ouderen, maar dit geldt 
ook voor de andere doelgroepen, kunnen toepassen in de eigen situatie. Denk aan voeding, leefwijze 
e.d. Het gaat hier ook over kennis wat je zelf kan doen om je weerbaarheid te vergroten. Ook is het 
vaak de vraag hoe deze kennis verspreid kan worden richting de juiste mensen. Belangrijk in de 
communicatie is ook een handelingsperspectief: wat kun je wel doen, welke mogelijkheden zijn er? 
I.p.v. van enkel benadrukken wat niet kan. Om volledig mee te doen is voor sommige experts de 
vraag of er medische mondkapjes kunnen komen voor patiënten in een kwetsbare groep. 

Gelijke mate of gelijkwaardig meegaan in de versoepelingen? De vraag is wat "ouderen op een veilige 
manier in gelijke mate meedelen in de geleidelijke versoepeling van maatregelen" betekent. Gelijke 
mate of gelijkwaardig is hier wellicht de vraag? Het beeld is namelijk dat het in gelijke mate 
versoepelen betekent dat je soms juist extra maatregelen moet nemen om rekening te houden met 
de genoemde kwetsbaarheid. Ook geven de experts aan dat de uitgangspunten in het plan wellicht 
flexibel moeten zijn. Als de tijd iets anders vraagt moet het uitgangspunt anders worden aangepast.  

Innovatieve middelen inzetten. Een andere kijkwijze is niet enkel te focussen op zo veel mogelijk 
participeren, maar ook binnen de beperkingen van Corona kijken wat je wel kan doen en op een 
andere manier. Een voorbeeld is hier de digi-bellijn en beeldbellen. In de gehandicaptensector is men 
daar bijvoorbeeld erg mee bezig. Terug naar het oude normaal wil zeker niet iedereen. Naasten 
moeten meer worden gekoesterd als lid van het netwerk van de cliënt. Bezoek faciliteren is echt 
cruciaal, ook zal dat met oog op COVID-19 meer inspanningen vragen.  

Voorkomen van administratieve rompslomp. Nu is de zorg voor ouderen en mensen met 
beperkingen over een aantal stelsels (zoals WMO, WLZ) geregeld en daarmee ook over verschillende 
uitvoeringsorganisaties en met andere kwaliteitscriteria. In de crisis was het idee: doe wat nodig is en 
dan kijken we later hoe we het bekostigen. Dit uitgangspunt heeft veel opgeleverd, juist in op micro-
niveau. Dit principe zouden we groter en belangrijker kunnen maken, maar dat vraagt nogal wat van 
betrokken instanties. De klantreisbenadering hanteren is zinvol, want het wijzigen van zorg levert nu 
vaak administratieve rompslomp op. Laten we het principe "we regelen het later wel met het 
bonnetje" hanteren en dat daarmee het belang van de cliënt en netwerk voorop staat. Henk Reinen 
noemt hier de Corona Units als voorbeeld van een oplossing als de situatie thuis niet meer gaat, 
beschikbaar is en waar ook de 'schotten' even vergeten worden. Dit zou iets kunnen zijn om te 
handhaven, ook voor na de crisis. De set van uitgangspunten in het plan zouden volgens de experts 
eigenlijk ook in niet-corona tijd toepasbaar kunnen zijn. 

Open ronde 

In de open ronde geven de experts nog de volgende adviezen aan het kabinet en de sector:  

Jan Brinkers: Ik maak me zorgen over hoe mensen momenteel om gaan met de maatregelen, kijkend 
naar activiteiten door hete weer en de vakanties. Ik hoop op het uitblijven van een tweede golf. Het 
einde van het leven, het borgen van de palliatieve fase is erg belangrijk! 

Mirella Minkman: Het belang van het uitleggen van maatregelen blijf ik belangrijk vinden om de 
effectiviteit er van te vergroten. In ons gesprek vandaag ontwikkelden we rondom die vragen op 
micro-niveau volgens mij een mooi framework vormen van wat we verder uit zouden kunnen 
bouwen tot een gespreksleidraad voor organisaties. Wat daarin nog niet genoemd en wel belangrijk 
is, is hoe we in dat proces ook blijven leren van de gesprekken en de genomen maatregelen. Hebben 
we de juiste afweging gemaakt? Wat gebeurde er? Wat kan een volgende keer beter? 



Erik Dannenberg: Aandacht voor de langere termijn is erg belangrijk. Hoe ga je om met een crisis als 
dit als de beroepsbevolking nog ouder wordt. Dat vraagt om nieuwe modellen en nog meer co-
creatie tussen zorg en betrokkenen.  

Carlo Schuengel: Ten eerste, erkenning voor de medewerkers met name in de gehandicaptenzorg, 
ten tweede, stel je verwachtingen bij over de bandbreedte van zorginstanties, naasten en 
medewerkers om heel granulair afspraken te maken. Zorplannen bestaan al, maar onderzoek leert 
ons dat hier vooral de doelen staan en niet de manier waarop. Dit zou je met een soort menu-optie 
moeten individualiseren.  

Arend Arends: Geen nabranders 

Dianda Veldman: Ten eerste is het belangrijk is om extra beleid maken voor kwetsbare mensen, denk 
daarbij aan bijvoorbeeld de medische mondkapjes. En laat hen als eerste aan de beurt komen als er 
straks een vaccin is. Andere dan medische en epidemiologische disciplines in het OMT laten 
meedoen, en cliënt/patiëntparticipatie in de ROAZ toevoegen. Ten derde laat instellingen plannen 
maken en daar ook echt mee oefenen.  

Jeannette Pols: Als je iets wilt met digibeten, moet je nu beginnen, en niet midden in de pandemie. 
Het is heel moeilijk om zorg op afstand uit te leggen als je niet naast iemand kunt zitten. Nu handelen 
dus! 

Pouwel van de Siepkamp: Cliëntenrechten hebben we het nog niet veel over gehad. Als er landelijk of 
regionaal maatregelen worden afgekondigd die consequenties hebben voor de toepasbaarheid van 
de WZD, WKZI of WGZ dan moeten die consequenties duidelijk zijn voor die cliëntenrechten. 
Ondersteuners, verwanten en vertrouwenspersonen moeten ten allen tijden toegang hebben tot 
patiënten. 


