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Voorwoord
Ernst	Kuipers	aan	het	woord

Beste	lezer,

Er	is	in	een	korte	tijd	heel	veel	gebeurd.	De	uitbraak	
van	COVID-19	heeft	ons	hele	land	op	zijn	kop	ge-
zet.	Het	raakte	ons	allemaal,	zowel	thuis	als	in	het	
werk.	De	effecten	van	de	uitbraak	waren	voor	de	
zorg	verstrekkend.	Met	man	en	macht	is	er	maan-
denlang	gewerkt	om	de	zorgcontinuïteit	te	waar-
borgen.	Op	het	moment	dat	een	crisis	beslecht	is,	
vergeten	we	vaak	om	even	stil	te	staan	bij	wat	er	
allemaal	is	gebeurd.	Daar	is	deze	terugblik	voor	
bedoeld!	Nu	alles	nog	goed	in	ons	geheugen	zit,	is	
dit	hét	moment	om	nog	even	terug	te	kijken.	Deels	
om	welverdiende	complimenten	uit	te	delen	en	
deels	om	de	dilemma’s	te	belichten	en	te	leren	van	
de	opgedane	ervaringen.
	
Dynamisch 
Tijdens	de	coronacrisis	was	het	mijn	rol	om	be-
stuurders	uit	ons	Regionaal	Overleg	Acute	Zorg-
keten	(ROAZ)	regelmatig	bij	elkaar	te	brengen	om	
zo	grip	te	krijgen	op	de	knelpunten	en	dilemma’s	
in	onze	zorgregio.	Weten	wat	er	écht	leeft	en	
speelt	is	van	wezenlijk	belang	om	de	juiste	beslui-
ten	te	kunnen	nemen.	Deze	crisis	was	voor	bijna	
iedereen	in	de	zorg	bijzonder	en	nieuw.	Zélfs	na	
de	oefening	Hollandse	Griep	vorig	jaar.	Tegelijker-
tijd	was	het	natuurlijk	niet	nieuw	om	geconfron-
teerd	te	worden	met	een	crisis.	Onze	zorgregio	is	
qua	samenstelling	heel	divers	en	dynamisch	dus	
het	hele	jaar	door	komen	er	vraagstukken	op	ons	
af	die	er	toe	doen	als	het	gaat	om	de	zorgconti-
nuïteit,	kwaliteit	en	beschikbaarheid.	Het	laatste	
wat	je	kunt	zeggen	is	dat	ons	ROAZ	een	slapend	
bestaan	leidt	in	Zuidwest-Nederland!		
	

Haarvaten 
Ik	vind	dat	we	het	als	ROAZ	ontzettend	goed	
gedaan	hebben.	Er	was	heel	veel	solidariteit	en	
een		grote	bereidheid	om	de	schouders	eronder	te	
zetten	met	elkaar.	Iedereen	pakte	zijn/haar	rol	en	
deed	wat	er	op	dat	moment	het	hardst	nodig	was.	
Het	hielp	natuurlijk	enorm	dat	we	elkaar	al	kenden.	
Toen	we	eind	februari,	begin	maart,	landelijk	moes-
ten	opschalen	vanwege	de	situatie	in	Brabant	en	
Limburg	was	daarom	mijn	dringende	advies	aan	
minister	De	Jonge	om	hiervoor	de	bestaande	ROAZ	
structuur	samen	met	het	overkoepelend	Landelijk	
Netwerk	Acute	Zorg	te	gebruiken.	Die	ROAZ	regio’s	
bestaan	tenslotte	al	en	hebben	tot	in	de	haarva-
ten	van	de	zorg	goede	regionale	en	subregionale	
connecties.	Het	was	een	stuk	lastiger	geworden	als	
we	in	crisistijd	dit	soort	samenwerkingen	en	struc-
turen	vanaf	de	grond	hadden	moeten	opbouwen.	
Het	kan	wel,	we	hebben	dit	ook	gedaan	met	het	
Landelijk	Coördinatiecentrum	Patiënten	Spreiding.	
Dat	bestond	niet	en	hebben	we	aan	het	begin	van	
de	crisis	uit	de	grond	gestampt.	Toch	was	dit	we-
zenlijk	anders.	Het	ging	‘maar’	om	één	onderwerp,	
namelijk	de	landelijke	coördinatie	op	eerlijke	wijze	
patienten	te	spreiden.	De	vele	knelpunten	in	de	
ROAZ	regio’s	vroegen	om	een	andere	aanpak.		

Benauwd 
De	snelheid	waarmee	we	tegen	tekorten	in	de	
persoonlijke	beschermingsmiddelen	(PBM’s)	aan-
liepen,	was	echt	verbazingwekkend.	De	eerste	
COVID-19	besmette	patiënt	werd	op	27	februari	jl.	
in	Tilburg	opgenomen	en	de	intelligente	lockdown	
was	op	15	maart	jl.	In	deze	tussenliggende	periode	
steeg	het	aantal	opgenomen	patiënten	wel	snel,	
maar	de	aantallen	waren	nog	niet	schrikbarend.	

Ik	kreeg	toch	al	vrij	snel	verontruste	appjes	dat	er	
bijna	geen	PBM’s	meer	beschikbaar	waren	in	zorgin-
stellingen.	We	hebben	uiteraard	onze	eigen	voorraad	
van	het	Erasmus	MC	aangesproken	om	te	helpen.	
Binnen	twee	weken	hadden	we	onze	voorraad	
bijna	helemaal	weggegeven.	Dan	krijg	je	het	wel	
benauwd.	Er	ontstond	in	no-time	een	situatie	die	we	
niet	kennen.	We	kwamen	in	een	wildwest-achtige	
setting	terecht.	De	PBM’s	waren	ineens	het	nieuwe	
goud	en	er	ontstond	een	nieuwe	markt	met	nieuwe	
spelers.	Voor	het	eerst	hebben	we	ook	onze	opslag-
ruimte	moeten	laten	beveiligen	door	de	politie	en	
transporten	van	mondkapjes	kregen	politie-escorte.	
Een	waanzinnige	situatie!	Het	constante	tekort	aan	
PBM’s	heeft	ons	allemaal	onafgebroken	stress	bezorgd.
	
Wens 
We	hebben	de	zorg	in	Nederland	zo	ingericht	dat	
elke	instelling	alles	voor	zichzelf	bepaalt	en	regelt.	
Dat	zit	in	ons	DNA	en	ik	ben	de	eerste	om	toe	te	
geven	dat	het	prettig	is	om	voor	je	eigen	organi-
satie	te	kunnen	bepalen	wat	het	allerbeste	is	voor	
de	patiënt.	Tegelijkertijd	ben	ik	van	mening	dat	we	
zoveel	meer	kunnen	bereiken	als	we,	landelijk	en	
regionaal,	de	krachten	structureler	zouden	bunde-
len.	Dat	heeft	deze	crisis	wel	bewezen.	Ik	hoop	dan	
ook	dat	dit	besef	blijft	hangen	bij	iedereen.	Auto-
nomie	is	belangrijk,	maar	het	zit	ons	ook	in	de	weg	
omdat	het	beschikbare	geld	voor	de	zorg	en	de	
hoeveelheid	zorgprofessionals	niet	oneindig	is.	

Ik	vind	dat	we	structureler	moeten	samenwerken	
en	dat	dit	niet	meer	vrijblijvend	mag	zijn.	Alleen	zo	
kunnen	we	de	zorg	nóg	beter	maken.	

Trots 
In	korte	tijd	is	het	ons	gelukt	om	heel	veel	patiën-
ten	op	te	vangen	en	tegelijkertijd	de	bestaande	
ziekenhuiscapaciteit	stevig	uit	te	breiden.	In	twee	
weken	tijd	hebben	we	landelijk	de	IC-capaciteit	
verdubbeld.	Elk	ziekenhuis	had	daarbij	zijn	eigen	
uitdagingen.	Fenomenaal	hoe	het	personeel	dit	
voor	elkaar	heeft	gekregen.	Iedereen	heeft	zich	uit	
de	naad	gewerkt,	aan	bed	en	achter	de	schermen.	
Daar	kon	ik	op	momenten	echt	van	stilvallen.	Het	
ging	ook	maar	door.	Tot	’s	avonds	laat	kwamen	er	
appjes	met	hulpvragen.	Er	is	al	die	maanden	geen	
onvertogen	woord	gevallen.	Natuurlijk	hebben	we	
stevige	discussies	gevoerd,	maar	alleen	vanuit	de	
wens	om	deze	klus	met	elkaar	te	klaren.

Ik	wil	iedereen	bedanken	voor	zijn/haar	inzet.		
Alle	zorgprofessionals,	de	mensen	van	de	techniek,	
de	DIP’ers,	het	stafbureau	en	alle	andere	helden	
die	ons	achter	de	schermen	zo	optimaal	hebben	
ondersteund.	Zonder	jullie	allemaal	was	het	niet	
gelukt	om	deze	crisis	te	beheersen.

Dank	je	wel!

Ernst Kuipers 
Voorzitter	ROAZ	Zuidwest-Nederland

In	deze	podcastaflevering	(www.spreaker.com/user/11929857/ernst-kuipers-blikt-terug-op-de-coronatijd)	van	het	

Erasmus	MC	blikken	journalisten	Jelle	Visser	en	Mark	de	Bruijn	samen	met	Ernst	Kuipers	terug	op	de	afgelopen	

maanden	waarin	hij	dagelijks	de	natie	bijpraatte	en	waarin	hij	met	behulp	van	het	leger	de	opvang	en	spreiding	

van	coronapatiënten	regelde.	Wat	deed	het	met	hem	en	hoe	belangrijk	is	humor	voor	hem	in	deze	roerige	periode?	
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In vogelvlucht 
De	cririsbeheersing	in	cijfers	weergegeven

Aantal ST 
overleggen

37

Aantal subRTO 
overleggen  

Zuid Holland Zuid

15

Aantal boven- 
regionale 

verplaatsingen 
RCPS	ZWN	(25-3	t/m	16-4)

174

Aantal TT 
overleggen

22

Aantal subRTO  
overleggen  

Zeeland

16

Totaal aantal 
IC-bedden regio 

(piek): 

305

Aantal ingevulde 
uitvragen  

regionale zorg-
continuïteit

381

Aantal genomen 
besluiten

53

Aantal geleverde 
PBM’s door ROAZ

(maskers, hand- 
schoenen etc.)

±4,5	mln

Aantal gelever-
de FFP2 maskers 

door ROAZ

540.000

Aantal geleverde 
schorten door 

ROAZ

87.800

Aantal geleverde 
handschoenen 

door ROAZ

1,6	mln

Aantal geleverde 
veiligheidsbrillen 

door ROAZ

10.685

Aantal 
medewerkers

Gestart	17
Hoogtijd	37

Aantal betrokken 
ROAZ organisaties

50+

Hoeveel uur 
vergaderd

llll		llll		llll	

Maximale 
opschaling

Code	rood

Aantal subRTO 
overleggen RR

8
Aantal 

nieuwsbrieven

8

Totaal aantal 
IC-bedden regio 

(voor piek): 

140

Aantal regionale 
situatie rapporten

35
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Voorbereiden op crisis
Roel	Geene

“De	gedegen	voorbereiding	op	rampen	en	crises	
stamt	al	uit	2008.	Het	ministerie	van	Volksgezond-
heid,	Welzijn	en	Sport	heeft	op	1	januari	2008	struc-
tureel	geld	beschikbaar	gesteld	ter	stimulering	van	
het	opleiden,	trainen	en	oefenen	(OTO)	van	de	zorg-
sector	om	de	voorbereiding	op	rampen	en	crises	te	
verbeteren.	Deze	gelden	worden	via	de	11	ROAZ’en	
ter	beschikking	gesteld	aan	zorginstellingen.	We	
hebben	ons	in	Zuidwest-Nederland	(ZWN)	door	de	
jaren	heen	gericht	op	regionale	planvorming	en	
steeds	meer	de	focus	gelegd	op	een	risicogerichte	
benadering	met	aandacht	voor	alle	soorten	crises	
die	de	zorgcontinuïteit	bedreigen.	Dus	minder	oefe-
nen	op	de	ouderwetse	‘flitsramp’,	waar	kortstondig	
de	zorg	wordt	overstelpt,	maar	meer	gericht	op	de	
bredere	risico’s	die	voor	de	zorg	spelen”.
	
Pandemie 
“In	2017	hebben	de	zorginstellingen	in	ROAZ-ver-
band	een	risicoanalyse	gemaakt	van	de	grootste	
risico’s	voor	de	zorg	omdat	je	je	uiteindelijk	wilt	
voorbereiden	op	dat	wat	de	grootste	gevolgen	heeft	
voor	de	(regionale)	zorgcontinuïteit.	Daar	kwam	
een	grieppandemie	als	grootste	risico	naar	voren.	
Niet	zo	gek,	want	niemand	wordt	gespaard	in	een	
pandemie.	Normaal	leunen	we	in	de	zorg	op	onze	
collega’s.	

Als	één	ziekenhuis	een	probleem	heeft,	dan	springt	
een	ander	ziekenhuis	bij.	Datzelfde	geldt	voor	huis-
artsenposten	e.d.	Bij	een	pandemie	kun	je	niet	op	
elkaar	leunen,	dan	moet	je	het	samen	oplossen.	
Om	ons	te	kunnen	voorbereiden	op	een	pandemie	
hebben	we	ons	eerst	gericht	op	de	gevolgen	van	
een	griepepidemie	en	op	basis	van	deze	uitkomsten	
hebben	we	destijds	versneld	het	beheersplan	regio-	
nale	zorgcontinuiteit	van	het	ROAZ	ZWN	geschre-
ven.	In	samenwerking	met	de	drie	GGD’en	in	onze	
zorgregio	is	er	vervolgens	een	rapport	geschreven:	
Zorg tijdens een pandemie.	Hierdoor	wisten	we	waar	
de	knelpunten	voor	de	zorg	lagen	tijdens	een	pan-
demie.	Deze	voorbereiding	hebben	we	vervolgens	
tijdens	de	coronacrisis	kunnen	vertalen	naar	een	in-
zetstrategie.	Hoe	kun	je	gestructureerd	en	stapsge-
wijs	opschalen:	wat	doe	je	eerst	en	wat	kan	later?”.

Hollandse Griep 
“Vorig	jaar	hebben	we	in	het	najaar	een	pandemie	
geoefend	in	onze	zorgregio:	oefening	Hollandse	
Griep.	Een	uitstekende	manier	om	te	ondervinden	
hoe	onze	zorgregio	zich	fictief	staande	houdt.	In	
totaal	hebben	we	twee	dagen	geoefend	en	dat	is	
natuurlijk	in	de	verste	verte	niet	realistisch	als	er,	
zoals	nu	tijdens	de	coronacrisis,	sprake	is	van	een	
echte	pandemie.	Maar	ja,	niemand	krijg	je	zo	gek	
om	maandenlang	te	oefenen.	

De	oefening	maakte	echter	wel	duidelijk	dat	
samenwerking	niet	vanzelfsprekend	is	en	continue	
aandacht	vraagt	als	dingen	niet	zo	gaan	als	we	nor-
maal	gewend	zijn.	Er	stond	voor	2021	opnieuw	een	
pandemische	oefening	in	de	planning.	De	periode	
tot	aan	de	nieuwe	oefening	zouden	we	gebruiken	
om	alle	inzichten	uit	‘Hollandse	Griep’	te	verwerken	
in	de	plannen.	Ik	vermoed	dat	we	door	deze	corona-
crisis	volgend	jaar	niet	meer	hoeven	te	oefenen!”.	
	
Interventies 
“Alle	inzichten	uit	deze	crisis	worden	verwerkt	om	
zo	te	komen	tot	een	volledig	up-to-date	plan.	Mocht	
ons	op	korte	termijn	een	nieuwe	golf	treffen,	of	in	
de	toekomst	een	nieuwe	pandemie	overkomen,	dan	
hebben	we	een	mooie	basis	liggen.	Tegelijkertijd	
weten	we	dat	een	nieuwe	pandemie	weer	om	nieu-
we	interventies	vraagt	en	een	volgende	golf	niet	
hetzelfde	zal	zijn.	Geen	crisis	of	pandemie	is	ten-
slotte	hetzelfde.	Wat	deze	pandemie	bijvoorbeeld	zo	
atypisch	maakt	is	het	feit	dat	kinderen	nauwelijks	
ernstig	ziek	worden	door	COVID-19.	Stel	dat	dit	wel	
zo	was	geweest,	dan	heb	je	te	maken	met	overvolle	
kinder	IC’s	en	wellicht	ook	met	kindersterfte.	De	
wereld	had	er	ook	anders	uitgezien	als	de	COVID-19	
uitbraak	ons	was	overkomen	tegelijkertijd	met	de	
jaarlijkse	griepuitbraak.	Iets	wat	bij	een	mogelijk	
tweede	golf	wel	kan	gebeuren.	Zo	zie	je	dus	dat	
je	nooit	kunt	stoppen	met	de	voorbereidingen.	
Je	moet	ervoor	zorgen	dat	je	er	qua	planvorming	
steeds	weer	beter	voorstaat	en	flexibel	genoeg	blijft	
voor	de	volgende	keer”.		

Trots 
“Eén	ding	is	zeker:	als	we	niet	zo	goed	hadden	na-
gedacht	aan	de	voorkant	hadden	we	nooit	zo	snel	
kunnen	reageren	als	nu	nodig	was.	Toen	COVID-19	
in	ons	land	uitbrak	konden	we	door	alle	planvor-
ming	en	een	goede	regionale	samenwerking	snel	
bepalen	waar	deze	pandemie	afwijkt	van	wat	er	
eerder	was	opgeschreven.	Hierdoor	wisten	we	wel-
ke	plannen	nog	geschreven	moesten	worden.	Het	
regionale	IC-opschalingsplan	is	hier	een	voorbeeld	
van.	Wij	waren	hier	al	mee	bezig	voordat	het	in	de	
rest	van	Nederland	duidelijk	was	dat	dit	urgent	was.	
Ik	ben	er	trots	op	dat	we	dit	samen	met	de	keten-
partners	in	de	regio	hebben	bereikt.	Een	samen-
werking	zoals	het	ROAZ-verband	is	noodzakelijk	om	
juist	in	crisistijd	koers	te	houden	en	het	belang	van	
de	patiënt	gezamenlijk	voor	ogen	te	houden.	De	
coronacrisis	treft	de	hele	zorgketen.	We	hebben	een	
sterk	ROAZ	waar	mensen	elkaar	kennen	en	weten	
te	vinden.	Als	je	elkaar	pas	in	crisistijd	moet	leren	
kennen	dan	vraagt	dit	extra	energie.	Nu	konden	we	
voortborduren	op	een	stevige	vertrouwensband	en	
daardoor	was	het	mogelijk	om	snel	te	schakelen.”
 

“Zonder een jarenlange gedegen voorbereiding 
hadden we ons nu niet zo goed staande 

gehouden. Dat hebben we maar mooi samen 
met de ketenpartners bereikt”

Je	voorbereiden	op	een	ramp	of	crisis	is	en	blijft	bijzonder.	Al	was	het	maar	vanwege	

het	feit	dat	je	jezelf	richt	op	dat	wat	er	mis	kan	gaan	én	hoe	je	dit	risico	kunt	beheersen	

op	het	moment	dat	er	nog	geen	sprake	is	van	een	ramp	of	crisis.	Dat	vraagt	om	een	

constante	focus	en	een	gezonde	dosis	doorzettingsvermogen!	Roel	Geene,	adviseur	

Opgeschaalde	Zorg	bij	het	stafbureau	van	het	ROAZ	Zuidwest-Nederland,	vertelt	hoe	

deze	focus	ons	heeft	geholpen	in	de	afgelopen	maanden.
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De beheersorganisatie tijdens COVID-19

Sinds 2017 heeft het ROAZ ZWN een beheersorganisatie om in bijzondere omstandigheden de zorg-
continuïteit in de regio zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. De beheersorganisatie is eerder 
ingezet tijdens griepseizoenen en is ook tijdens de coronacrisis ingezet. Tijdens de coronacrisis zijn 
echter, doordat dit anders is dan de reguliere drukte in het winterseizoen, een aantal wijzigingen 
aangebracht: 

1. Tactisch Team
Het	Tactisch	Team	is	gedurende	de	coronacrisis	vooral	ook	gebruikt	om	de	afstemming	te	zoeken	tussen	het	
ROAZ	/	de	beheersorganisatie,	de	GHOR-bureaus	en	de	GGD’en.	In	het	Tactisch	Team	overleg	werd	bepaald	
wat	op	welke	‘tafel’	moest	komen	en	of	hier	afstemming	over	nodig	was.

2. Regionaal Tactisch Overleg
Tijdens	de	coronacrisis	zijn	vanuit	de	veiligheidsregio’s	ook	overleggen	ingericht	voor	de	afstemming	met	
de	zorg.	Om	geen	verschillende	overleggen	te	creëren	waar	overlap	in	zit	is	vanuit	de	beheersorganisatie		
en	de	veiligheidsregio	de	samenwerking	gezocht.	Dit	heeft	geleid	tot	een	Subregionaal	Tactisch	Overleg		
(SubRTO)	per	veiligheidsregio.	Dit	overleg	werd	gecombineerd	met	de	regionale	overleggen	van	de	veilig-
heidsregio	of	is	in	samenwerking	opgepakt.

3. Portefeuillehouders
Om	structuur	in	alle	ontwikkelingen	te	houden	en	duidelijke	aanspreekpunten	te	creëren	is	tijdens	de	crisis	
een	aantal	portefeuillehouders	vanuit	het	ROAZ	aangewezen.	Dit	betrof	iemand	op	tactisch	niveau	die	ge-
koppeld	was	aan	iemand	op	strategisch	niveau	(iemand	vanuit	het	Dagelijks	Bestuur).	Samen	bewaakten	zij	
dat	de	juiste	acties	werden	uitgevoerd	en	dat	dit	in	goede	verbinding	met	elkaar	was.		Het	betrof	de	volgen-
de	portefeuilles:

a Personeel	
a Materieel		(waaronder	PBM’s)
a Ruimtes	/	Capaciteitsmanagement	(waaronder	IC-capaciteit)
a Informatiemanagement	
a Financiën	en	Juridisch	

4. Verbinding VVT
Tijdens	de	coronacrisis	zijn	landelijk	overleggen	voor	de	care	opgericht.	Deze	overleggen	zijn	opgepakt	door	
de	veiligheidsregio’s.	Dit	leidde	tot	meerdere	overlegtafels	die	op	punten	een	sterke	relatie	hadden	/	heb-
ben	met	het	ROAZ.		Dit	vroeg	om	goede	afstemming	en	samenwerking	tussen	het	ROAZ	en	de	organiseren-
de	partijen	van	deze	care-overleggen.	

Al	met	al	blijft	ook	de	(inrichting	van	de)	beheersorganisatie	in	ontwikkeling	en	vraagt	elke	crisis	weer	iets	
anders	van	de	organisatie	en	de	hierdoor	benodigde	structuur.		Een	plan	is	dan	ook	geen	keurslijf	maar	
vooral	een	basis	waarvan	bewust	kan	worden	afgeweken	als	de	situatie	daarom	vraagt.	Het	plan	is	tenslot-
te	niet	leidend.	De	crisis	is	leidend.

Bekijk hier het Beheersplan Regionale Zorgcontinuïteit

“Het plan is tenslotte niet leidend. De crisis is leidend.”

Strategisch team
Anneke	Sanderse	over	de	meerwaarde	van	het	ROAZ	

Het is voor iedereen overduidelijk dat het dagelijks leven en werken in de 
coronacrisis verre van normaal is. Hoe is dat eigenlijk voor de bestuurders van 
de zorginstellingen in onze zorgregio? Zij staan aan het roer van organisaties 
die zwaar onder druk staan. We vroegen het op 14 mei 2020 aan Anneke Sanderse, 
lid Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en lid Algemeen 
en Dagelijks Bestuur van het ROAZ Zuidwest-Nederland: “Anneke, hoe heb je de 
coronacrisis tot nu toe ervaren?”

Alles op z’n kop
“In	de	normale	wereld	vergadert	het	Algemeen	
Bestuur	(AB)		en	Dagelijks	Bestuur	(DB)	van	het	
ROAZ	ZWN	een	aantal	keer	per	jaar	en	dan	staan	
er	allerlei	(actuele)	vraagstukken	op	de	agenda	ter	
behandeling	en/of	besluitvorming.	Het	ROAZ	is	
dan	vooral	een	bureaucratisch	vergadercircuit.	Pas	
nu,	midden	in	de	coronacrisis	die	ons	hele	zorgstel-
sel	en	onze	samenleving	op	z’n	kop	zet,	is	het	voel-
baar	wat	de	meerwaarde	hiervan	is.	Hier	doen	we	
het	allemaal	voor!	Daarom	schrijven	we	stukken	
en	worden	er	regionale	protocollen	en	draaiboeken	
gemaakt	en	vastgesteld.	Eerlijk	is	eerlijk,	ik	dacht	
voorheen	ook	weleens	bij	het	doornemen	van	de	
vergaderstukken,	“sjonge,	wat	een	gedoe”.	Daar	is	
nu	helemaal	geen	sprake	van.	We	plukken	nu	de	
vruchten	van	al	die	jarenlange	formele	en	informe-
le	momenten.	Het	is	heel	fijn	dat	je	iedereen	goed	
kent.	Zeker	nu	met	al	die	calls.	Je	herkent	de	stem-
men,	je	kent	de	persoon	erachter.	Dat	helpt	enorm!’
	

Trots 
“Ik	heb	altijd	al	de	indruk	gehad	dat	we	een	heel	
sterk	georganiseerd	en	proactief	ROAZ	hebben	
in	onze	zorgregio.	Dat	geldt	zowel	voor	de	voor-
zitter	van	het	ROAZ,	Ernst	Kuipers,	als	voor	het	
stafbureau.	We	profiteren	er	op	dit	moment	ook	
van	dat	Ernst	Kuipers	naast	voorzitter	van	ons	
ROAZ,	ook	voorzitter	is	van	het	Landelijk	Netwerk	
Acute	Zorg.	Ik	ben	persoonlijk	heel	positief	over	
ons	ROAZ.	We	zijn	een	grote	zorgregio	met	veel	
kleine	en	grote	ziekenhuizen.	Er	wordt	naar	ieder-
een	geluisterd	en	ieders	inbreng	doet	er	toe.	In	
een	crisis	als	deze	heb	je	elkaar	heel	hard	nodig.	
Er	heerst	saamhorigheid	onderling	en	we	kunnen	
snel	schakelen.	We	zijn	op	dit	moment	in	staat	
om	veel	sneller	te	reageren	met	elkaar,	om	onze	
mening	te	vormen.	Er	gaan	natuurlijk	ook	dingen	
fout	en	daar	heeft	iedereen	begrip	voor.	Waar	
gewerkt	wordt,	vallen	er	spaanders.”
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Extra helden 
“Ik	heb	in	het	begin	van	de	crisis	even	een	extra	
rol	gekregen	in	het	DB	als	portefeuillehouder	
personeel.	Ik	was	bestuurlijk	klankbord	voor	de	
toestroom	van	de	extra	helden	in	de	zorg,	de	men-
sen	met	een	zorgachtergrond	die	zich	landelijk	
massaal	hadden	aangemeld	voor	de	extra	handen	
aan	het	bed.	Dat	was	een	week	of	twee	intensief	
omdat	je	de	regionale	spelregels	moet	bedenken	
en	afstemmen	met	elkaar	en	je	tot	een	eerlijke	
verdeling	moet	komen.	Toen	we	het	met	elkaar	
eens	waren	zijn	deze	zorgmedewerkers	geplaatst	
en	ingewerkt	en	keerde	de	rust	terug	in	deze	
portefeuille.	Ik	heb	gezien	dat	dit	ook	heel	anders	
kan	zijn.	Een	andere	bestuurder	is	vanaf	het	begin	
portefeuillehouder	voor	de	persoonlijke	bescher-
mingsmiddelen	(PBM’s)	in	onze	zorgregio.	Dat	is	
tot	op	de	dag	van	vandaag	enorm	ingewikkeld.”

Transparantie 
“Capaciteitsmanagement	is	in	deze	crisis	ontzet-
tend	belangrijk:	hoeveel	IC	bedden	hebben	we	in	
onze	zorgregio	en	waar	staan	ze?	Hoeveel	klinische	
bedden	hebben	we?	Wie	kan	er	met	…	procent	op-
schalen?	Kortom,	wie	kan	wat	waarmaken?	We	heb-
ben	teveel	digitale	systemen	die	ons	daarbij	helpen.	
Denk	aan	zorgcapaciteit.nl,	het	NICE	systeem	en	
2TWNTY4.	Eerlijk	is	eerlijk,	inzicht	geven	in	je		
capaciteit	was	voor	de	crisis	altijd	een	heikel	punt.	
In	hoeverre	wil	je	de	autonomie	bewaken	van	je	
eigen	zorginstelling	en	in	hoeverre	wil	je	transpa-
rant	zijn?	Ik	dacht	er	zelf	altijd	vrij	makkelijk	over.	Als	
je	via	Booking.com	in	een	paar	minuten	inzichtelijk	
hebt	waar	er	in	de	wereld	nog	hotelkamers	vrij	zijn,	
is	het	toch	ondenkbaar	dat	je	de	beddencapaciteit	
niet	inzichtelijk	kan	maken	in	je	eigen	zorgregio!	Ik	
was	een	groot	voorstander	van	deze	digitale	syste-
men	en	voor	volledige	transparantie.	Wat	ik	tijdens	
deze	crisis	heb	ervaren	is	dat	écht	transparant	zijn	
veel	moeilijker	is	dan	gedacht.	

Je	hebt	namelijk	achter	de	schermen,	in	je	eigen	
huis,	hele	intensieve	discussies	om	te	achterhalen	
welke	capaciteit	je	nu	daadwerkelijk	beschikbaar	
hebt.	Ik	was	hier	voorheen	echt	weleens	ongenuan-
ceerd	over.	Als	je	in	het	verleden	een	SEH-stop	had	
in	een	zorginstelling	dan	vond	ik	dat	de	lege	bedden	
in	ons	eigen	huis	beschikbaar	gesteld	moesten	wor-
den.	Ik	merk	nu	pas	hoe	ingewikkeld	het	is.	Soms	
hadden	we	namelijk	twee	IC-bedden	leegstaan,	
maar	dan	bleek	bij	een	ronde	door	de	kliniek	dat	
het	met	een	aantal	met	COVID-19	besmette	pati-
enten	zo	slecht	ging,	dat	ze	ieder	moment	naar	de	
IC	moesten	worden	verplaatst.	Dit	geeft	dan	veel	
discussie	over	hoeveel	lege	bedden	er	vrij	gegeven	
kunnen	worden.	Er	moet	eerst	een	menselijke	slag	
over	de	pragmatisch	telling	van	lege	bedden	en	
daarom	zijn	bij	ons	in	het	ASz	de	dokters	in	de	lead	
en	dat	is	meer	dan	terecht.”

Bijvangst 
“Ik	vind	het	leerzaam	om	deze	crisis	mee	te	maken.	
Je	kunt	nog	zoveel	oefenen,	maar	dit	is	het	echte	
werk.	We	doen	het	allemaal	op	ons	eigen	manier	en	
tegelijkertijd	doen	we	het	ook	maar	mooi	met	z’n	
allen.	Alle	blijken	van	waardering	van	de	buitenwe-
reld	voor	de	zorg	vind	ik	hartverwarmend.	Door	de	
crisis	viel	mijn	agenda	helemaal	stil.	Nu	pas	merk	ik	
met	hoeveel	onnodige	dingen	ik	druk	was!	Zaken	
die	nu	niemand	mist,	ik	zelf	voorop.	Dat	geeft	ruim-
te	voor	een	nieuw	kompas.	Samen	met	mijn	collega	
bestuurders	in	het	ASz	houden	we	twee	lijstjes	bij:	
één	met	de	pluspunten	uit	de	coronacrisis,	de	din-
gen	die	vooral	moeten	blijven,	en	een	‘min’	lijstje.	
Alles	wat	nu	niet	gemist	wordt	staat	op	het	laatste.”

Jammer 
“Alle	leuke	dingen	vallen	ook	weg	in	deze	corona-	
crisis.	Je	bent	alleen	maar	ontzettend	hard	aan	
het	werk.	De	‘pretbijeenkomsten’	zoals	ik	ze	altijd	
noem	in	het	land	zijn	uiteraard	ook	weggevallen.	
Die	mis	ik	wel!	Ze	zijn	belangrijk	voor	het	onder-
houden	van	het	netwerk,	maar	ze	dragen	ook	bij	
aan	mijn	werkplezier.	Je	ziet	nu	de	crisis	voortduurt	
en	de	rust	langzaam	terugkeert,	dat	de	bureau-
cratie	ook	weer	toeneemt.	Dat	is	zo	jammer!	We	
krijgen	weer	meer	tijd	om	terug	te	vallen	in	oud	
gedrag.	Los	hiervan	spelen	er	op	dit	moment	ook	
andere	zwaarwegende	belangen.	Nu	de	ergste	
stress	is	verdwenen	en	de	COVID-19	zorg	goed	is	
geregeld	ga	je	als	bestuurder	weer	breder	kijken	
en	ligt	de	focus	op	het	opstarten	van	de	reguliere	
zorg	en	ook	op	het	financieel	gezond	houden	van	
je	ziekenhuis:	hoe	sleep	je	je	eigen	ziekenhuis	door	
deze	spannende	tijd?”
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Tactisch team
Iris	Keessen

Iris Keessen is adviseur Acute Zorg binnen het stafbureau ROAZ Zuidwest-Nederland en 

tijdens de eerste piek van de corona-uitbraak was ze tevens voorzitter van het regionaal 

Tactisch Team (TT). In het TT komen de belangrijkste onderwerpen ter sprake die invloed 

hebben op de zorgcontinuïteit in crisistijd: afstemming care-cure, beddencapaciteit,  

patiëntenspreiding, informatiemanagement, persoonlijke beschermingsmiddelen,

 personeel, financiën enz. Het TT is hét voorbereidingsoverleg voor het strategisch  

overleg, het bestuurlijk besluitvormingsorgaan.

“Het	TT	bestond	tijdens	de	eerste	piek	uit	een	bont	
gezelschap	van	mensen	uit	het	stafbureau	van	
het	ROAZ	ZWN,	de	externe	professionals	die	het	
stafbureau	tijdens	de	crisis	ondersteunden	en	een	
afvaardiging	vanuit	de	GHOR-bureaus	in	Rotter-
dam-Rijnmond,	Zuid-Holland	Zuid	en	Zeeland.	
Normaal	gesproken	is	er	in	crisistijd	ook	een	
afvaardiging	vanuit	de	drie	GGD-bureaus	aange-
sloten	bij	het	TT,	maar	vanwege	de	extreem	hoge	
werkdruk	in	deze	organisaties	is	er	tijdens	deze	
crisis	besloten	dat	de	accounthouder	van	de	GHOR	
ook	de	GGD	vertegenwoordigde	in	het	wekelijkse	
overleg.	Gezien	het	feit	dat	de	GGD’en	op	dit	mo-
ment	nog	steeds	onverminderd	druk	zijn,	is	deze	
werkwijze	sindsdien	niet	veranderd.”		

Dagkoers 
“Het	was	in	die	eerste	maanden	van	de	crisis	in-
houdelijk	een	pittig	overleg.	Er	zaten	veel	verschil-
lende	mensen	‘aan	tafel’.	Telefonisch	in	dit	geval	en	
dat	maakte	het	soms	ingewikkeld.	

Dat	je	elkaar	niet	ziet,	is	niet	helpend.	We	kenden	
elkaar	soms	ook	niet	van	voor	de	crisis	en	dan	is	
het	nóg	belangrijker	als	je	even	kunt	zien	hoe	ie-
mand	er	bij	zit.	Na	de	eerste	evaluatie	hebben	we	
dit	meteen	veranderd	en	nu	vergadert	het	TT	via	
MS	Teams.	Los	hiervan	was	het	een	knetterleuke,	
drukke	en	dynamische	tijd.	Je	vaart	met	de	koers	
van	de	dag	en	die	was	per	dag	niet	eens	zeker.	Toch	
heb	ik	al	die	tijd	wél	het	vertrouwen	gehad	dat	we	
regionaal	de	regie	hadden.	Door	het	TT	heb	je	een	
goed	beeld	wat	er	in	de	subregio’s	en	ROAZ	breed	
leeft	en	speelt.	De	TT-leden	brengen	tot	op	de	dag	
van	vandaag	belangrijke	zaken,	ontwikkelingen	en	
vragen	in	vanuit	de	subregio’s	en	vice	versa	weer	
terug	vanuit	het	regionale	TT	naar	de	subregio’s.	
Hoe	haal	je	deze	informatie	anders	allemaal	op?	
Daarnaast	zorgt	het	TT	voor	kruisbestuiving	van	
kennis	en	initiatieven	op	regionaal	en	subregionaal	
niveau.	Tijdens	de	overleggen	wordt	er	gediscus-
sieerd,	van	elkaar	geleerd	en	op	deze	manier	voor-
stellen	voor	het	ST	aangescherpt.”		

“In het tactisch team wordt er gediscussieerd, 
aangescherpt en van elkaar geleerd. 
Daar wordt het eindresultaat alleen 

maar beter van!“

Wendbaar 
“In	het	crisisbeheersplan	staat	o.a.	beschreven	dat	
er	tijdens	een	crisis	een	TT	en	een	ST	wordt	inge-
richt.	Dat	hebben	we	vorig	jaar	nog	geoefend	in	
de	oefening	Hollandse	Griep.	Tegelijkertijd	moet	je	
wendbaar	blijven	en	de	samenstelling	en	functio-	
naliteit	van	deze	teams	aanpassen	aan	de	crisis.	
Dat	hebben	we	nu	ook	gedaan.	Bij	een	eventuele		
tweede	piek	doen	we	dit	weer,	al	was	het	maar	
omdat	we	precies	weten	wat	er	dit	voorjaar	wel	en	
niet	goed	werkte.	Ik	ben	heel	trots	op	de	mensen	
die	in	die	eerste	hectische	maanden	het	TT	vorm-
den.	We	hadden	dit	nooit	alleen	gered	met	het	
staf-bureau.	Al	die	externe	professionals	die	ons	
kwamen	ondersteunen	maakten	het	compleet.	
Het	was	bijzonder	om	te	ervaren	dat	iedereen	uit	
hetzelfde	hout	was	gesneden.	Stuk	voor	stuk	be-
reidwillige,	frisse	aanpakkers	met	expertise,	kennis	
en	kunde	uit	allerlei	invalshoeken.”

Eerste rij 
“In	alle	hectiek	hebben	we	toch	altijd	de	tijd	geno-
men	om	even	achterover	te	leunen	met	elkaar,	om	
te	onderzoeken	of	we	nog	de	goede	dingen	deden.	
Zetten	we	onze	energie	in	op	de	vraagstukken	die	
er	toe	doen?	We	hadden	de	coronacrisis	simpelweg	
niet	het	hoofd	kunnen	bieden	zonder	regionale	en	
subregionale	TT’s.	Als	iedereen	het	op	zijn	eigen	
houtje	had	gedaan,	dan	hadden	we	niet	de	lande-
lijke	en	regionale	zorgcontinuïteit	kunnen	waarbor-
gen.	Denk	alleen	maar	aan	de	verspreiding	van	pa-
tiënten,	de	verdeling	en	verspreiding	van	de	PBM’s	
of	aan	al	die	plekken	die	buiten	de	oorspronkelijke	
zorginstellingen	gecreëerd	moesten	worden	voor	de	
opvang	van	COVID-19	patiënten.	Dat	kun	je	alleen	
in	gezamenlijkheid	organiseren.	Ik	geloof	wel	dat	
we	er	in	deze	crisis	voordeel	van	hebben	gehad	dat	
Ernst	Kuipers	de	voorzitter	is	van	onze	ROAZ	regio.	
We	zaten	superieur	op	de	eerste	rij	met	alle	informa-
tievoorziening	en	het	LCPS	zat	één	verdieping	hoger.	
De	eerste	rij	heeft	altijd	voors-	en	tegens,	maar	we	
hadden	het	uiteindelijk	niet	anders	gewild.”	
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Wim	Goudswaard,	bedrijfskundig	manager	IC/SEH	en	opgeschaalde	zorg	in	het	Admiraal	
De	Ruyter	Ziekenhuis	(Adrz),	maakte	tijdens	de	crisisbeheersing	deel	uit	van	het	tactisch	
team	in	Zeeland	(Het	tactisch	team	in	Zeeland	fungeerde	als	Subregionaal	Tactisch		
Overleg	in	de	ROAZ-structuur).	Carien	Eijkman,	adviseur	Acute	Zorg	bij	het	stafbureau	
Regionaal	Overleg	Acute	Zorgketen	Zuidwest-Nederland,	was	ook	een	vaste	deelnemer	
aan	dit	overleg.	Op	deze	manier	werden	de	tactisch	teams	in	ROAZ	verband	aan	elkaar	
geknoopt.	Wim	neemt	ons	in	vogelvlucht	mee	in	zijn	ervaringen.

“ROAZ heb je gewoon nodig”
Wim	Goudswaard

“Er	waren	vanaf	het	begin	van	de	crisis	heel	veel	
verschillende	overleggen	en	dan	is	het	voor	ieder-
een	even	zoeken.	In	het	tactisch	team	kwamen	de	
praktische	zaken	aan	de	orde.	Van	het	opzetten	van	
tijdelijke	zorghotels	en	COVID-19	centra	tot	aan	het	
uitwerken	van	verschillende	scenario’s	voor	een	
tweede	golf.	Het	aantal	besmettingen	viel	gelukkig	
mee	in	Zeeland.	De	IC	lag	wel	vol,	maar	voorname-
lijk	met	patiënten	uit	andere	regio’s.	Dat	gaf	ons	
ook	de	ruimte	om	inderdaad	al	na	te	denken	wat	er	
zou	gebeuren	als	de	maatregelen	vanuit	de	over-
heid	werden	versoepeld,	de	samenleving	wat	losser	
zou	worden	en	de	toeristen	Zeeland	weer	wisten	
te	vinden.	De	situatie	waar	we	nu	middenin	zitten!	
Er	is	pas	een	kleine	uitbraak	in	Goes	geweest	en	op	
dit	moment	is	het	heel	onrustig	in	Bergen	op	Zoom,	
Antwerpen	en	Rotterdam.	Dat	is	bij	ons	allemaal	
‘om	de‘hoek’	dus	COVID-19	blijft	ons	bezig	houden.”	

Maatwerk 
“Het	ROAZ	heb	je	gewoon	nodig.	Daar	was	ik	al	
veel	langer	van	overtuigd,	maar	deze	crisis	heeft	
dat	nog	eens	benadrukt.	Je	hebt	elkaar	ontzet-
tend	hard	nodig	om	een	crisis	als	deze	zonder	
kleerscheuren	door	te	komen.	Het	ROAZ	is,	naast	
de	Veiligheidsregio,	de	verbindende	factor	en	het	
vehikel	voor	regionale	afspraken.	We	hebben	een	
heel	diverse	zorgregio,	van	kleinere	steden	met	

veel	platteland	tot	sterk	verstedelijkt	gebied.	Het	
belang	van	een	Tactisch	Team	is	om	elke	weer	voor	
het	voetlicht	brengen	hoe	de	situatie	is	in	jouw	sub-
regio.	Een	oplossing	voor	het	dichtbevolkte	Rotter-
dam	kan	zomaar	de	plank	misslaan	in	Zeeland.”		

Bindend	
“Er	worden	in	ROAZ	verband	afspraken	gemaakt	
waar	iedereen	in	onze	zorgregio	zich	aan	moet	
houden.	Ik	vind	zelf	ook	dat	dit	zo	strak	moet,	want	
anders	kun	je	net	zo	goed	geen	regionale	afspraken	
maken.	In	het	geval	van	de	bezoekersregeling	ten	
tijde	van	de	eerste	piek	heb	ik	gemerkt	dat	zorgin-
stellingen	verschillend	met	de	regionale	afspraken	
zijn	omgegaan.	Wij	hebben	in	Zeeland	de	regionale	
afspraken	heel	strak	gevolgd	ondanks	dat	ik	per-
soonlijk	tegen	een	bezoekersstop	was.	Ik	kom	uit	de	
zorg	en	ik	weet	hoe	belangrijk	bezoek	is	voor	een	
patiënt.	Zéker	als	je	in	isolatie	ligt.	Ik	baalde	er	zo	van	
toen	ik	hoorde	dat	de	regionale	afspraken	niet	bin-
dend	bleken	te	zijn.	Los	hiervan	vind	ik	dat	we	deze	
keuze	nooit	meer	mogen	maken.	Het	is	een	onmen-
selijke	keuze	die	voortkwam	uit	de	schaarste	van	
persoonlijke	beschermingsmiddelen	en	de	angst	op	
meer	besmettingen.	Ik	vind	dat	we	bij	een	tweede	
piek	moeten	gaan	voor	de	gulden	middenweg,	zelfs	
als	er	schaarste	is	aan	PBM’s.	Twee	keer	in	de	week	
bezoek	is	altijd	nog	beter	dan	geen	bezoek.”	

“Het ROAZ heb je gewoon nodig. Daar was 
ik al veel langer van overtuigd, maar deze 

crisis heeft dat nog eens benadrukt”

Trots 
“Ik	ben	ontzettend	trots	op	de	snelheid	en	de	ge-
zamenlijkheid	die	we	vanaf	begin	maart	hebben	
getoond	met	elkaar.	Zowel	binnen	het	Adrz,	regio-
naal	als	landelijk.	We	hebben	heel	veel	voor	elkaar	
gekregen.	De	verbinding	in	de	keten	is	sterk	ver-
beterd	en	we	hebben	ons	in	snel	tempo	dooront-
wikkeld.	Telefonische	consulten	waren	voorheen	
vaak	nog	een	brug	te	ver	en	nu	was	het	in	no-time	
geregeld.	Het	is	nu	zaak	om	het	beste	te	behouden	
uit	de	wereld	voor	én	met	corona.”	
	
Log 
“In	mei	heb	ik	in	het	Tactisch	Team	van	Zeeland	een	
dubbelscenario	ingebracht.	Wat	als	de	tweede	piek	
in	de	coronabesmettingen	gelijk	valt	met	de	jaar-
lijkse	griepepidemie?	Ik	kan	me	de	griepepidemie	
van	2017	nog	goed	herinneren.	Toen	stonden	de	
ambulances	stil	op	de	snelweg	rondom	Rotterdam	
omdat	ze	niet	meer	wisten	in	welk	ziekenhuis	er	
plek	was	voor	de	patiënten	die	ze	vervoerden.	We	
kunnen	op	dit	moment	de	coronabesmettingen	
alleen	maar	indammen	door	het	opleggen	van	
maatregelen	vanuit	de	overheid.	De	jaarlijkse	
griepgolf	kunnen	we	in	heftigheid	beperken	door	
veel	meer	mensen	te	vaccineren.	Mijn	uitgewerkte	
scenario	is	in	Zeeland	omarmd	en	aan	de	hand	
hiervan	zijn	er	in	ons	ziekenhuis	veel	meer	griep-
vaccins	ingekocht.	De	griepprik	beschermt	niet	
tegen	het	coronavirus,	maar	je	wilt	de	zorg	niet	
extra	belasten	met	een	eventuele	griepepidemie.	
Het	maken	van	een	plan	en	een	campagne	om	het	
aantal	griepvaccinaties	dit	jaar	sterk	te	verhogen	is	
traag	verlopen.	We	hadden	de	tijd	die	er	was	veel	
efficiënter	kunnen	gebruiken.	

Het	‘project’	begint	nu	te	lopen,	maar	moet	nu	wel	
onder	hoge	tijdsdruk.	Ook	al	heb	ik	begrip	voor	de	
drukte	die	iedereen	heeft,	het	is	wel	jammer	dat	we	
tijd	hebben	verloren.	Ook	is	er	landelijk	nu	gelukkig	
in	toenemende	mate	aandacht	voor.	Hartstikke	
goed,	maar	het	laat	goed	zien	hoe	log	het	zorgappa-
raat	kan	zijn!”	

Nooit meer
“In	het	Tactisch	Team	kwam	de	problematiek	rond-
om	de	PBM’s	en	de	beddencapaciteit	steeds	weer	
terug	op	de	agenda.	Er	zijn	zoveel	verschillende	ma-
nieren	en	systemen	om	de	beddencapaciteit	door	te	
geven!	Dat	kost	onnodig	veel	tijd	van	iedereen.	Wat	
ik	echt	nooit	meer	wil	meemaken	is	de	uitgifte	van	
een	ondeugdelijke	partij	mondkapjes.	Ik	had	be-
reikbaarheidsdienst	die	avond	en	werd	gebeld	door	
mijn	mensen.	Je	wilt	niet	weten	wat	je	meemaakt	
op	een	IC	als	het	personeel	er,	via	de	media,	achter	
komt	dat	ze	hebben	gewerkt	met	ondeugdelijk	ma-
teriaal.	Verpleegkundigen	waren	emotioneel,	had-
den	angst	voor	zichzelf,	hun	gezin	en	familie.	Dat	
was	verschrikkelijk.	Dat	mag	nooit	meer	gebeuren.”
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Carien	Eijkman,	adviseur	Acute	Zorg	bij	het	stafbureau	Regionaal	Overleg	Acute		
Zorgketen	Zuidwest-Nederland	en	Lenny	Delsasso,	strategisch	beleidsadviseur		
GHOR	Zeeland,	werkten	tijdens	de	coronacrisis	nauw	samen.	We	spraken	hen		
eind	april	telefonisch	over	deze	spiksplinternieuwe	samenwerking.	Ze	vertelden	
beiden	openhartig	en	met	humor	over	hun	ervaringen.

Samen gaan we voor de 
reguliere- en COVID-19 zorg

Over	regionaal	en	subregionaal	verbinden	ten	goede		
van	de	zorgcontinuïteit	in	de	gehele	zorgketen

Afstemmen
Lenny: “Carien	is	tijdens	deze	crisis	de	liaison	van-
uit	het	stafbureau	ROAZ	ZWN	voor	mij.	Daar	waar	
het	stafbureau	van	het	ROAZ	verantwoordelijk	is	
voor	de	regionale	zorgcontinuïteit	van	de	acute	
zorgketen	in	Zuidwest-Nederland,	is	de	GHOR	
verantwoordelijk	voor	de	coördinatie	van	genees-
kundige	hulpverlening	tijdens	rampen	en	crises	
in	Zeeland.	Wij	zijn	daarnaast	in	deze	crisis	ook	de	
verbindende	factor	naar	de	veiligheidspartners	en	
het	openbaar	bestuur	in	deze	regio.	De	coronacri-
sis	raakt	zowel	de	reguliere	zorgcontinuïteit	als	
de	zorg	voor	de	COVID-19	patiënten	en	dat	zorgt	
ervoor	dat	een	goede	samenwerking	tussen	mij	en	
Carien	super	belangrijk	is.	Dit	kun	je	gewoon	niet	
in	je	eentje	voor	elkaar	boksen.”

Carien: “Zeker	in	crisistijd	is	het	van	belang	dat	de	
hele	zorgketen	met	elkaar	afstemt	en	daarvoor	
moet	je	nauw	met	elkaar	samenwerken.	Ik	ben	
begin	maart	gekoppeld	aan	onze	subregio	Zeeland	
en	daarmee	ook	aan	Lenny.	Ik	had	haar	hiervoor	
één	keer	gezien	op	een	bijeenkomst	dus	we	ken-
den	elkaar	eigenlijk	niet.	Des	te	leuker	is	de	ontdek-
king	dat	we	een	hartstikke	goed	duo	vormen!	De	
lijnen	zijn	vanaf	het	begin	kort,	we	spreken	elkaar	
soms	wel	drie	keer	per	dag.”

Vertrouwen
Lenny:	“Ik	had	nog	niet	eerder	met	Carien	samen-
gewerkt.	Vanaf	het	begin	hebben	we	op	basis		van	
vertrouwen	onze	schouders	eronder	gezet.	We	
dachten	los	van	elkaar:	we	gaan	er	gewoon	voor!	
We	zitten	daarom	ook	gezamenlijk	‘aan	tafel’	bij	
elkaars	overleggen.	Ik	sluit	telefonisch	aan	bij	het	
overleg	van	het	Tactisch	Team	van	het	ROAZ	ZWN	
en	Carien	sluit	aan	bij	ons	Tactisch	Teamoverleg	
witte	kolom	Zeeland	om	te	voorkomen	dat	twee	
aparte	overleggen	zouden	ontstaan..	Los	hiervan	
houden	we	elkaar	dagelijks	op	de	hoogte	van	alles	
wat	we	zien	en	horen	in	onze	regio.	Tussendoor	
hebben	we	ook	de	tijd	genomen	om	onze	samen-
werking	te	evalueren.	Hoe	gaat	het?	Dat	is	ook	be-
langrijk.	Het	is	een	hele	heftige	tijd	geweest.	Soms	
waren	wij	aan	het	einde	van	ons	Latijn.	Het	is	heel	
belangrijk	dat	je	dit	ook	met	elkaar	kunt	delen”.

Carien: “Vanaf	dag	één	was	er	vertrouwen	tussen	
ons	en	ruimte	voor	ieders	expertise	en	netwerk.	
Lenny	en	ik	delen	de	wens	om	het	zo	praktisch	
mogelijk	te	maken	voor	iedereen	en	willen	graag	
duidelijkheid	verschaffen.	We	doen	daarom	ons	
best	om	onderwerpen	goed	voorbereid	in	de	juiste	
tactische	en	bestuurlijke	overleggen	te	krijgen.		
We	informeren	elkaar	over	wat	er	speelt	op	sub-	
regionaal,	regionaal	en	landelijk	niveau	en	stem-
men	samen	af	wat	nodig	is.	

Daarbij	kijken	we	naar	Zeeland	maar	ook	of	er	on-
derwerpen	zijn	om	met	de	andere	subregio’s	af	te	
stemmen	omdat	het	voor	de	gehele	regio	geldend	
kan	zijn		In	de	eerste	weken	hebben	Lenny	en	ik	
ontzettend	hard	gewerkt.	60-70	uur	per	week	was	
heel	normaal.	Het	was	heel	fijn	dat	we	vooral	in	
alle	drukte	ook	een	sociaal	klankbord	voor	elkaar	
konden	zijn.	Het	is	belangrijk	dat	je	van	elkaar	
weet	hoe	het	met	iemand	thuis	gaat	en	elkaar	
hierbij	ook	kunt	steunen.”
	
Wisselwerking	
Lenny:	“Carien	en	ik	treffen	elkaar	bij	het	Tactisch	
Teamoverleg	witte	kolom	Zeeland.		
Dit	overleg	bestaat	uit	een	afvaardiging	op	tactisch	
niveau	vanuit	de	ziekenhuizen,	huisartsen,	ambu-
lancezorg,	meldkamer	ambulancezorg,	verpleeg-en	
verzorgingstehuizen,	thuiszorg,	apothekers,	ge-
handicaptenzorg	en	de	GGZ.	Dat	is	een	groep	van	
ongeveer	15	personen.	Carien	en	ik	bereiden	samen	
met	mijn	collega’s	alle	stukken	voor	en	zorgen	met	
elkaar	dat	de	bestuurders	goed	geïnformeerd	kun-
nen	besluiten	over	alles	wat	raakt	aan	de	openbare	
orde	en	de	publieke	gezondheid.	Met	respect	voor	
elkaars	rol	doen	we	ons	best	om	zowel	de	reguliere	
zorg	als	de	COVID-19	zorg	in	Zeeland	zo	goed	mo-
gelijk	te	laten	verlopen.”	
	

Carien: “Vanuit	het	stafbureau	ROAZ	ZWN	zijn	er	
adviseurs	aangesloten	bij	elke	subregio	waar	de	ver-
binding	is	gelegd	met	het	operationele	niveau.	Daar-
naast	hebben	we	wekelijks	een	overleg	waarin	we	
met	elkaar,	de	adviseurs	van	het	stafbureau	en	de		
afvaardiging	vanuit	de	GGD	en	GHOR	in	de	subregio’s,		
onder	andere	praten	over	de	zorgcontinuïteit	in	de	
gehele	zorgketen.	Ook	hebben	we	aandacht	voor	de	
agenda	voor	het	Strategisch	Team	ROAZ	ZWN.	Zo	
is	er	een	continue	wisselwerking	op	tactisch	en	be-
stuurlijk	niveau	en	dat	werkt	heel	goed.”	
	
Cure & Care 
Lenny: ‘Donderdag	30	april	a.s.	zien	we	elkaar	tijdens	
het	tactisch	overleg	zorg	Zeeland	voor	het	eerst!	We	
hebben	een	hele	grote	vergaderzaal	in	Middelburg	
gereserveerd,	de	raadzaal.	Daar	kunnen	we	met	
gemak	vergaderen	met	inachtneming	van	1,5	meter	
afstand.	Het	is	voor	het	eerst	dat	we	in	deze	vorm	bij	
elkaar	komen.	Als	dit	overleg	werkt,	dan	kunnen	we	
hier	allemaal	heel	veel	profijt	van	hebben.	Carien	en	
ik	zijn	allebei	dik	tevreden	als	het	ons	lukt	om	tij-
dens	dit	overleg	de	regionale	knelpunten	te	bespre-
ken.	We	doen	ons	uiterste	best	om	de	verschillende	
overlegtafels	beter	in	te	richten	zodat	overal	precies	
de	juiste	zaken	worden	besproken	en	besloten.	Je	
wilt	gewoon	goed	onderbouwde	adviezen	kunnen	
sturen	naar	het	Strategisch	Team	ROAZ	ZWN	en	
naar	het	bestuurlijk	overleg	in	Zeeland	zodat	er	
goed	geïnformeerd	besloten	kan	worden.”
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Carien: “Ik	reis	donderdag	met	plezier	naar	Middel-
burg!	Het	overleg	met	de	witte	kolom	is	bedoeld	
om	de	cure	en	de	care	nog	beter	met	elkaar	te	
verbinden.	Als	je	bijvoorbeeld	iets	verandert	in	het	
beleid	van	de	ziekenhuizen	heeft	dit	invloed	op	de	
uitstroom	naar	andere	zorginstellingen.	Andersom	
geldt	hetzelfde.	Als	er	iets	verandert	in	het	beleid	
van	de	huisartsen	heeft	dit	invloed	op	de	zieken-
huizen.	Cure	en	care	moet	je	als	één	geheel	zien.	
Het	had	natuurlijk	nóg	fijner	geweest	als	Lenny	
en	ik	elkaar	al	eens	hadden	ontmoet	voor	de	cri-
sis.	Het	helpt	gewoon	als	je	elkaar	al	een	keer	in	
de	ogen	hebt	kunnen	kijken,	anders	dan	via	een	
videocall.	Daarom	zijn	we	allebei	ook	zo	blij	met	
onze	ontmoeting	deze	week!”	

Bijvangst 
Carien:	“Deze	crisis	brengt	ons	ook	goede	dingen.	
De	samenwerking	tussen	de	GGD,	GHOR,	het	
stafbureau	en	alle	samenwerkingspartners	in	
Zeeland	is	door	de	coronacrisis	nóg	transparanter	
geworden.	Iedereen	ziet	en	voelt	het	belang	van	
deze	samenwerking.	Deze	investering	in	de	rela-
tie	is	heel	belangrijk	en	daar	hebben	we	allemaal	
profijt	van:	nu,	bij	een	volgende	crisis,	maar	zeker	
ook	straks	weer	in	het	‘nieuwe	normaal’.	Voorheen	
hield	ik	me	als	adviseur	vooral	bezig	met	de	acute	
zorg	in	plaats	van	opgeschaalde	zorg.	Door	deze	
coronacrisis	heb	ik	mijn	scope	verbreed.	Ik	vind	het	
heel	interessant	en	leerzaam	om	deze	ervaring	op	
te	doen.”

Lenny: “Voor	iedereen	die	persoonlijk	getroffen	is	
door	het	coronavirus	en	voor	alle	mensen	die	ten	
gevolge	van	het	virus	al	maanden	snoeihard	wer-
ken,	is	dit	een	zwarte	periode.	Voor	mij	als	mede-
werker	van	de	GHOR	is	deze	periode	heel	interes-
sant	en	leerzaam.	De	GHOR	verzorgt	de	aansturing	
en	coördinatie	van	de	geneeskundige	hulpverle-
ning	tijdens	incidenten	(rampen	en	crises).	Als	dit	
je	werkveld	is,	dan	gaat	je	bloed	sneller	stromen.	

Vlak	voor	de	coronacrisis	uitbrak	waren	we	met	
een	project	bezig	om	de	samenwerking	tussen	
de	GHOR,	GGD	en	het	stafbureau	ROAZ	ZWN	bij	
infectieziekten	nóg	strakker	te	organiseren.	Wie	
doet	wat	en	hoe	verloopt	de	communicatie?	Nou,	
dat	project	hebben	we	na	deze	coronacrisis	onge-
merkt	met	groot	succes	afgerond!	Je	bedenkt	aan	
de	voorkant	wat	de	kracht	is	van	een	ieder	in	cri-
sistijd,	althans	dat	probeer	je	jezelf	voor	te	stellen.	
In	crisistijd	zie	je	dit	gewoon	gebeuren	en	omdat	
het	zo	overduidelijk	is,	is	er	geen	aanleiding	voor	
discussie.	Het	is	zo	belangrijk	dat	je	elkaar	buiten	
een	crisis	of	ramp	al	kent	en	al	hebt	uitgezocht	hoe	
de	ideale	samenwerking	eruit	ziet,	zodat	er	ruimte	
is	om	deze	samenwerking	tot	het	maximale	op	te	
rekken	als	de	nood	aan	de	man	is.”
	

Trots
Carien: “Ik	ben	echt	trots	op	alle	collega’s	in	Zeeland	
en	ook	op	de	verbinding	en	samenwerking	die	er	
in	het	grote	netwerk	in	Zuidwest-Nederland	is	met	
alle	ketenpartijen.	Er	is	een	enorme	inzet	van	ieder-
een	waar	ik	super	trots	op	ben.	Dit	zorgt	ervoor	dat	
we	op	een	goede	manier	de	crisis	kunnen	managen	
zowel	voor	Zeeland	als	voor	de	gehele	regio.”

Lenny: “Ik	ben	trots	op	alle	collega’s	met	wie	ik	
samenwerk.	Zij	hebben	vanaf	het	begin	maar	één	
doel	voor	ogen	gehad	en	dat	is	de	zorg	regionaal	
goed	organiseren.	Ook	de	zorgaanbieders	weten	el-
kaar	beter	te	vinden	door	deze	crisis	en	ik	hoop	echt	
dat	we	ook	in	de	toekomst	na	deze	crisis	op	dezelf-
de	voet	met	elkaar	verdergaan.	Ik	vind	echt	dat	bij	
het	stafbureau	van	het	ROAZ	ZWN	een	stel	toppers	
werken.	Het	is	een	leuke	club	mensen,	enthousiast	
en	met	een	grote	bereidheid	om	te	helpen.	Daar-
naast	kan	en	mag	er	wat	mis	gaan.	Ze	nemen	de	
tijd	voor	reflectie	en	daardoor	is	er	ruimte	om	weer	
te	verbeteren.	Dat	vind	ik	echt	te	prijzen.”

Processen
         Over	de	vijf	S’en

4
“Met respect voor elkaars rol doen we ons best om zowel de reguliere zorg 

als de COVID-19 zorg in Zeeland zo goed mogelijk te laten verlopen.”
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Leeswijzer

Als je de zorgcontinuïteit wilt waar- 
borgen in bijzondere omstandigheden, 
dan draait het in de regel om het  
managen van tekorten. Dat was tijdens 
de uitbraak van COVID-19 in ons land  
uiteraard niet anders, ook nu was er 
een verschil aanwezig tussen vraag en 
aanbod. Om deze uitdaging het hoofd te 
bieden heeft de bredere borging van de 
zorgcontinuïteit in bijzondere omstan-
digheden een vijftal processen nodig: 

1. Personeel	(Staf),
2. Materieel	zoals	persoonlijke		

beschermingsmiddelen	(Spullen),
3. Ruimtes	zoals	IC-kamers	en	ambulances	

(Structuren),
4. Onderliggende	processen	zoals	ICT		

en	aansturing	(Systemen)	en
5. Processen	die	van	belang	zijn	voor	de	

algemene	bedrijfscontinuïteit	van		
zorginstellingen,	waaronder	financiën		
en	juridische	gevolgen	(Stakes).	

Eén	of	meerdere	van	deze	aspecten	zorgen	
er	uiteindelijk	voor	dat	bijvoorbeeld	een	pro-
ces	zoals	de	IC-capaciteit	niet	kan	worden	
ingezet.	In	de	eerste	piek	waren	dit	eerst	het	
aantal	ruimtes	en	later	was	het	vooral	het	
beschikbare	personeel	dat	de	grenzen	van	de	
IC-capaciteit	bepaalde.

Het	Regionaal	Overleg	Acute	Zorgketen	in	
Zuidwest-Nederland	heeft	zijn	beheersorga-
nisatie	ten	tijde	van	de	coronacrisis	ingericht	
op	het	zo	goed	mogelijk	managen	van	de	be-
nodigde	capaciteiten	(Staf,	Spullen,	Structu-
ren,	Systemen	en	Stakes)	in	de	regio.	Om	die	
reden	zijn	voor	de	verschillende	processen	
zowel	tactisch	als	strategisch	portefeuille-
houders	aangewezen	om	de	keuzes	en	acties	
goed	te	kunnen	coördineren.	Deze	terugblik	
is	om	die	reden	rondom	deze	vijf	processen	
opgebouwd.

Conny	Nieuwenhuizen,	programmamanager	bij	deRotter-
damseZorg,	was	gedurende	de	eerste	piek	van	de	COVID-19	
uitbraak	in	onze	zorgregio	projectleider	voor	het	proces	per-
soneel.	Het	was	een	grootse	opgave	om	de	zorgcontinuïteit	te	
waarborgen	in	een	tijd	waarin	er	al	veel	personeelstekorten	
waren	en	waar	het	risico	op	ziekte	en	uitval	door	besmetting	
met	COVID-19	realistisch	was.	

“Het	was	mijn	taak	om	te	kijken	welk	personeel	extra	ingezet	kon	
worden.	Medewerkers	van	zelfstandige	behandelcentra,	docenten	uit	
zorgonderwijs,	medisch	studenten,	buitenlandse	artsen	en	uiteraard	
de	vele	vrijwilligers	met	een	zorgachtergrond	die	zich	hadden	aange-
meld	voor	‘extra	handen	voor	de	zorg’	moesten	geleid	worden	naar	de	
plekken	binnen	de	keten	waar	de	zorgcontinuïteit	het	meeste	onder	
druk	stond	óf	waar	om	andere	redenen	extra	personeel	nodig	was.	Dit	
deed	ik	natuurlijk	niet	alleen!	Ik	had	een	heel	team	achter	me	staan.	
Mijn	eigen	team	van	deRotterdamseZorg	ging	vanaf	het	prille	begin	
met	man	en	macht	aan	de	slag.	Alle	reguliere	activiteiten	werden	
stopgezet	en	binnen	twee	dagen	waren	we	omgevormd	tot	het	re-
gionaal	contactpunt	voor	www.extrahandenindezorg.nl.	Samen	met	
het	stafbureau	van	ROAZ	ZWN	coördineerden	we	de	inzet	van	extra	
zorgpersoneel	in	Zuidwest-Nederland.”

Extra handen voor de zorg
Conny	Nieuwenhuizen

Proces Staf
(tijdens	de	crisis	ook	bekend	als	

‘proces	personeel’)

Werkwijze
“Het	spreekt	voor	zich	dat	we	altijd	eerst	keken	naar	de	inter-
ne	mogelijkheden.	Denk	aan	het	verschuiven	van	personeel	of	
door	het	beleggen	van	taken	bij	niet-zorgprofessionals	door	
functiedifferentiatie.	Pas	als	bleek	dat	de	interne	mogelijkhe-
den	uitgeput	waren,	zorgden	we	voor	extra	personeel.	Deze	
beslissingen	namen	we	steeds	op	basis	van	een	actueel	beeld	
van	de	personele	knelpunten	in	onze	zorgregio.	De	werkge-
versverenigingen	(deRotterdamseZorg	voor	Rotterdam-Rijn-
mond,	Via	Zorg	voor	Zeeland	en	Drechtzorg	voor	Zuid-Holland	
Zuid)	waren	in	de	lead	bij	de	coördinatie	van	‘vraag	en	aanbod’	
van	extra	personeel.	Dagelijks	overlegden	we	met	Regioplus	
(samenwerkingsverband	van	14	regionale	werkgeversorgani-
saties)	en	met	het	ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	
Sport	(VWS)	om	ruimte	in	de	regels	te	organiseren	voor	wat	
betreft	de	BIG-registratie	en	de	Verklaring	Omtrent	Gedrag.	
Alleen	zo	konden	we	het	aanbod	van	al	die	duizenden	vrijwilli-
gers	verzilveren.”	

Trots 
“In	deze	crisis	werd	eens	te	meer	duidelijk	hoe	onontbeerlijk	
een	betrouwbaar	netwerk	is.	Alleen	door	er	samen,	vol	energie	
en	enthousiasme,	voor	te	gaan	hadden	we	binnen	een	week	
een	uitzendbureau	voor	vrijwilligers	uit	de	grond	gestampt.	Er	
is	zoveel	om	trots	op	te	zijn,	wat	dacht	je	van:

a De	psychosociale	ondersteuning	aan	zorgprofessionals	op	
IC’s	en	COVID-units	om	te	zorgen	dat	ze	mentaal	gezond	
bleven	en	niet	uitvielen?	DeRotterdamseZorg	heeft	in	
samenwerking	met	Regioplus,	het	ministerie	van	VWS	en	
CNV	Zorg	en	Welzijn	landelijk	1700	vrijwillige	coaches	ge-
worven	om	de	zorgmedewerkers	goed	inzetbaar	en	vitaal	
te	houden:	tijdens	de	coronacrisis	en	daarna.	Op	www.de 
rotterdamsezorg.nl/extra-coaching staat	alle	informatie;	

a De	medisch	studenten	die	(tijdelijk)	kozen	voor	een	bij-
baan	in	de	verpleging,	verzorging	of	thuiszorg.	Werken	in	
de	ouderenzorg	had	en	heeft	niet	perse	een	sexy	imago	
onder	jongeren,	maar	ingegeven	door	de	coronacrisis	de-
den	ze	nu	ervaring	op	met	een	zorgdoelgroep	die	gezien	
de	vergrijzing	in	Nederland	in	de	toekomst	nadrukkelijk	
aanwezig	is	in	ziekenhuizen.	Een	win-win	situatie!	Hoe	
leuk	was	het	dat	één	van	de	studenten,	Tessa,	een	oproep	
deed	op	social	media	om	haar	medestudenten	te	vertellen	
over	haar	motivatie	om	te	werken	in	de	ouderenzorg.		

	

Structurele opschaling
“Het	aantal	coronapatiënten	op	de	IC’s	is	op	dit	moment	goed	
beheersbaar.	In	de	ouderenzorg	is	het	beeld	wisselend.	De	be-
smettingen	zijn	zeker	niet	zo	groot	in	aantallen	als	tijdens	de	
eerste		piek,	maar	toch	kan	een	besmetting	op	een	locatie	wel	
betekenen	dat	er	extra	personeel	nodig	is.	Zeker	als	er	al	sprake	
is	van	structureel	personeelstekort.	De	ziekteverzuimcijfers	on-
der	het	zorgpersoneel	ten	gevolge	van	de	coronacrisis	worden	
lager	en	tegelijkertijd	blijft	het	spannend	omdat	een	tweede	
piek	in	de	coronabesmettingen	realistisch	is.	Het	is	onwenselijk	
dat	bij	een	tweede	piekbelasting	opnieuw	de	reguliere	zorg	
wordt	afgeschaald	dus	er	blijft	extra	zorgpersoneel	nodig.	De	
afgelopen	maanden	hebben	ons	geleerd	dat	bij	een	structu-
rele	opschaling	van	de	IC-capaciteit	het	grootste	knelpunt	het	
tekort	aan	goed	opgeleid	en	ingewerkt	IC-personeel	is.	We	
hebben	al	langer	een	tekort	aan	IC-verpleegkundigen	dus	dit	
is	momenteel	de	grootste	uitdaging.	Werven	op	een	krappe	
arbeidsmarkt	en	opleiden	in	een	overbelaste	werkomgeving	
is	een	crime.	Niets	doen	is	geen	optie	en	daarom	hebben	alle	
ziekenhuizen	een	individueel	opleidingsplan	gemaakt	hoe	ze	
de	komende	maanden	zowel	voor	de	klinische	als	de	IC-bedden	
voldoende	personeel	gaan	opleiden.	We	onderzoeken	uiteraard	
hoe	we	hier	zo	goed	mogelijk	regionaal	in	kunnen	optrekken	
zodat	niet	iedereen	het	wiel	opnieuw	hoeft	uit	te	vinden	en	er	
wellicht	gezamenlijke	investeringen	kunnen	worden	gedaan.”

Extra handen
“Vanuit	deRotterdamseZorg	en	de	verschillende	zorginstellin-
gen	hebben	we	geëvalueerd	hoe	de	geregistreerde	‘extra	han-
den	in	de	zorg’	terugkijken	op	de	afgelopen	maanden.	Zijn	ze	
wel	of	niet	ingezet	en	hoe	is	dit	bevallen?	Het	allerliefste	willen	
we	natuurlijk	deze	‘extra	handen’	structureel	behouden	voor	
de	zorg,	maar	met	een	flexibele	inzet	of	incidenteel	bijspringen	
tijdens	een	volgende	piekbelasting	zijn	we	ook	heel	blij.	Terug-
kijkend	hebben	we	gezien	dat	een	aantal	mensen	in	dienst	zijn	
getreden	bij	de	zorginstelling	waar	ze	zijn	bijgesprongen	tij-
dens	de	crisis.	Helaas	geldt	ook	voor	veel	vrijwilligers	dat	die	nu	
weer	terug	zijn	naar	hun	eigen	werkzaamheden.	De	vraag	is	of	
ze	bij	een	volgende	golf	weer	beschikbaar	zullen	zijn.	

Tot slot
“Met	het	risico	om	mensen	te	vergeten	wil	ik	dit	moment	
graag	aangrijpen	om	de	samenwerking	met	ZorgImpuls,	de	
Veiligheidsregio	Rotterdam-Rijnmond,	ConForte,	de	drie	GGD/
GHOR-bureaus	in	onze	zorgregio,	de	stichting	Samenwerken-
de	Rijnmond	Ziekenhuizen,		de	zelfstandige	behandelcentra,	
Talent4Care,	het	Rode	Kruis	en	het	burgernetwerk	Ready2Help	
van	de	gemeente	Rotterdam	in	het	zonnetje	zetten.	En	natuur-
lijk	alle	mensen	die	zich	belangeloos	opgaven	om	alle	aanmel-
dingen	na	te	bellen.	Met	elkaar	deden	we	iets	heel	bijzonders!”

  Bekijk hier het vlog van Tessa op LinkedIn

Via	www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activi-
ty:6661244006573371392	kun	je	haar	vlog	bekijken”.
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worden.	Samen	zorgden	we	ervoor	dat	helder	was	wat	we	pre-
cies	wilden	vertellen,	wat	de	eventuele	knelpunten	waren	en	
welke	strategisch	besluit	er	nodig	was	van	het	ST.”		

Geen regie	
“Wat	ik	het	lastigste	vond	van	de	schaarste	en	problematiek	
rondom	de	PBM’s,	is	het	feit	dat	je	er	maar	beperkt	invloed	op	
had.	Wij	zijn	in	de	zorg	gewend	dat	je	veel	zelf	regelt,	maar	in	
dit	geval	verliep	de	bevoorrading	via	allerlei	luchtlijnen	met	
verre	landen.	We	waren	afhankelijk	wat	er	bemachtigd	kon	
worden	op	een	overspannen	markt.	De	afgelopen	maanden	
was	niet	alleen	de	bevoorrading	een	probleem,	maar	lagen	er	
ook	andere	dilemma’s	op	tafel.	Zo	stond	het	bezoekersbeleid	
een	paar	keer	op	de	agenda.	Het	was	duidelijk	dat	zorginstellin-
gen	hier	verschillend	mee	omgingen	en	de	vraag	die	logischer-
wijs	op	tafel	komt	is	‘wil	je	hier	vanuit	het	ROAZ	regionale	af-
spraken	over	maken?’.	Wat	is	dan	wijs?	Uiteindelijk	hebben	we	
het	bezoek	tot	het	minimum	beperkt,		want	je	wilt	de	kans	op	
extra	besmettingen	uitsluiten	in	zorginstellingen,	maar	tegelij-
kertijd	weet	je	dat	bezoek	voor	patiënten	heel	erg	belangrijk	is.	
Het	is	moeilijk	om	het	in	dit	soort	gevallen	goed	te	doen.”	

“De	persoonlijke	beschermingsmiddelen	waren	in	het	begin	
van	de	crisisbeheersing	door	het	Regionaal	Overleg	Acute	
Zorgketen	Zuidwest-Nederland		niet	meteen	één	van	onze	
grootste	zorgen.	Dat	was	ook	de	reden	dat	er	in	eerste	in-
stantie	nog	geen	portefeuillehouder	PBM	vanuit	het	Dage-
lijks	Bestuur	(DB)	was.	Op	het	moment	dat	de	situatie	rond-
om	de	PBM’s	steeds	nijpender	werd,	is	mij	gevraagd	om	dit	
dossier	op	me	te	nemen.	Ondanks	het	feit	dat	ik	toen	al	aan	
het	eind	van	mijn	carrière	zat	heb	ik	meteen	‘ja’	gezegd.	Ik	
heb	het	ook	met	heel	veel	inzet	en	plezier	gedaan,	want	als	ik	
iets	doe,	dan	wil	ik	het	ook	goed	doen.	Vanuit	het	stafbureau	
van	het	ROAZ	ben	ik	fantastisch	ondersteund	door	Janet	Vos.	
Zij	was	op	tactisch	niveau	procesleider	voor	het	proces	rond-
om	PBM’s	en	mijn	vaste	aanspreekpunt	en	adviseur.”	

Voorkoken	
“Het	DB	kwam	tijdens	de	crisisbeheersing	als	Strategisch	Team	
(ST)	drie	keer	per	week	bijeen.	Voornamelijk	was	dit	een	telefo-
nisch	overleg.	Ongeveer	twee	keer	per	week	stond	PBM	op	de	
agenda	van	het	ST.	Ik	overlegde	dan	altijd	vooraf	met	Janet.		
De	ene	keer	bereidden	we	samen	een	update	voor,	de	andere	
keer	hadden	we	een	vraag	of	moest	er	een	beslissing	genomen	

Zo wijs mogelijk omgaan met schaarse  
middelen in crisistijd is een duivels dilemma

Marianne	van	Duijn

Proces Spullen
(tijdens	de	crisis	ook	bekend	als	‘proces	PBM’s)

Houvast 	
“Een	ander	terugkerend	thema	was	de	noodvoorraad	PBM’s	
van	het	ROAZ.	Hoe	hoog	moet	de	noodvoorraad	zijn	en	hoe	ga	
je	om	met	de	uitgifte?	Soms	waren	we	het	snel	eens,	de	andere	
keer	was	er	discussie	of	werden	er	kritische	vragen	gesteld.	
Dat	is	ook	goed,	want	dat	helpt	om	beter	koers	te	bepalen.	We	
moeten	te	allen	tijden	tegenspraak	dulden	en	blijven	geven.	
Misschien	juist	wel	in	crisistijd.	Ik	denk	dat	een	eerlijke	en	wijze	
verdeling	van	de	PBM’s	ons	de	meeste	kopzorgen	heeft	gege-
ven.	We	zijn	als	ST	altijd	strak	geweest	in	de	toepassing	van	
de	RIVM-richtlijnen.	Om	de	verdeling	is	veel	te	doen	geweest.	
Op	een	gegeven	moment	was	de	druk	van	de	omgeving	om	
anders	met	deze	richtlijnen	om	te	gaan	goed	voelbaar.	Zeker	
toen	beroepsverenigingen	van	de	ouderenzorg	in	de	media	aan	
de	bel	trokken	over	de	situatie	in	de	thuiszorg	en	verpleeg-	en	
verzorgingstehuizen.”	
 
Terugwerkende kracht	
“Achteraf	kun	je	alles	in	het	leven	altijd	veel	beter	overzien	en	
beoordelen,	maar	in	het	heetst	van	de	strijd	gaven	de	RIVM-	
richtlijnen	ons	een	doordacht	houvast	om	moeilijke	beslis-
singen	te	kunnen	nemen.	In	het	prille	begin	was	alles	gericht	
op	de	acute	zorg.	Dit	kwam	ook	doordat	de	schrikbeelden	uit	
China,	Italië,	België	en	Brabant	vers	in	ons	collectieve	geheu-
gen	lagen.	Met	de	wetenschap	van	nu	zou	je	de	verdeling	van	
PBM’s	gedifferentieerder	benaderd	hebben,	maar	toen	lag	de	
focus	op	de	ziekenhuizen.	Daar	was	de	nood	het	hoogst.”		

Trots	
“Wat	ons	als	ST	enorm	heeft	geholpen	is	het	feit	dat	we	al	jaren	
met	elkaar	samenwerkten	in	het	AB	en	DB	van	het	ROAZ.	We	
hadden	al	vertrouwen	in	elkaar	en	kenden	elkaars	(eigen)aardig-
heden	en	kracht.	Iedereen	heeft	zich	met	verve	gestort	op	zijn/

haar	portefeuille.	De	samenwerking	met	Janet	was	ook	super!	
We	werden	samen	steeds	scherper	in	de	voorbereiding	van	de	
overleggen	van	het	ST.	Soms	was	er	geen	nieuws	te	melden,	
maar	vaak	lagen	er	strategische	vraagstukken	voor.	Het	was	een	
heel	ingewikkeld	dossier	waarin	we	maar	beperkt	de	regie	had-
den.	Ik	vind	het	knap	dat	we	steeds	hebben	gezocht	naar	wat	
we	wél	konden	doen	voor	onze	zorgregio.	Er	is	door	iedereen	die	
betrokken	was	bij	de	inventarisatie	en	verdeling	van	de	PBM’s	zo	
ontzettend	hard	gewerkt.	Soms	konden	we	niet	meer	doen	dan	
de	schaarste	zo	eerlijk	en	wijs	mogelijk	verdelen,	mensen	goed	
informeren	en	de	noodvoorraad	aanspreken	om	een	zorginstel-
ling	op	stel	en	sprong	uit	de	brand	te	helpen.”		
	
	
Verbindend	
“Ik	heb	grote	bewondering	voor	Ernst	Kuipers,	de	voorzitter	van	
ons	ROAZ.	We	boffen	met	deze	goede	en	verbindende	voorzit-
ter.	Hij	kan	als	geen	ander	dilemma’s	op	tafel	leggen	zonder	
de	gezamenlijkheid	uit	het	oog	te	verliezen.	Nienke	Huijbregts,	
manager	van	het	Traumacentrum	ZWN,	heeft	het	ook	ontzet-
tend	goed	gedaan.	Ze	heeft	regelmatig	Ernst	moeten	vervangen	
omdat	hij	dan	het	landelijke	overleg	(LNAZ)	voorzat.	Wat	ik	nog	
wel	een	verbeterpunt	vind	voor	het	DB,	is	de	verbinding	op	be-
stuurlijk	niveau	met	de	subregio’s	in	onze	zorgregio.	We	hebben	
allemaal	wel	een	logisch	lijntje	met	een	bepaalde	regio	vanuit	
onze	dagelijkse	functie.	Ik	had	bijvoorbeeld	vanuit	Antes	veel	
contact	met	Rotterdam-Rijnmond	en	Zuid-Holland	Zuid.	Janet	
onderhield	tijdens	de	crisis	de	contacten	met	de	GGD/GHOR-	
bureaus	in	de	subregio’s	Rotterdam-Rijnmond,	Zuid-Holland	
Zuid	en	Zeeland.	Op	deze	manier	hadden	we	overzicht	hoe	de	
stand	van	zaken	in	de	subregio’s	was,	maar	ik	denk	dat	het	helpt	
als	we	zelf	ook	meer	verbonden	zijn.”	

Op	1	juli	jl.	nam	Marianne	van	Duijn,	na	een	loopbaan	van	meer	dan	40	jaar	in	het	
publieke	domein,	afscheid	als	bestuursvoorzitter	van	GGZ-aanbieder	Antes.	In	de	
maanden	voor	haar	vertrek	was	ze	als	lid	van	het	Dagelijks	Bestuur	van	het	Regionaal	
Overleg	Acute	Zorgketen	Zuidwest-Nederland	portefeuillehouder	voor	het	proces	
persoonlijke	beschermingsmiddelen.	Op	het	moment	dat	Marianne	deze	portefeuille	
onder	haar	hoede	nam	wist	ze	wel	dat	het	een	ingewikkeld	proces	was,	maar	kon	ze	
nog	niet	vermoeden	welke	uitdagende	vraagstukken	op	haar	pad	zouden	komen.	
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Regionaal	Overleg	Acute	Zorgketen	uiteraard	
nog	opgezet	worden.	Elke	zorginstelling	in	onze	
zorgregio	had	voor	de	coronauitbraak	een	eigen	
bestelprocedure	bij	vaste	leveranciers.	Dat	be-
stelproces	verliep	vrij	lean	en	daardoor	waren	er	
aan	het	begin	van	de	uitbraak	over	het	algemeen	
geen	grote	voorraden	in	de	zorginstellingen	
aanwezig.	Bevoorrading	was	tenslotte	nooit	een	
probleem:	vandaag	besteld	was	morgen	in	huis”.		

Laurence:	“Ik	merkte	begin	maart	dat	Janet	Vos,	
netwerkmanager	van	het	Zorgnetwerk	Antibioti-
caresistentie	Zuidwest-Nederland,	het	heel	druk	
had	vanwege	de	coronacrisis	en	ik	heb	toen	mijn	
hulp	aangeboden.	Als	snel	gaf	Janet	aan	dat	ze	
mijn	hulp	goed	kon	gebruiken	bij	het	proces	Per-
soonlijke	Beschermings	Middelen	en	zo	werd	ik,	
samen	met	Wouter,	coördinator	PBM’s	voor	onze	
zorgregio	Zuidwest-Nederland.	Het	hele	proces	
van	inventarisatie	en	verdeling	moest	vanuit	het	

Donderdag	25	juni	2020:	Nu	het	stof	is	gedaald	van	de	eerste	piek	van	de	corona-uitbraak	in	ons	
land	en	crisisorganisaties	zijn	overgegaan	op	standje	waakvlam,	is	er	tijd	en	zin	om	terug	te	blikken	
op	die	hectische	maanden	maart,	april	en	mei.	Laurence	Walhout,	adviseur	bij	het	Zorgnetwerk	An-
tibioticaresistentie	Zuidwest-Nederland	en	Wouter	van	der	Spek,	adviseur	Opgeschaalde	Zorg	bij	het	
Traumacentrum	Zuidwest-Nederland,	kijken	samen	terug	op	hun	aandeel	in	het	proces	Persoonlijke	
Beschermings	Middelen:	beter	bekend	als	‘PBM’s’	en	met	de	wetenschap	van	nu	kun	je	het	ook	het	
nieuwe	goud	noemen.	

Proces PBM: een terugblik 
op een hectisch voorjaar 

Laurence	Walhout	&	Wouter	van	der	Spek

Wouter: “Laurence	en	ik	waren	verantwoordelijk	voor	het	maken	
van	landelijke	en	regionale	procesafspraken	voor	de	verdeling	
van	de	PBM’s.	We	hadden	op	voorhand	allebei	nooit	kunnen	be-
denken	dat	PBM’s	zo’n	groot	probleem	zouden	worden.	Een	week	
voor	de	corona-uitbraak	in	ons	land	zaten	we	vanuit	het	team	
Opgeschaalde	Zorg	nog	met	allerlei	partijen	met	expertise	op	dit	
vlak	om	tafel	om	ons	voor	te	bereiden	op	een	eventuele	uitbraak	
in	Nederland.	Dit	leverde	een	best,	real	en	worst	case	scenario	
op.	In	het	worst	case	scenario	gingen	we	er	vanuit	dat	we	een	
eventuele	uitbraak	zouden	kunnen	indammen.	We	werden	snel-
ler	dan	gedacht	ingehaald	door	de	realiteit.	Dit	virus	was	niet	in	
te	dammen	en	daardoor	was	er	vanaf	het	prille	begin	een	run	op	
PBM’s.	Niet	alleen	in	Nederland,	maar	wereldwijd”.

Samen 
Wouter: “Al	vrij	snel	werd	duidelijk	dat	veel	vaste	leveranciers	
van	PBM’s	niet	meer	werden	bevoorraad	waardoor	zij	zelf	niet	
meer	konden	leveren.	Gelukkig	konden	de	zorginstellingen	in	
onze	zorgregio	in	het	begin	aankloppen	bij	het	Erasmus	MC	
omdat	daar	wel	een	grotere	voorraad	aanwezig	was.	Twee	jaar	
geleden	was	er	een	heftig	griepseizoen	in	Nederland	en	de	
grotere	voorraad	kwam	voort	uit	de	geleerde	lessen	uit	deze	
griepgolf.	Doordat	het	griepseizoen	eind	vorig	jaar	en	begin	dit	
jaar	mild	was,	hadden	ze	daardoor	de	mogelijkheid	om	uit	hun	
voorraad	collega’s	te	helpen.	Het	Erasmus	MC	heeft	daarmee	
de	zorgregio	in	het	begin	echt	uit	de	brand	geholpen”.		

Laurence: “Het	was	aan	ons	om	te	zorgen	dat	razendsnel	inzich-
telijk	werd	wat	het	dagelijks	verbruik	in	de	zorginstellingen	was	
en	welke	voorraad	ze	hadden.	We	hebben	in	het	begin	alle	instel-
lingen	die	aangesloten	zijn	bij	onze	ROAZ-regio	opgebeld	voor	
deze	inventarisatie.	Dat	waren	iets	meer	dan	30	zorginstellingen	
in	de	acute	en	niet-acute	zorg,	denk	aan	ziekenhuizen,	huisart-
senposten,	ambulancezorg,	GGZ,	verloskundigen	en	verpleeg-	en	
verzorgingstehuizen.	Dat	betekende	enorm	veel	belverkeer	wat	
uiteraard	niet	stopte	om	17.00	uur.	Het	ging	tot	laat	in	de	avond	
door.	Gelukkig	hebben	we	daarna	dit	proces	kunnen	stroomlij-
nen	waardoor	instellingen	digitaal	hun	voorraden	en	verbruik	
konden	doorgeven	aan	ons.	Samen	met	de	drie	GGD/GHOR-	
bureaus	in	onze	zorgregio,		Rotterdam-Rijnmond,	Zuid-Holland	
Zuid	en	Zeeland,	werden	de	beschikbare	PBM’s	verdeeld.	Het	
PBM-team	van	het	ROAZ	ZWN	zorgde	voor	de	rechtstreekse	dis-
tributie	naar	de	acute	zorgketen	en	de	drie	GGD/GHOR-bureaus	
distribueerden	naar	de	niet-acute	zorg	/	care	sector”.		
	

Verdeelsleutel 
Wouter: “Onze	gezamenlijke	ambitie	bij	de	verdeling	was,	
dat	iedereen	die	in	onze	zorgregio	zorg	aanbiedt,	in	staat	
moest	zijn	om	veilige	zorg	te	verlenen.	Uiteindelijk	kwamen	
we	uit	op	een	verdeelsleutel	die	we	steeds	opnieuw	bijstel-
den.	Op	deze	manier	konden	we,	op	basis	van	het	aantal	met	
COVID-19	besmette	patiënten	en	bewoners	in	de	zorginstel-
lingen,	PBM’s	leveren	waar	dit	het	meest	nodig	was.	Binnen	
deze	verdeelsleutel	was	er	altijd	ruimte	voor	maatwerk.	Op	
een	gegeven	moment	werd	de	COVID-19	zorg	in	een	aantal	
verpleeg-	en	verzorgingstehuizen	enorm	opgeschaald.	Toen	
hebben	wij	in	de	opstartfase	extra	aan	hen	geleverd	omdat	
ze	vrij	grote	voorraden	nodig	hadden.	Op	dat	moment	was	
het	praktischer	als	wij	dat	deden	zodat	de	GGD/GHOR-	
bureaus	zich	op	de	fijndistributie	konden	focussen”.		

Media	
Wouter: ‘Wij	hebben	altijd	gezegd	dat	we,	hoe	dan	ook,	zou-
den	zorgen	voor	bevoorrading.	Daar	stonden	we	voor!	Als	dit	
onverhoopt	niet	lukte	vanuit	onze	eigen	voorraden	dan	gin-
gen	we	te	rade	bij	andere	ROAZ-partners	of	regio’s.	Gelukkig	
hebben	we	dit	vertrouwen	ook	gekregen	van	de	zorginstellin-
gen.	Natuurlijk	kregen	wij	ook	mee	wat	er	in	de	media	werd	
gezegd	over	de	PBM’s.	Dat	waren	stuk	voor	stuk	schrijnende	
verhalen	over	tekorten	en	het	niet	kunnen	leveren	van	veilige	
zorg.	Ook	in	onze	zorgregio	waren	hier	voorbeelden	van.	We	
konden	dat	moeilijk	geloven	omdat	we	deze	signalen	niet	
ontvingen.	Als	dat	wel	zo	was	geweest,	dan	hadden	we	uiter-
aard	geholpen.’		
	
Laurence: “Eerlijk	is	eerlijk,	we	hadden	ook	helemaal	niet	de	
tijd	en	de	rust	om	dit	uit	te	zoeken.	Daarvoor	was	het	te	hec-
tisch.	Het	opgebouwde	vertrouwen	met	onze	PBM-partners	
in	de	zorgregio	was	in	die	zin	natuurlijk	ook	wederkerig.	Wij	
vertrouwden	erop	dat	we	met	elkaar	zorgden	voor	alle	aan-
bieders	van	zorg	in	onze	zorgregio.	Ik	kan	me	wel	voorstellen	
dat	het	voor	de	kleinere	zorgaanbieders	misschien	lastig	was	
om	de	juiste	(regionale)	route	te	vinden.	Het	is	en	blijft	men-
senwerk.	Er	waren	opstartproblemen,	er	werd	onderling	over-
gedragen	en	er	moesten	meerdere	mailboxen	bijgehouden	
worden.	Ik	sluit	echt	niet	uit	dat	er	in	alle	hectiek	mailtjes	zijn	
zoekgeraakt	of	dat	telefoontjes	niet	zijn	opgepakt”.	
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Trots	
Laurence: “Ondanks	de	hectiek	en	de	hoge	werkdruk	kijken	
we	met	een	goed	gevoel	terug	op	de	afgelopen	maanden.	De	
onderlinge	samenwerking	was	top.	We	hadden	elkaar	snel	
gevonden	en	ondanks	de	stress	gingen	we	allemaal	vol	voor	
de	inhoud	én	was	er	tijd	en	ruimte	voor	een	lach.		Alleen	zo	
kun	je	het	volhouden	met	elkaar.	Dat	was	in	ons	eigen	team,	
maar	zeker	ook	in	samenwerking	met	de	collega’s	van	de	
GGD/GHOR-bureaus	Rotterdam-Rijnmond,	Zuid-Holland	Zuid	
en	Zeeland.	Wouter	en	ik	kenden	elkaar	voor	de	crisis	amper	
en	kunnen	nu	lezen	en	schrijven	met	elkaar!	De	(sub)regiona-
le	samenwerking	gedurende	deze	coronacrisis	heeft	gezorgd	
voor	een	steeds	meer	groeiende	waardering	over	en	weer.	Als	
we	een	zorginstelling	vlak	voor	het	begin	van	de	nachtdienst	
moesten	voorzien	van	een	extra	voorraad	PBM’s,	dan	waren	
we	daar	met	elkaar	hard	voor	aan	het	werk.	De	blijdschap	
dat	het	was	gelukt	hield	ons	allemaal	op	de	been.	Zorgen	
voor	een	veilige	zorgcontinuïteit:	daar	deden	we	het	allemaal	
voor!”

Wouter: “Wat	ook	opvallend	was,	was	de	opkomst	bij	alle	
digitale	vergaderingen	voor	het	maken	van	(weer	nieuwe)	
procesafspraken	en	het	bespreken	van	knel-	en	verbeterpun-
ten.	In	de	regel	is	niemand	dol	op	dit	soort	overleggen,	maar	
nu	was	iedereen	enorm	betrokken	en	was	de	opkomst	hoog.	
Als	zorginstellingen	elkaar	konden	helpen,	dan	deden	ze	dat.	
Iedereen	was	bereid	zijn	steentje	bij	te	dragen.	Dat	zijn	mooie	
dingen	en	tekenend	voor	de	samenwerking	in	onze	zorgregio”.	

Dank je wel!
Laurence en Wouter: “Om	te	voorkomen	dat	we	mensen	
vergeten	zeggen	we	daarom	tegen	IEDEREEN	die	een	rol	
heeft	gespeeld	in	het	PBM-proces	een	welgemeend	“DANK	
JE	WEL”!	Zonder	deze	inzet	en	hulp	had	het	proces	niet	zo	
soepel	gelopen.	Een	extra	‘dank	je	wel’	gaat	wat	ons	betreft	
naar	Amando,	Mariëlle,	René,	Nathan,	Sander,	Henk,	Sharon,	
Annemieke,	Floor,	Lenny,	Edith,	Judith,	Bill,	de	medewerkers	
van	het	distributiecentrum	van	het	Erasmus	MC,	Brandweer	
Rotterdam-Rijnmond	én	naar	Janet	Vos.	Zij	heeft	ons	in	haar	
rol	van	procesleider	altijd	rugdekking	gegeven	en	ons	met	
haar	adviezen	door	menig	frustratie	of	tegenslag	geloodst.	
En	laten	we	tot	slot	vooral	ook	ons	thuisfront	niet	vergeten.	
De	steun	van	onze	partners,	ook	allebei	werkzaam	in	de	zorg,	
was	onbetaalbaar”.

Frustraties	
Laurence: “Voor	mij	voelde	deze	coronacrisis	echt	als	een	ma-
rathon.	Elke	dag	waren	we	van	’s	morgens	vroeg	tot	’s	avonds	
laat	bezig	om	het	zo	goed	mogelijk	te	organiseren	voor	onze	
zorgregio.	Iedere	dag	was	er	wel	wat.	Dan	hoorde	je	ineens	
vanuit	de	media	dat	de	fysiotherapeuten	ook	recht	hadden	
op	PBM’s.	Bij	deze	mededeling	werd	natuurlijk	geen	handlei-
ding	geleverd	hoe	we	dit	moesten	gaan	regelen.	Dat	moet	
je	zelf	uitzoeken	en	wel	zo	snel	mogelijk.	Ondertussen	werd	
je	al	wel	platgebeld.	Ook	kwam	het	voor	dat	de	beloofde	
voorraad	niet	werd	geleverd	vanuit	het	Landelijk	Consortium	
Hulpmiddelen	(LCH).	Dan	was	het	aan	ons	om	deze	bood-
schap	door	te	geven	aan	de	zorgregio.	Zo	ben	ik	er	in	deze	
crisis	ook	achter	gekomen	dat	ik	te	goed	van	vertrouwen	ben.	
Ik	had	namelijk	niet	verwacht	dat	de	kwaliteit	van	de	PBM’s	
soms	niet	goed	genoeg	zou	kunnen	zijn.	Hoe	erg	is	het	dat	
je	tegen	zorginstellingen	moet	zeggen	dat	de	door	ons	aan-
geleverde	PBM’s	niet	voldeden	aan	de	veiligheidsnormen!	
Dat	doet	iets	met	je	vertrouwen.	Aan	onze	kant	en	bij	de	
zorginstellingen.	Dan	lieten	we	deze	leveringen	weer	ophalen	
of	adviseerde	we	om	de	materialen	anders	te	gebruiken.	Dit	
soort	dingen	zorgde	ervoor	dat	de	coördinatie	op	PBM’s	op	
sommige	momenten	een	hoofdpijndossier	was”.	

Wouter: “In	het	LCH	deed	iedereen	natuurlijk	zijn	uiterste	
best	om	de	kwaliteitscontrole	goed	uit	te	voeren.	Zeker	in	
het	begin	moest	er	razendsnel	geleverd	worden	omdat	de	
situatie	echt	nijpend	was.		Zo	waren	er	al	signalen	dat	de	zorg	
neergelegd	zou	worden	als	er	niet	snel	nieuwe	PBM’s	zou-
den	komen.	Door	de	tekorten	waren	er	zelfs	‘beter	iets	dan	
niets’	geluiden	om	toch	maar	zorg	te	kunnen	leveren,	maar	
uiteraard	wil	helemaal	niemand	ondermaatse	bescherming	
bieden	aan	zorgprofessionals.	Meldingen	dat	er	dus	moge-
lijk	iets	van	ondermaatse	kwaliteit	doorheen	geglipt	was,	
stonden	daarom	hoog	op	de	frustratielijst.	Het	was	ook	niet	
altijd	zo	simpel.	De	mondmaskers	uit	Azië	hebben	bijvoor-
beeld	een	andere	pasvorm	dan	wij	hier	gewend	zijn.	Naast	de	
filtercapaciteit	was	het	bij	deze	mondmaskers	ook	letterlijk	
een	kwestie	van	passen	en	meten	of	de	vorm	volstond.	Wij	
voelden	ons	er	steeds	verantwoordelijk	voor	dat	de	juiste	
kwaliteit	terecht	kwam	bij	alle	zorginstellingen.	Iedereen	
moest	kunnen	vertrouwen	op	een	tijdige	bevoorrading,	maar	
ook	op	een	kwalitatief	goede	voorraad.	Dat	laatste	hadden	
we	helaas	niet	zelf	in	de	hand”.	
	

Uitvraag en levering 
“In	het	begin	van	de	coronacrisis	deden	we	vanuit	de	GGD/
GHOR	ZHZ	crisisorganisatie	elke	dag	een	uitvraag	bij	de	zorg-	
instellingen;	wat	is	je	voorraad	en	wat	is	je	dagelijks	verbruik.		
Als	een	zorginstelling	qua	voorraad	onder	de	24	uur	kwam,	
	gingen	we	die	als	eerste	bevoorraden.	Soms	waren	we	zelfs	
aan	het	kijken	hoe	we	een	instelling	de	nacht	konden	door-
helpen.	Later	in	de	crisis	is	dit	tijdspad	verschoven	naar	48	uur.	
Qua	schaarste	zagen	we	dat	er	eerst	een	groot	tekort	was	aan	
mondkapjes,	vervolgens	aan	schorten	en	daarna	aan	hand-
schoenen.	Hoe	verder	we	in	de	crisis	kwamen,	hoe	meer	partijen	
zich	meldden	die	PBM’s	nodig	hadden.	Zowel	regionaal	als	lan-
delijk	waren	we	steeds	bezig	hoe	we	ook	deze	partijen	konden	
voorzien.	Als	één	van	de	eerste	regio’s	in	het	land	betrokken	wij	
de	apothekers	erbij.	Zij	gingen	ons	ondersteunen	bij	het	leveren	
van	PBM	aan	mensen	met	een	Persoonsgebonden	Budget.		
Inmiddels	is	dit	een	landelijke	beweging	geworden.”	

Samen 
“Terugkijkend	hebben	we	met	z’n	allen	heel	hard	gewerkt	om	
onze	partners	in	onze	regio	te	voorzien	van	beschermings-
middelen	ten	tijde	van	een	enorme	schaarste.	Zo	zijn	er	in	alle	
hectiek	mooie	samenwerkingen	tot	stand	gekomen.	We	hebben	
een	erg	goede	relatie	opgebouwd	met	de	coördinatoren	van	het	
stafbureau	ROAZ	ZWN.	Met	elkaar	hebben	we	zoveel	bereikt!	
Janet	Vos,	Wouter	van	der	Spek	en	Laurence	Walhout	verdienen	
het	wat	mij	betreft	om	in	het	zonnetje	gezet	te	worden.	Zij	heb-
ben	zich	enorm	ingezet	in	deze	moeilijke	periode.”	

Inventariseren
“Als	voormalig	medewerker	van	de	Geneeskundige	Hulpver-
leningsorganisatie	in	de	regio	Zuid-Holland	Zuid	sloot	ik	aan	
bij	de	GGD/GHOR	ZHZ	crisisorganisatie.	We	zijn	begonnen	
met	inventariseren	waar	zich	de	grootste	knelpunten	bij	de	
zorginstellingen	in	onze	regio	bevonden	om	dit	vervolgens	in	
ROAZ-	verband	proberen	op	te	lossen.	In	het	begin	was	er	niks,	
waren	er	geen	aanvoerlijnen.	Dat	was	echt	een	moeilijke	perio-
de.	Je	wilt	graag	iedereen	helpen	en	voorzien	van	persoonlijke	
beschermingsmiddelen,	maar	er	was	gewoon	heel	weinig	tot	
niets.	Binnen	de	drie	regio’s	gingen	we	herverdelen;	de	partijen	
met	de	grootste	voorraad	aan	PBM	stonden	een	deel	hiervan	
af	om	instellingen	met	tekorten	te	voorzien.	Tevens	zijn	we	zelf	
bezig	geweest	om	middelen	binnen	te	krijgen.	Zo	kregen	we	
giften	van	bedrijven,	meldden	BRZO	bedrijven	zich	en	kochten	
we	hun	voorraden	op.”	

Regie 
“Met	de	komst	van	het	Landelijk	Consortium	Hulpmiddelen	
(LCH)	trokken	we	regionale	initiatieven	naar	landelijk,	zodat	er	
één	inkooppunt	in	de	lead	kwam.	Met	de	PBM-coördinatoren	uit	
alle	regio’s	in	Nederland	en	een	vertegenwoordiger	van	GGD/
GHOR	NL	startten	we	met	elkaar	een	whatsapp	groep.	Zo	kon-
den	we	op	landelijk	niveau	met	elkaar	contact	hebben	en	een	
kort	lijntje	houden	met	het	LCH.”

De wondere wereld van de PBM’s
Sander	Zwanenburg

Sander Zwanenburg, coördinator crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, stortte zich in zijn 
regio vanaf dag één in de wondere wereld van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Sander, hoe kijk jij terug 
op de afgelopen maanden?
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“Het	was	heel	druk,	maar	ook	erg	leuk	en	ontzet-
tend	leerzaam.	Ik	heb	nog	nooit	zoveel	geleerd	
als	in	de	afgelopen	maanden.	Wat	ik	leuk	vond	
aan	de	afgelopen	tijd	is	dat	ik	veel	vertrouwen	
en	veel	verantwoordelijkheden	heb	gekregen.	
Daarnaast	was	de	samenwerking	met	de	regio	
goed.	Om	samen	tot	iets	te	komen	is	bijzonder	
om	mee	te	maken.	Wat	mij	het	meest	is	bijge-
bleven	is	dat	iedereen	enorm	positief	was,	het	
maakte	niet	uit	met	wie	je	contact	had.	Iedereen	
had	een	mentaliteit	van	‘we	moeten	dit	doen’	en	
we	deden	dit	allemaal	met	een	glimlach.	Heel	
bijzonder,	want	het	was	crisis	en	iedereen	had	
het	hartstikke	druk.	En	toch	nam	iedereen	de	tijd	
en	deden	we	het	met	zijn	allen.	Dat	is	echt	de	
meerwaarde	van	onze	regio!”	

Persoonlijke ontwikkeling
“Aan	deze	periode	heb	ik	zoveel	zelfvertrouwen	
overgehouden.	Het	klinkt	wat	cliché,	maar	door-
dat	het	zo	druk	was	kreeg	ik	juist	meer	vertrou-
wen	in	mijzelf	dat	de	zaken	die	ik	had	ook	echt	
belangrijk	waren	om	te	doen.	Zelf	had	ik	het	
gevoel	dat	ik	het	ook	echt	goed	deed.	Het	con-
tact	opnemen	met	mensen	ging	steeds	beter.	Ik	
had	voorheen	een	lichte	telefoonangst,	ik	durfde	
nooit	te	bellen.	Nu	spreek	ik	met	gemak	30	men-
sen	op	een	dag	en	ben	ik	niet	meer	onder	de	in-

druk	van	wie	ik	aan	de	telefoon	heb.	Het	is	lastig	
om	over	je	zelf	te	zeggen	of	je	onder	hoge	druk	
kan	werken,	maar	ik	durf	nu	met	zekerheid	te	
zeggen	dat	ik	dat	wel	kan!	Ik	ben	echt	gegroeid	
en	dat	neem	ik	mee	in	de	rest	van	mijn	carrière.”	

Informatiemanagement
“Het	begon	met	de	uitvraag	van	de	zorgcontinuï-
teit	die	snel	in	frequentie	toenam.	Aan	de	ene	kant	
was	dat	wel	lastig	omdat	de	uitvraag	op	een	gege-
ven	moment	vijf	keer	per	week	was.	Het	was	aar-
dig	wat	werk	om	daar	een	rapport	van	te	maken	
dat	dagelijks	gedeeld	werd	met	de	regio.	Maar	aan	
de	andere	kant	was	het	fijn	dat	ik	er	steeds	sneller	
in	werd.	Een	ander	stukje	informatiemanagement	
waar	ik	bij	betrokken	was	betrof	het	monitoren		
van	de	hoeveelheden	PBM’s.	Bijvoorbeeld	in	
hoeverre	een	instelling	nog	vooruit	kon	met	de	
huidige	voorraad	PBM’s	en	wie	welke	voorraad	
had.	Deze	informatie	werd	minder	gedeeld	met	
de	regio.	Na	het	drukste	punt	in	de	crisis	werd	ik	
ook	voor	het	RCPS	ingezet,	waar	we	dagelijks	het	
aantal	COVID-patiënten	monitoren	en	dagelijks	
de	stand	van	zaken	delen	met	de	regio.	Achteraf	
gezien	hadden	we	al	deze	stukjes	informatie	beter	
in	één	rapport	kunnen	verwerken	en	delen.	Als	een	
ziekenhuis	weinig	plek	had	voor	COVID-patiënten,	
zag	je	dit	ook	terug	in	de	uitvraag	van	de	zorg-

Toen het vertrouwen in ons groeide, 
werd de transparantie onderling groter. 

Daphne	van	Velzen

Proces Systemen
(tijdens	de	crisis	ook	bekend	als	

‘proces	informatiemanagement’)

continuïteit.	Het	combineren	van	de	uitvraag,	de	PBM’s	
en	de	informatie	van	het	RCPS	had	een	veel	beter	beeld	
gegeven.	Dat	zie	ik	ook	als	verbetering	voor	een	eventuele	
tweede	golf	om	dat	eerder	en	beter	te	gaan	doen.	Ik	denk	
dat	dat	echt	een	meerwaarde	is.	

Wat	me	is	opgevallen	in	deze	periode	is	dat	het	in	het	be-
gin	niet	echt	soepel	liep.	Niemand	wist	wat	ons	te	wach-
ten	stond	en	hoe	het	zou	uitpakken.	Je	zag	terughoudend-
heid	in	het	delen	van	data.	Na	verloop	van	tijd	kreeg	men	
vanuit	de	regio	steeds	meer	vertrouwen	in	het	RCPS	en	de	
levering	van	PBM’s	en	werd	de	transparantie	groter.	Dat	
stukje	vertrouwen	hebben	we	echt	van	de	regio	gekregen.”	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel werk
“Met	de	uitvraag	zorgcontinuïteit	was	ik	zeker	drie	uur	per	
dag	bezig.	Het	RCPS	vroeg	twee	à	tweeënhalf	uur	per	dag.	
Met	alle	andere	projecten	erbij	was	het	in	de	piek	van	de	
crisis	echt	een	dagtaak	om	met	informatiemanagement	
bezig	te	zijn.	In	het	begin	was	het	nog	onduidelijk	wat	we	
allemaal	moesten	doen	en	was	mijn	taak	ook	nog	niet	
helemaal	duidelijk.	Toen	heb	ik	me	weleens	afgevraagd	
waar	ik	aan	begonnen	was,	waar	ben	ik	in	beland?	Naar-
mate	ik	vaker	aanwezig	was	in	het	Erasmus	MC	(we	zaten	
toen	met	het	crisisteam	in	de	Onderwijsruimte	van	het	
Erasmus	MC)	kreeg	ik	er	wel	meer	vertrouwen	in	dat	het	
goed	zou	komen.	Omdat	ik	door	de	coronacrisis	privé	toch	
niet	zoveel	te	doen	had,	het	leven	lag	grotendeels	stil,	
vond	ik	het	ook	niet	erg	om	hard	te	werken.	Ik	vond	het	

eigenlijk	wel	heel	gezellig	dat	we	met	z’n	allen	keihard	
bezig	waren!	De	coronacrisis	heeft	wel	invloed	gehad	op	
mijn	opleiding.	Omdat	het	zo	druk	was	heb	ik	een	vak	van	
de	universiteit	niet	gevolgd.	Behalve	enige	studievertra-
ging	heeft	dit	verder	gelukkig	geen	grote	gevolgen.	Als	
ik	weer	gevraagd	zou	worden	om	deel	te	nemen	aan	het	
crisisteam,	dan	zou	ik	iets	minder	werken	en	meer	stude-
ren.	Dit	omdat	ik	nu	een	nieuwe	master	ga	volgen	en	ik	
het	drukker	ga	krijgen	met	studeren.”	

App
“Het	werk	dat	ik	tijdens	de	coronacrisis	deed	is	inmiddels	
deels	vervangen	door	nieuwe	systemen.	De	uitvraag	re-
gionale	zorgcontinuïteit	is	vervangen	door	een	app.	Mijn	
verwachting	is	dat	de	uitvraag	met	het	invullen	en	nabel-
len	veel	minder	tijd	in	beslag	neemt.	Ik	denk	ook	dat	de	
app	meer	gewaardeerd	zal	worden	door	de	regio.	De	app	
is	digitaal	en	de	regio	hoeft	nu	niet	meer	elke	keer	pdf’jes	
in	te	vullen.	Daarbuiten	is	het	real-time	inzicht	in	drukte	
in	de	regio	een	groot	pluspunt.	Het	is	zowel	voor	ons	als	
voor	de	ziekenhuizen	veel	efficiënter.”	

Terugblik
“Op	een	gegeven	moment	zaten	we	al	een	tijd	in	code	
rood	en	stabiliseerde	het	beeld.	De	uitvraag	is	in	de	rus-
tigere	periode	toch	nog	steeds	heel	frequent	geweest.	
Misschien	hadden	we	wel	eerder	kunnen	beginnen	met	
het	beperken	van	de	uitvraagfrequentie.	Vijf	dagen	in	de	
week	was	namelijk	wel	heel	veel.	De	verschillen	tussen	de	
dagen	waren	minimaal.	Als	er	gisteren	een	personeelste-
kort	was,	dan	is	dit	de	dag	erna	niet	opgelost.	Vijf	dagen	
uitvraag	kwam	de	kwaliteit	van	de	reacties	niet	ten	goede	
en	leverde	ook	geen	bijdrage	aan	het	draagvlak	van	de	
uitvraag.	De	informatie	die	’s	ochtends	gegeven	werd,	kon	
’s	middags	al	weer	anders	zijn.	Real-time	en	gecombineer-
de	informatie	is	een	kans	die	we	moeten	benutten	bij	een	
tweede	golf.	Hiermee	kunnen	we	de	regio	inzicht	geven	
met	verrijkte	informatie	waardoor	bij	veranderingen	zij	
vooral	zelf	dingen	kunnen	oplossen.”	

Daphne	van	Velzen	werkt	sinds	begin	2019	als	junior	projectmanager	bij	het	Traumacen-
trum	Zuidwest-Nederland,	het	stafbureau	van	het	Regionaal	Overleg	Acute	Zorgketen	
Zuidwest-Nederland.	Aan	het	begin	van	de	coronacrisis	is	ze	gevraagd	om	te	helpen	in	
het	crisisteam.	Maandenlang	was	ze	een	vast	gezicht	in	het	team	dat	verantwoordelijk	
was	voor	het	proces	informatiemanagement.	We	vroegen	Daphne	hoe	ze	deze	periode	
heeft	ervaren.
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Proces Structuren 
(tijdens	de	crisis	ook	bekend	als	
‘proces	capaciteitsmanagement’)	
 
Het Regionaal Overleg Acute zorgketen 
Zuidwest-Nederland had tijdens de 
COVID-19 uitbraak onder andere de taak 
om de regionale zorgcontinuïteit zoveel 
mogelijk te beheersen. Het proces capa-
citeitsmanagement richtte zich daarom 
onder leiding van Ruud Houdijk, advi-
seur risico- en crisisbeheersing van het 
stafbureau ROAZ ZWN, op alle  
mogelijke aanpassingen van werkwijzen 
in de zorg. In eerste instantie lag de na-
druk op accentverlegging naar de acute 
zorg door bijvoorbeeld het uitstellen van 
geplande zorg. In tweede instantie is er 
hard gewerkt aan concentratie van de 
COVID-19 zorg in cohortverpleging en het 
maximaal uitbreiden van de IC-capaciteit. 
Later, toen de toename van COVID-19  
patiënten afnam, was het prioriteit  
om de meest urgente uitgestelde zorg 
weer op gang te brengen en een betere 
voorbereiding op een mogelijke tweede 
golf. En zo was het, ook in dit proces, 
nooit saai …

Op	23	april	jl.	vertelden	Iris	Keessen	en	Dirk	Boer	hoe	het	eerste	
regionale	plan	bij	tekorten	IC	&	beademing,	in	de	volksmond	
ook	wel	het	regionale	IC-opschalingsplan	genoemd,	tot	stand	
kwam.	Iris	is	adviseur	Acute	Zorg	binnen	het	stafbureau	Regi-
onaal	Overleg	Acute	Zorgketen	Zuidwest-Nederland	en	Dirk	is	
internist-intensivist	in	het	Maasstad	Ziekenhuis	Rotterdam	en	
het	Van	Weel-Bethesda	Ziekenhuis	Dirksland.	Ze	keken	samen	
terug	op	het	moment	dat	de	afschaling	én	planvorming	voor	
het	structureel	opschalen	van	de	IC-capaciteit,	het	gesprek	van	
de	dag	was.	Over	voortschrijdend	inzicht	gesproken!

 
Stoom en kokend water 
Iris: “In	eerste	instantie	zijn	we	redelijk	rustig	gaan	schrijven	
aan	de	eerste	versie	van	het	regionaal	IC-opschalingsplan,	
maar	al	snel	kwamen	er	steeds	meer	coronabesmettingen	in	
Nederland	en	werden	er	steeds	meer	patiënten	opgenomen.	
We	werden	echt	ingehaald	door	de	realiteit	en	we	voelden	de	
hete	adem	van	het	coronavirus	in	ons	nek.	We	wisten	dat	het	op	
de	IC’s	als	eerste	spaak	ging	lopen	dus	we	moesten	echt	vaart	
maken.	We	zijn	één	keer	met	de	hele	projectgroep	(zie	kader)	
bij	elkaar	gekomen	in	het	Maasstad	Ziekenhuis	en	voor	de	rest	
hebben	we	alles	via	de	mail	en	telefonisch	gedaan.	Ik	denk	dat	
we	in	krap	twee	weken	het	plan	af	hadden.	Eerlijk	is	eerlijk,	dat	
duurt	normaal	gesproken	maanden!	Het	voordeel	was	wel	dat	
er	vanuit	de	Nederlandse	Vereniging	voor	Intensive	Care	(NVIC)	
een	landelijk	pandemieplan	kwam.	Dat	gaf	ons	een	goed	ka-
der.	Hier	zaten	de	fases	van	opschaling	al	in,	van	regulier	naar	
uitbreiding	van	capaciteit,	andere	inzet	van	personeel,	tekort	
aan	apparatuur	tot	het	crisismanagement	waarbij	je	echt	ver-
scherpte	triagecriteria	gaat	toepassen.”		

Regionale planvorming bij 
tekorten IC & beademing

Iris	Keessen	&	Dirk	Boer

Proces Structuren
(tijdens	de	crisis	ook	bekend	als	

‘proces	capaciteitsmanagement’)

Dirk:	“Ik	zou	naar	een	congres	in	Berlijn	gaan,	maar	dat	ging	
vanwege	de	coronacrisis	niet	door.	Dat	leverde	me	ineens	twee	
‘vrije’	dagen	op	die	ik	kon	besteden	aan	planvorming.	Bij	de	
start	van	het	plan	was	er	niet	helder	hoeveel	capaciteit	er	pre-
cies	was	op	de	IC’s	in	onze	zorgregio	Zuidwest-Nederland.	We	
wisten	niet	precies	hoeveel	bedden,	beademingsapparatuur	
en	therapiemogelijkheden	elk	ziekenhuis	had.	Dat	moesten	
we	eerst	in	kaart	brengen.	Daarna	zijn	we	gaan	onderzoeken	
welke	opschalingsmogelijkheden	elk	ziekenhuis	had	en	wat	er	
dan	precies	extra	nodig	was.	We	hebben	inderdaad	veel	gehad	
aan	het	pandemieplan	van	de	NVIC.	Toen	we	begonnen	met	
schrijven	was	het	in	onze	zorgregio	nog	rustig	op	de	IC	afdelin-
gen,	maar	in	Brabant	was	het	toen	al	‘alle	hens	aan	denk’.	We	
wisten	dus	wel	dat	het	snel	onze	kant	op	zou	komen	en	dat	
het	plan,	bij	wijze	van	spreken,	gisteren	al	klaar	moest	zijn.”
	

Out-of-the-box 
Iris:	“Toen	het	plan	eenmaal	klaar	was,	hebben	we	het	niet	veel	
later	toch	nóg	een	keer	aangepast.	We	hadden	in	eerste	instan-
tie,	toen	de	urgentie	er	nog	nét	niet	was,	nagedacht	over	welke	
maximale	IC-capaciteit	we	konden	creëren	binnen	en	buiten	
de	bestaande	IC-muren	van	de	ziekenhuizen	in	onze	zorgregio.	
Toen	de	urgentie	wél	voelbaar	was	en	iedereen	al	maximaal	op-
geschaald	was,	konden	we	pas	echt	out-of-the-box	denken.	Zo	
zie	je	maar	als	de	noodzaak	echt	gevoeld	wordt,	is	er	nóg	meer	
mogelijk.	In	het	eerste	plan	hadden	we	een	maximale	opscha-
lingscapaciteit	van	240	IC-bedden	(ten	opzichte	van	het	regu-
liere	aantal	van	143).	In	de	laatste	versie	kwamen	we	uit	op	438	
IC-bedden.	Eerlijk	is	eerlijk,	dat	was	wel	het	zogenaamde	opti-
mistische	scenario	en	dit	aantal	was	in	de	praktijk	niet	haalbaar.	
In	de	ultieme	opgeschaalde	IC-wereld	zijn	er	namenlijk	geen	
beperkende	bepalende	factoren	zoals	een	gebrek	aan	deskundig	
en	geschoold	personeel,	persoonlijke	beschermingsmiddelen	en	
essentiële	apparatuur.”		

Dirk: “Wat	er	tijdens	de	eerste	piek	gaande	was	op	de	IC’s,	heb	
ik	nog	niet	eerder	meegemaakt.	Ik	ben	nog	niet	zo	lang	intensi-
vist,	maar	je	merkte	aan	alles	dat	dit	een	unieke	situatie	was.	In	
januari/februari	van	dit	jaar	was	het	nog	ondenkbaar	dat	je	op	
zo’n	korte	termijn	een	verdubbeling	zou	hebben	van	je	IC	capa-
citeit.	We	moesten	ook	in	het	realistische	scenario	dingen	los-
laten.	We	konden	in	die	extreme	drukte	niet	meer	alles	weten	
van	een	patiënt.	Minder	weten	werkt	ook,	maar	is	nog	steeds	
niet	wat	je	het	liefste	wilt.	Tegelijkertijd	hebben	we	nu	ook	er-
varen	dat	andere	zaken,	zoals	telefonische	consulten	en	digitaal	
overleg,	wel	een	gunstig	effect	hebben	op	ons	werk.	We	moeten	
deze	goede	ervaringen	ook	vasthouden	in	de	reguliere	situatie.”	

 
Bijvangst	
Iris: “Zoals	altijd	brengt	een	crisis	ons	ook	goede	dingen.	Zo	is	de	
regionale	samenwerking	echt	verbeterd	en	werken	we	als	staf-
bureau	van	het	ROAZ	ZWN	nog	fijner	samen	met	alle	IC’s	en	an-
dere	ketenpartners	in	de	zorgregio.	Waar	ik	enorm	van	onder	de	
indruk	ben	is	wat	er	allemaal	mogelijk	was	én	is.	Als	we	een	jaar	
geleden	dit	plan	hadden	geschreven,	dan	hadden	we	het	niet	
zo	snel	opgeleverd	en	waren	we	niet	zo	volledig	geweest.	Zoiets	
als	het	scholingsaspect	(voor	niet	IC-verpleegkundigen)	hadden	
we	waarschijnlijk	nooit	bedacht	en	opgeschreven	en	we	hadden	
bijvoorbeeld	ook	nooit	gedacht	dat	we	instructievideo’s	moesten	
maken	voor	een	juist	gebruik	van	beademingsapparatuur	die	van	
schepen	komen.	We	hebben	een	fantastisch	draaiboek	liggen	
voor	als	er	een	volgende	crisis	komt.	Natuurlijk	moet	je	het	dan	
nog	wel	afstoffen,	verfijnen	en	aan	de	tijdgeest	aanpassen.”	
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Dirk: “Je	weet	aan	de	voorkant	nooit	hoe	zo’n	plan	uitpakt,	maar	
het	is	de	samenwerking	absoluut	ten	goede	gekomen.	We	ken-
nen	elkaar	nu	veel	beter.	Er	is	intern	een	nauwere		
samenwerking	met	de	anesthesiologie,	het	OK-personeel,	de		
IC	verpleegkundigen,	maar	ook	met	de	schoonmakers	en	de	
logistiek	medewerkers.	Die	hebben	ook	de	benen	uit	hun	lijf		
gelopen.	Iedereen	droeg	zijn	steentje	bij	en	de	sfeer	was	en	is	
super	goed.	Het	Erasmus	MC	heeft	een	leidende	rol	in	deze	
coronacrisis	en	dat	doen	ze	goed.	We	steunen	als	perifere	zie-
kenhuizen	ook	op	het	Erasmus	MC.	We	volgen	hun	beleid	met	
betrekking	tot	experimentele	medicatie	en	beademing.	Zij	heb-
ben	een	aantal	richtlijnen	en	protocollen	geschreven	die	nu	elk	
ziekenhuis	gebruikt.	Ik	vind	dat	heel	goed.	De	samenwerking	
loopt	nu	overduidelijk	anders	dan	normaal,	we	zijn	zonder	crisis	
niet	zo	volgzaam	in	de	periferie,	maar	het	komt	de	samenwer-
king	overduidelijk	ten	goede!	We	hebben	dit	met	alle	artsen,	
verpleegkundigen	en	ondersteuners	bereikt.	Mocht	dit	ons	nog	
eens	overkomen,	dan	weten	we	dat	we	op	elkaar	kunnen	reke-
nen.	Zowel	binnen	als	buiten	ons	eigen	ziekenhuis.”	
	
Bestendigen 
Iris en Dirk: “Na	die	eerste	fase	van	zoeken	naar	kansen	en	
mogelijkheden	om	de	directe	problemen	het	hoofd	te	bieden	
kwam	de	logische	vraag:	hoe	kunnen	we	ons	beter	voorbereiden	
voor	een	eventuele	tweede	piek?	Ondanks	dat	er	ongekend	hard	
is	gewerkt	en	er	verwezenlijkt	is	wat	vooraf	als	bijna	onmogelijk	
werd	beschouwd,	willen	we	het	altijd	nóg	beter	doen.	
Onze	zorgregio	is	met	deze	vraag	net	zo	pro-actief	aan	de	slag	
gegaan	als	vlak	voor	de	eerste	piek,	maar	met	het	grote	verschil	
dat	het	nu	een	landelijk	vraagstuk	betreft.	Er	is	vanuit	het	minis-
terie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	(VWS)	en	landelijke	
partijen	de	wens	uitgesproken	om	te	komen	tot	een	structurele	
uitbreiding	en	meer	veerkracht	bij	een	eventuele	tweede	piek.	
Dit	heeft	landelijk	geleid	tot	een	aantal	adviezen	over	structu-
rele	en	flexibele	uitbreiding	van	IC-capaciteit,	de	daaraan	gere-
lateerde	klinische	capaciteit	en	de	benodigde	Mobiele	Intensive	
Care	Unit	(MICU)	capaciteit	voor	vervoer	van	IC-patiënten.”		
	

Actueel 
Regionaal	wordt	er	hard	gewerkt	aan	de	planvorming	en		
invulling	van	deze	afspraken	die	inmiddels	door	VWS	zijn	
overgenomen.	De	grootste	uitdaging	ligt	echter	bij	de	zieken-	
huizen	zelf:	hoe	ga	je	een	eventuele	tweede	piek	opvangen	
zonder	het	afschalen	van	de	overige	zorg	en	hoe	zet	je	daarbij	
het	personeel	zo	goed	mogelijk	in?	Alle	ziekenhuizen	werken	
hard	om	deze	vragen	(op	tijd)	te	beantwoorden.	Het	doel	van	
deze	plannen	is	uiteraard	om	de	zorgcontinuïteit	landelijk	
en	in	onze	zorgregio	zo	lang	mogelijk	te	kunnen	waarborgen	
en	dit	keer	niet	alleen	voor	COVID-19	patiënten.	In	dit	proces	
wordt	vanuit	het	stafbureau	van	het	ROAZ	ZWN	nadrukkelijk	
de	samenwerking	gezocht	met	sectoren	als	de	verpleeg-	en	
verzorgingstehuizen	(VVT).	De	druk	op	ziekenhuiszorg	wordt	
tenslotte	ook	bepaald	door	de	instroom	en	uitstroom	uit	an-
dere	sectoren.

Het RCPS liep als een zonnetje! 
Een	terugblik	op	het	Regionaal	

	Coördinatiecentrum	Patiëntenspreiding

Gaby:	“Dat	ik	betrokken	ben	geraakt	bij	het	RCPS	is	vanuit	
mijn	functie	bekeken	helemaal	niet	logisch.	Tegelijkertijd	was	
het	zo	dat	het	op	de	afdeling	vanwege	de	coronacrisis	minder	
druk	was.	Ik	kreeg	dus	ineens	meer	ruimte	in	mijn	agenda.	
Daarbij	komt	dat	ik	goed	bevriend	ben	met	Iris	Keessen.		
We	hebben	elkaar	leren	kennen	bij	onze	vorige	werkgever,	het	
Franciscus	Gasthuis	&	Vlietland.	Iris	vertelde	me	half	maart	
tijdens	een	telefoongesprek	dat	het	razend	druk	was	en	toen	
heb	ik	mijn	hulp	aangeboden.	De	volgende	dag	werd	ik	ge-
koppeld	aan	Nienke	Huijbregts,	manager	Traumacentrum	
ZWN,	en	was	de	samenwerking	met	het	ROAZ	ZWN	een	feit.	
En	zo	nam	ik	sneller	dan	gedacht	afscheid	van	het	uitzicht	
vanuit	mijn	werkkamer	op	de	22e	etage	om	aan	het	werk	te	
gaan	in	het	Onderwijscentrum	…	zonder	uitzicht!		De	eerste	
dag	dat	ik	daar	werkte	dacht	ik	wel	even	‘jeetje,	waar	ben	ik	in	
beland?’.	Al	snel	was	het	duidelijk	dat	ik	me	hier	zeker	nuttig	
zou	kunnen	maken.”

Tjebbe:	“Op	de	Spoedeisende	Hulp	(SEH)	begon	de	corona-	
crisis	begin	maart	en	ongeveer	één	a	twee	weken	later	was	
het	RCPS	inderdaad	een	feit.	In	mijn	geval	was	het	wel		
logisch	dat	ik	bij	het	RCPS	werd	betrokken.	Deels	omdat	ik		

de	regiopartners	goed	ken	en	deels	omdat	het	wel	of	niet	
onder	controle	hebben	van	de	zorgdruk	in	een	ziekenhuis	
van	invloed	is	op	de	spoedstroom.	Ik	was	voor	de	crisis	al	va-
ker	bij	ROAZ	overleggen	betrokken	geweest,	onder	andere	bij	
de	introductie	van	2TWNTY4	in	de	zorgregio,	dus	ik	was	ook	
al	bekend	met	het	stafbureau	van	het	ROAZ.	Daarnaast	was	
Dennis	den	Hartog,	hoofd	Traumacentrum	Zuidwest-Neder-
land	en	traumachirurg,	onderdeel	van	het	LCPS.	Om	meerde-
re	redenen	was	het	dus	logisch	dat	ik,	samen	met	Gaby,	de	
coördinatie	zou	oppakken	van	het	RCPS.”	

Reuring	
Gaby: “De	eerste	dagen	was	het	wel	even	zoeken	hoe	ik	het	
beste	de	adviseurs	van	het	stafbureau	kon	ondersteunen.	
Zoals	dat	gaat	in	een	crisis	lag	er	niet	een	hapklare	brok	werk	
op	me	te	wachten.	Als	snel	kwam	vanuit	het	Landelijk	Coör-
dinatiecentrum	Patiëntenspreiding	(LCPS)	de	opdracht	dat	
elke	zorgregio	een	RCPS	moest	inrichten.	Dat	werd	mijn	op-
dracht.	Iets	nieuws	inrichten,	organiseren	en	op	de	kaart	zet-
ten:	dat	is	precies	waar	mijn	kracht	ligt.	Als	er	acuut	iets	ge-
regeld	moet	worden,	dan	kan	kun	je	dit	met	een	gerust	hart	
aan	me	overlaten!	En	zo	gebeurde	het	ook	met	het	RCPS.”	

Half maart was Gaby van der Sman, manager bij de afdeling Plastische Chirurgie, Wondexpertise en 
Stomacentrum in het Erasmus MC, vanuit het niets ineens één van de aanvoerders van het Regionaal 
Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (RCPS). Ook Tjebbe Hagenaars, afdelingshoofd Spoedeisende Hulp en 
traumachirurg in het Erasmus MC en tijdens de coronacrisis ook regionaal beddencoördinator, was vanaf het 
prille begin nauw betrokken bij het RCPS. Nu de rust langzaam terugkeert in onze zorgregio hebben Gaby en 
Tjebbe de tijd om samen terug te blikken op deze bijzondere beginperiode. 

Podcastserie: “Erasmus MC – In Opname”

Tijdens	de	coronacrisis	was	hij	volop	te	zien	en	te	horen	op	(landelijke)	tv	en	radio:	Diederik	Gommers,	hoofd	van	de	Intensive	Care	van	het	

Erasmus	MC	en	voorzitter	van	de	Nederlandse	Vereniging	voor	Intensive	Care	(NVIC).	Door	de	coronacrisis	werd	Gommers	een	bekende	en	

populaire	Nederlander.	In	deze	podcast	blikken	Mark	de	Bruijn	en	Jelle	Visser	met	Diederik	terug	op	de	piek	van	de	pandemie,	toen	angst	

en	overvolle	IC’s	domineerden.	Hij	vertelt	over	schuldgevoel,	het	zwartboek	bij	een	eventuele	tweede	coronagolf	en	een	carrière	buiten	

het	ziekenhuis.	Kijk	en	luister	op	https://www.spreaker.com/user/11929857/een-terugblik-op-de-coronacrisis.

Samenstelling Projectgroep
	

Iris Keessen, projectleider	acute	zorg	stafbureau	ROAZ	ZWN,

Dirk Boer,	internist-intensivist	in	het	Maasstad	Ziekenhuis		

Rotterdam	en	Van	Weel-Bethesda	Ziekenhuis	Dirksland,

Nicolas Schroten, internist-intensivist	in	het	Albert		

Schweitzer	ziekenhuis	Dordrecht,

Johan Oostrom,	IC-verpleegkundige/Ventilation	Practitioner		

in	het	Albert	Schweitzer	ziekenhuis	Dordrecht,

Peter de Feiter,	chirurg,	intensivist	in	het	Franciscus	Gasthuis		

&	Vlietland	Rotterdam,

Jasper van Bommel, anesthesioloog-intensivist	in	het		

Erasmus	MC	Rotterdam,

Roel Geene, coördinator	opgeschaalde	zorg	stafbureau		

ROAZ	ZWN,

Evelien Klokman,	adviseur	Stichting	BeterKeten.
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Tjebbe: “Dat	herken	ik	wel.	Ik	hou	van	hectiek!	Je	kan	in	een	
hectische	fase	zoveel	meer	bereiken	met	elkaar.	Het	brengt	
korte	lijnen,	snelheid.	De	samenwerking	met	Gaby	liep	mede	
daardoor	ook	als	een	zonnetje.”		

Medisch onderlegd 
Gaby: “Tijdens	het	uitdenken	van	de	werkprocessen	in	het	
RCPS	was	het	al	snel	duidelijk	dat	je	medische	kennis	nodig	
hebt	om	patiënten	goed	van	A	naar	B	te	kunnen	verplaatsen.	
Het	overplaatsen	van	patiënten	is	een	enorme	logistieke	
operatie	en	met	name	voor	de	patiënt	een	flinke	belasting.	
Als	je	dan	genoodzaakt	bent	een	patiënt	over	te	plaatsen	wil	
je	wel	dat	deze	direct	in	het	juiste	ziekenhuis	terecht	komt	
en	dat	hier	de	juiste	medische	behandeling	gegeven	kan	
worden	zodat	de	patiënt	niet	een	tweede	keer	overgeplaatst	
moet	worden.	Ook	was	het	duidelijk	dat	het	RCPS	24/7	be-
mand	moest	worden	en	zo	kwamen	we	al	brainstormend	op	
het	idee	om	een	aantal	artsen	in	opleiding	(AIOS)	van	mijn	
afdeling	te	vragen	om	het	RCPS	te	ondersteunen.	Ook	zij	
hadden	het	in	hun	reguliere	werk	vanwege	de	coronacrisis	
veel	minder	druk.	Binnen	een	paar	dagen	hadden	we	een	
hele	club	arts-assistenten	die	met	elkaar	een	rooster	hadden	
gemaakt	om	het	RCPS	24/7	te	bemensen.	Zij	richten	zich	
echt	op	het	uitvoerende	werk,	de	overplaatsingen	tussen	
ziekenhuizen.	Het	was	aan	mij	om	alle	werkprocessen	te	
stroomlijnen	en	te	zorgen	voor	goede	randvoorwaarden.”	

Tjebbe:	“De	totale	capaciteit	in	het	Erasmus	MC	en	de	spoed-
stroom	op	onze	SEH	waren	vanaf	het	begin	van	de	crisis	nauw	
verweven	met	de	regionale	en	landelijke	capaciteit.	Ik	heb	
daardoor	werken	in	het	RCPS	niet	als	‘extra’	ervaren.	Het	was	
volkomen	logisch	dat	ik	allebei	deed,	het	liep	in	elkaar	over.	Ik	
was	in	het	begin	twee	keer	per	dag	aanwezig	in	het	RCPS.	In	de	
ochtend	om	de	data	op	te	leveren	voor	het	LCPS.	Daarvoor	moet	
ik	eerst	onze	eigen	capaciteit,	van	het	Erasmus	MC,	helder	heb-
ben.	Daarna	wat	er	regionaal	beschikbaar	was.	In	de	middag	
was	ik	er	nog	voor	de	toetsing	of	alle	plaatsingen	goed	waren	
gegaan	en	of	iedereen	de	zorgdruk	nog	aan	kon.	Het	was	ook	
mijn	rol	om	medisch	te	adviseren	over	de	beste	(over)plaatsing	
van	patiënten.	Deze	medische	en	menselijke	slag	over	de	aan-
geleverde	data	is	heel	belangrijk.	Omdat	je	de	ziekenhuizen	
goed	kent	kun	je	veel	beter	differentiëren	welk	ziekenhuis	de	
beste	plek	is	voor	een	bepaalde	patiënt.	Stephanie	Klein	Nagel-
voort	Schuit	(afdelingshoofd	Interne	Geneeskunde),	Joachim	
Aerts	(afdelingshoofd	en	hoogleraar	bij	de	afdeling	Longge-
neeskunde)	en	Jasper	van	Bommel	(intensivist	Intensive	Care)	
uit	het	Erasmus	MC	sloten	ook	regelmatig	aan	om	de	data	met	
elkaar	te	bespreken.	Vanaf	dag	één	ging	ons	RCPS	als	een	speer.”	
 

Zorgvuldig 
Gaby: “We	stuurden	elke	dag	een	update	naar	de	ziekenhui-
zen	met	daarin	een	overzicht	van	de	aanvragen	die	we	hadden	
ontvangen,	hoeveel	patiënten	we	hadden	overgeplaatst	en	
wat	de	laatste	stand	van	zaken	was	van	de	regionale	capaci-
teit.	Het	sturen	van	deze	update	zorgde	voor	transparantie	en	
we	hoopten	hiermee	het	vertrouwen	ook	te	versterken.	Om	
goed	te	kunnen	sturen	op	de	capaciteit	in	de	regio	was	het	
belangrijk	dat	wij	ook	de	daadwerkelijk	beschikbare	capaciteit	
goed	in	beeld	hadden.	We	hielden	hierin	natuurlijk	rekening	
met	de	eigen	spoedstroom	van	de	ziekenhuizen	zodat	zij	zelf	
voldoende	plek	hielden	voor	eigen	patiënten.	Het	heeft	enige	
tijd	geduurd	voordat	we	dit	vertrouwen	kregen	van	de	meeste	
ziekenhuizen.	Toen	het	vertrouwen	er	na	een	aantal	dagen	
was,	dat	we	hier	heel	zorgvuldig	en	secuur	mee	omgingen,	
zijn	deze	ziekenhuizen	heel	open	en	transparant	geweest.	We	
vroegen	ook	’s	middags	aan	de	ziekenhuizen	of	het	wel	lukte	
qua	zorgzwaarte.	Soms	heb	je	wel	bedden	beschikbaar,	maar	
heb	je	zulke	zieke	patiënten	in	huis	dat	je	geen	nieuwe	patiën-
ten	kunt	opvangen.”	

Vertrouwen 
Gaby:	“We	zijn	gestart	met	www.zorgcapaciteit.nl	voor	het	in	
kaart	brengen	van	de	regionale	capaciteit.	Dat	digitale	systeem	
werd	toen,	helemaal	aan	het	begin,	nog	niet	zo	goed	bijgehou-
den.	Het	was	daarom	heel	belangrijk	dat	we	goed	contact	had-
den	met	alle	ziekenhuizen.	We	moesten	ook	het	vertrouwen	bij	
de	ziekenhuizen	opbouwen	dat	we	zorgvuldig	omgingen	met	
alle	data.	Met	name	de	arts-assistenten	hebben	hier	echt	het	
verschil	in	gemaakt.	Zij	hebben	in	een	nauwe	en	prettige	samen-
werking	met	de	ziekenhuizen	gezorgd	dat	de	juiste	cijfers	boven	
tafel	kwamen.	In	de	beginperiode	van	het	RCPS	waren	de	cijfers	
ook	écht	betrouwbaar.	Dat	kwam	ook	omdat	op	dat	moment,	
bij	de	start	van	de	crisis,	de	nood	ontzettend	hoog	was.	Iedereen	
voelde	de	noodzaak	om	de	capaciteit	snel	en	zo	eerlijk	mogelijk	
te	verdelen.	In	een	latere	fase	hebben	we	gemerkt	dat	er,	op	het	
moment	dat	er	andere	belangen	gaan	spelen,	minder	openheid	
van	zaken	werd	gegeven.	We	zagen	toen	echt	dat	de	betrouw-
baarheid	van	de	cijfers	minder	werd.”

Tjebbe: “Op	het	moment	dat	de	druk	van	de	ketel	is	en	er	weer	
lucht	ontstaat	in	de	ziekenhuizen,	komen	er	andere	belangen	
om	de	hoek	kijken.	Geld	verdienen	wordt	dan	weer	belangrijker	
en	daarmee	verandert	de	mate	van	transparantie	over	de	be-
schikbare	bedden	in	je	ziekenhuis.	Het	gevoel	van	saamhorigheid	
is	bij	de	herstart	van	de	reguliere	zorg	komen	te	vervallen	en	dat	
was	inderdaad	terug	te	zien	in	de	data.	Als	je	twijfelt	aan	de	be-
trouwbaarheid	van	de	aangeleverde	data,	dan	wordt	het	lastig	
sturen.	Bij	een	volgende	crisis	hoop	ik	weer	te	kunnen	terugvallen	

op	de	werkwijze	van	het	RCPS	én	hopelijk	lukt	het	ons	om	de	regio-	
nale	afspraken	die	nu	zijn	gemaakt	voor	de	herstart	van	de	regu-
liere	zorg	dan	ook	te	laten	gelden.	De	borging	van	het	RCPS	ligt	in	
handen	van	de	adviseurs	van	het	stafbureau	van	het	ROAZ.”	
	
Trots 
Gaby: “Ik	ben	het	meest	trots	op	het	vertrouwen	dat	we	in	die	
eerste	weken,	terecht,	hebben	verdiend.	We	hadden	dagelijks	
nauwe	afstemming	met	de	beddencoördinatoren	in	de	zieken-
huizen	en	daardoor	goed	zicht	op	de	capaciteit	in	de	regio.	De	
coördinatoren	belden	ons	zelfs	als	ze	ineens	wel	extra	bedden	
beschikbaar	hadden.	Ook	de	samenwerking	met	Tjebbe	en	de	
andere	coördinatoren	verliep	enorm	goed.	Er	waren	hele	korte	
lijnen	en	besluiten	werden	snel	genomen.	In	het	heetst	van	de	
strijd	liep	het	RCPS	enorm	gestroomlijnd	en	was	het	RCPS	écht	
de	club	die	zorgde	dat	de	administratieve	last	en	de	zorgdruk	
voor	de	ziekenhuizen	minimaal	was.	We	hebben	echt	geprobeerd	
zo	veel	mogelijk	te	ontzorgen.”	

Tjebbe: “Eerlijk	inzicht	geven	in	je	capaciteit	en	vertrouwen	op	
elkaars	data	is	het	allergrootste	winstpunt	vanuit	het	RCPS.	In	
mijn	ideale	wereld	zouden	we	altijd	inzicht	hebben	in	elkaars	
capaciteit.	Daar	zouden	we	allemaal	beter	van	worden	en	de	
patiënt	voorop.	Ik	ben	trots	op	ons	RCPS	team.	Het	was	een	
leuke,	energieke	en	proactieve	club	mensen.	Hartstikke	knap	
hoe	snel	we	dit	met	elkaar	uit	de	grond	hebben	gestampt.	Ik	
vond	het	ook	geweldig	dat	we	artsen	vanuit	de	afdeling	van	
Gaby	aan	boord	hadden.	Zij	hadden	het	in	no-time	onder	con-
trole.	Ik	ben	ook	trots	op	het	Erasmus	MC.	We	waren	in	staat	
om	snel	te	schakelen	en	op	te	schalen.	We	zijn	daardoor	nooit	
in	de	problemen	gekomen.”	
	
Lessons learned 
Gaby: “Achteraf	gezien	hadden	we	misschien	niet	zo	snel	
moeten	afschalen,	maar	we	konden	natuurlijk	ook	niet	eeu-
wig	blijven.	Wat	ik	het	meest	lastig	vond?	Toen	de	noodzaak	
minder	groot	werd	van	een	regionale	coördinatie	op	de		
COVID-19	zorg	was	het	steeds	lastiger	om	betrouwbare	gege-
vens	te	verzamelen	en	te	delen	met	het	LCPS,	met	Nienke	en	

Ernst	Kuipers	(voorzitter	van	het	ROAZ	ZWN	en	het	Landelijk	
Netwerk	Acute	Zorg).	We	wisten	gewoon	dat	de	data	in	de	
systemen	niet	meer	klopte	met	de	werkelijkheid.	Natuurlijk	
begrijp	ik	dat	er	op	een	gegeven	moment,	als	de	crisis	voorbij	
is,	andere	belangen	gaan	spelen.		Tegelijkertijd	hoop	ik	dat	we,	
bij	een	eventuele	tweede	piek	van	het	coronavirus,	met	elkaar	
weer	terugvallen	op	de	werkwijze	van	het	RCPS.	En	hopelijk	
ligt	er	dan	ook	een	draaiboek	waarin	afspraken	staan	hoe	we,	
als	de	rust	weer	terugkeert,	evenredig	gaan	starten	met	de	
reguliere	zorg.	We	willen	tenslotte	allemaal	hetzelfde:	de	bes-
te	zorgkwaliteit	leveren	aan	onze	patiënten	op	de	beste	plek	
en	op	het	juiste	moment.”		
	
LCPS 
Gaby: “We	moeten	zeker	ook	de	samenwerking	met	het	LCPS	
evalueren.	Daarin	hebben	we	hele	goede	periodes	gehad,	
maar	zeker	ook	dalen.	Bijvoorbeeld	de	grote	wisseling	in	de	
medisch	studenten,	daar	hadden	we	in	de	afstemming	echt	
last	van.”

Tjebbe: “Vanuit	het	LCPS	werden	we	regelmatig	overgeslagen.	
Buiten	ons	om	werd	er	dan	vanuit	het	landelijke	coördinatie-
centrum	met	de	ziekenhuizen	in	onze	zorgregio	gecommuni-
ceerd.	Dat	zorgde	voor	zoveel	ruis	op	de	lijn	dat	het	zorgvuldig	
opgebouwde	en	terecht	verdiende	vertrouwen	in	ons	RCPS,	
onder	vuur	kwam	te	liggen.	Het	was,	op	z’n	zachts	gezegd,	ver-
velend	omdat	hiermee	onze	goed	geoliede	RCPS	niet	altijd	de	
regie	en	het	vertrouwen	had.	Ik	weet	wel	hoe	het	komt	dat	het	
LCPS	voor	deze	werkwijze	koos.	Niet	iedere	zorgregio	had	de-
zelfde	onderlinge	nauwe	band	zoals	wij	met	de	ziekenhuizen	
en	hadden	sommige	zorgregio’s	hadden	geen	RCPS.	Los	hier-
van	veranderde	het	LCPS,	op	basis	van	voortschrijdend	inzicht	
aan	hun	kant,	bepaalde	werkwijzen	in	de	veronderstelling	dat	
dit	beter	werkte.	Als	je	vaak	je	beleid	verandert	en	elke	zorgre-
gio	anders	met	elkaar	communiceert,	ontstaat	er	vanzelf	ruis.	
Natuurlijk	hadden	we	er	ook	profijt	van	dat	we	dichtbij	het	
LCPS	waren	gestationeerd.	We	zaten	er	een	verdieping	onder	
en	ik	kon	daarnaast	mijn	ervaringen	delen	met	Dennis.	Het	
was	hierdoor	ook	makkelijk	om	boven	even	binnen	te	lopen	
en	te	delen	waar	we	tegenaan	liepen.	Zo	konden	we	toch	een	
beetje	bijsturen.”

“Het overplaatsen van patiënten is een 
enorme logistieke operatie en met name 

voor de patiënt een flinke belasting.”
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Proces Stakes
(tijdens	de	crisis	ook	bekend	als	‘proces	financiën’)

Vanaf	het	prille	begin	van	de	uitbraak	van	COVID-19	in	ons	land	hebben	zorgaanbieders	en	zorgprofessionals	alle	zeilen	bijgezet	om	
de	zorgcontinuïteit	te	waarborgen.	Naast	de	zorginhoudelijke	uitdagingen	bracht	deze	crisis	ook	financiële	onzekerheden	met	zich.	
Hans	Janssen,	directeur	Ambulancedienst	Zuid-Holland	Zuid	en	tevens	lid	van	het	Dagelijks	Bestuur	van	het	ROAZ	Zuidwest-Neder-
land,	vertelt	wat	er	de	afgelopen	maanden	achter	de	schermen	is	gebeurd	om	deze	onzekerheden	tot	het	minimum	te	beperken.	

Het gaat bij financiën niet om de 
cijfers, maar om relatiebeheer! 

	Hans	Janssen

Aanzwellende stroom 
“Elke	week	kwam	het	Dagelijks	Bestuur,	tijdens	de	crisis	omge-
doopt	tot	Strategisch	Team	(ST),	op	vrijdag	bijeen.	Alle	punten	
van	de	agenda	waren	de	dag	ervoor	al	besproken	in	het	finan-
ciële	overleg	en	daardoor	hadden	Nienke	en	ik	voldoende	mu-
nitie	om	het	ST	zo	goed	mogelijk	mee	te	nemen	in	de	zorgen	
en	adviezen	van	de	zorgverzekeraars.	De	vraag	die	als	een	rode	
draad	door	alle	overleggen	heen	liep	was	‘hoe	kunnen	we	de	
enorme	stroom	van	aanzwellende	corona	gerelateerde	project-
voorstellen	honoreren?’.	Ondanks	de	geruststellende	woorden	
van	Dirk	Jan	van	den	Berg,	voorzitter	van	Zorgverzekeraars	
Nederland,	dat	er	coulant	en	ruimhartig	omgesprongen	zou	
worden	met	de	extra	financiële	aanvragen,	moest	de	uitwer-
king	uiteraard	verstandig	gebeuren.	Uiteindelijk	hebben	we	
met	elkaar	procedures	afgesproken	om	grip	te	houden	op	de	
centen.”	

Vertrouwen 
“We	hebben	uiteindelijk	afgesproken:	als	het	DB	ROAZ	akkoord	
is	met	een	projectvoorstel,	dan	gaan	de	zorgverzekeraars	dit	
honoreren.	Met	andere	woorden,	het	was	aan	het	ST	om	elk	
voorstel	zorgvuldig	te	wegen:	Is	het	complementair	aan	andere	
initiatieven,	is	de	samenwerking	tussen	alle	partners	goed	ge-
borgd,	doen	we	niks	extra’s	of	dubbel,	is	het	zinvol	en	logisch?	
Dat	de	zorgverzekeraars	akkoord	gingen	met	deze	werkwijze	
gaf	blijk	van	een	groot	vertrouwen	in	het	dagelijks	bestuur	en	
het	stafbureau	van	het	ROAZ.	Vertrouwen	is	altijd	het	tover-
woord	in	samenwerkingen,	maar	tijdens	een	crisis	helemaal.	Ik	
ben	er	trots	op	dat	we	dit	vertrouwen	al	hadden	opgebouwd	
tijdens	de	periodieke	overleggen	vóór	de	crisis.”		

Kerstboom 
“Je	snapt	dat	we	in	het	ST	werden	overspoeld	met	corona	gere-
lateerde	projectvoorstellen.	Het	werd	een	kerstboom	met	heel	
veel	ballen!	Logisch	dat	we	van	de	zorgverzekeraars	de	vraag	
kregen	om	overzicht	te	houden	op	alle	verschillende	initiatie-
ven.	Ik	snapte	ook	heel	goed	dat	er	vanuit	de	kant	van	de	zorg-
verzekeraars	de	vraag	kwam	om	wekelijks	aan	te	sluiten	bij	het	
ST.	Dat	was	nogal	wat!	Weet	je,	het	was	me	al	eerder	
opgevallen	dat	niet	alle	bestuurders	evenveel	vertrouwen	heb-
ben	in	zorgverzekeraars.	Ik	ben	er	zelf,	als	directeur	van	een	

ambulancedienst,	heilig	van	overtuigd	dat	we	maximaal	trans-
parant	moeten	zijn	naar	de	zorgverzekeraars:	zij	zijn	immers	
onze	financiers.		Niet	iedereen	denkt	er	zo	over	dus	de	vraag	
om	een	vertegenwoordiger	vanuit	de	zorgverzekeraars	toe	
te	laten	in	ons	ST,	was	een	spannende.	We	hebben	hier	stevig	
overleg	over	gevoerd.	Ik	was	van	mening	dat	het	in	deze	tijd	
niet	meer	kan	om	zorgverzekeraars	op	afstand	te	houden	en	
dat	het	veel	over	het	DB/ST	zegt	als	we	hen	hier	in	tegemoet	
zouden	komen.”

Interventie 
“Uiteindelijk	is	Siegfried	Mulder	van	het	Zilveren	Kruis	aange-
sloten	bij	het	ST.	Wat	wel	mooi	is,	de	dynamiek	die	ik	net	schets	
over	het	ST,	die	is	precies	hetzelfde	aan	de	kant	van	de	zorgver-
zekeraars!	Want	ja,	één	iemand	moet	de	belangen	behartigen	
van	al	die	zorgverzekeraars	en	wie	moet	dit	dan	zijn?	Voor	hen	
is	dat	net	zo	spannend.	Ook	nu	was	het	in	het	begin	even	af-
tasten,	maar	het	is	uiteindelijk	helemaal	goed	gekomen.	Het	
ging	door	deze	interventie	allemaal	ook	veel	sneller.	Siegfried	
en	ik	belde	veelvuldig	met	elkaar	om	zaken	voor	te	bespreken.	
We	hebben	echt	de	vruchten	geplukt	van	deze	werkwijze.	Het	
is	mede	hierdoor	gelukt	om	de	financiële	rust	te	bewaren	in	
onze	zorgregio	door	goede	regionale	afspraken	te	maken	met	
zorgverzekeraars	over	financiële	regelingen	in	het	kader	van	de	
Zorgverzekeringswet	en	de	Wet	langdurige	zorg.”				

Rust 
“Zorginstellingen	hadden	terecht	de	vrees	dat	ze	door	de	enor-
me	stijging	van	de	kosten	risico	liepen.	Het	is	ook	gebeurd	dat	
men	aan	de	bel	trok,	dat	het	eind	in	zicht	was	van	de	liquide	
middelen	en	een	instelling	dreigde	om	te	vallen.	Dan	moet	je	
direct	handelen.	Het	was	mijn	taak	om	veel	overleg	te	plegen	
om	zo	zaken	op	te	lossen.	De	zorgverzekeraars	zaten	er	net	zo	in.	
Mijn	rol	was	dus	niet	zozeer	op	de	voorgrond	en	dat	was	prima.	
Ik	heb	jarenlang	bij	de	diplomatieke	dienst	gewerkt	en	ik	weet	
als	geen	ander	dat	je	achter	de	schermen	het	meeste	bereikt.	
Het	feit	dat	het	proces	financiën	omarmd	was	door	het	ST	heeft	
rust	gebracht	in	onze	zorgregio.	Als	we	één	ding	geleerd	hebben	
in	de	afgelopen	maanden,	is	het	wel	dat	je	de	zorgverzekeraars	
beter	mee	kunt	nemen	dan	buiten	de	deur	te	houden.”	

Samenwerken
“Zorgverzekeraars	en	zorgkantoren	werken	vaak	al	jaren	
samen	met	de	meeste	zorgaanbieders	in	onze	zorgregio	en	
aan	het	begin	van	de	crisis	hebben	zij	beloofd	te	doen	wat	in	
hun	vermogen	ligt	om	te	helpen	in	deze	lastige	periode.	Deze	
hulp	moest	logischerwijs	nog	uitgekristalliseerd	worden.	Nu	is	
het	zo	dat	er	al	een	periodiek	overleg	met	de	zorgverzekeraars	
bestond	in	onze	ROAZ	regio.	Vanuit	het	Dagelijks	Bestuur	(DB)	
zat	ik	dit	overleg,	samen	met	Nienke	Huijbregts	(manager	
Traumacentrum	Zuidwest-Nederland)	en	Marlies	Tims	-	de	
Pender	(themacontroller	Spoed,	Peri-	operatief	en	Intensief	
bij	het	Erasmus	MC)	voor.	In	dit	overleg	namen	we	de	
vertegenwoordigers	van	de	zorgverzekeraars	mee	in	de	ROAZ	
agenda:	waar	zijn	we	mee	bezig	en	hoe	raakt	dat	aan	de	
Zorgverzekeringswet	en	de	Wet	langdurige	zorg.”

Relatiebeheer 
“Het	was	in	het	begin	voor	ons	allemaal	even	aftasten,	maar	
al	snel	verliepen	deze	bijeenkomsten	collegiaal,	betrokken	en	
coöperatief.	Financiën	heeft	een	lastig	imago	omdat	men	het	
associeert	met	gezeur	over	cijfers.	Dat	is	helemaal	niet	zo!	
Financiën	gaat	in	belangrijke	mate	over	relatiebeheer	en	om	
het	goede	verhaal	bij	de	cijfers.	De	uitleg	hoe	er	tot	een	bepaald	
besluit	gekomen	is	doet	er	toe.	Ik	vond	het	heel	leuk	om	te	ont-
dekken	dat	deze	financieel	georiënteerde	mensen,	net	als	wij,	
het	beste	nastreven	voor	de	patiënten	in	onze	zorgregio.	Het	
initiatief	om	gedurende	de	crisis	frequenter	bij	elkaar	te	komen	
om	de	financiële	uitdagingen	van	deze	crisis	gezamenlijk	het	
hoofd	te	bieden,	werd	direct	omarmd	door	de	mensen	van	het	
bestaande	overleg.	Het	was	heel	fijn	dat	we	met	dezelfde	groep	
mensen	konden	samenwerken.	In	een	crisistijd	is	het	heel	
belangrijk	dat	je	elkaar	al	kent.”	
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Hand- en spandiensten 
“Al	met	al	was	het	een	hectische	tijd,	zowel	in	je	eigen		
organisatie	als	in	de	zorgregio.	Je	hebt	te	maken	met	je	eigen		
crisisorganisatie	en	personeelszorg.	Zit	iedereen	nog	lekker	in	
de	wedstrijd,	hoe	gaat	het	met	de	besmettingen	onder	perso-	
neel,	hebben	we	genoeg	capaciteit	en	zo	ja,	waar	zetten	we	ze	
in?	Wij,	en	ook	de	andere	ambulancediensten	in	onze	zorg-	
regio,	hebben	het	tijdens	de	crisis	niet	drukker	dan	normaal	
gehad.	Dat	is	ook	goed	verklaarbaar,	want	de	reguliere	werk-
druk	viel	weg.	Deels	kwam	dit	doordat	de	reguliere	zorg	in	de	
zorginstellingen	stokte	en	daarnaast	waren	er	veel	zorgmijders	
die	niet	naar	het	ziekenhuis	durfden.	Ook	alle	opleidingen	en	
trainingen	werden	geannuleerd	dus	we	zaten	ineens	met	een	
surplus	aan	extra	personeel.	Een	unieke	situatie!	In	totaal	heb-
ben	bijna	50	mensen	vanuit	onze	ambulancediensten	hand-	
en	spandiensten	verleend	in	het	Albert	Schweitzer	ziekenhuis,	
het	Erasmus	MC	en	in	Utrecht.”	

Trots 
“Er	kwam	in	de	afgelopen	maanden	ook	een	waaier	aan	extra	
overleggen	bij.	We	moesten	noodgedwongen	anders	gaan	
overleggen	en	dat	maakt	het	allemaal	ook	inspannender.	Je	
krijgt	in	korte	tijd	zoveel	verschillende	audiovisuele	middelen	
en	nieuwe	gezichten	voor	je	neus!	Thuis	liep	gelukkig	alles	op	
rolletjes,	waardoor	ik	me	ook	goed	kon	focussen	op	het	werk.	
Weet	je,	ik	vind	echt	dat	we	het	met	elkaar	ontzettend	goed	
hebben	gedaan.	Ik	ben	trots	op	mijn	eigen	organisatie,	op	het	
ROAZ		en	op	alle	zorgverleners.	Er	heerste	een	ongelofelijke	so-
lidariteit	en	men	was	buitengewoon	coöperatief.	Grote	compli-
menten	ook	voor	Ernst	Kuipers	die	zijn	rol	als	voorzitter	van	het	
ROAZ	met	verve	heeft	vervuld.	Ook	Nienke	Huijbregts	verdient,	
samen	met	haar	team,	een	dikke	pluim	voor	het	luisteren,	ver-
zamelen,	voorkoken	en	uitwerken.	Zij	hebben	achter	de	scher-
men	heel	wat	plooien	gladgestreken.	Heel	knap!”

“Het was in het begin een spannende tijd. Voor de coronacrisis was onze rol in het ROAZ ZWN beperkt tot toehoorder. 
Heel concreet kwam dat neer op twee keer per jaar aanwezig zijn bij het overleg met het algemeen bestuur en daarnaast 
hadden we als zorgverzekeraars eens per kwartaal overleg met Hans en Nienke. In de crisistijd veranderde onze rol en 
dat was en is een zoektocht voor iedereen. Door de goede persoonlijke relatie met Hans heb ik altijd de ruimte gevoeld 
om openlijk onze dilemma’s te bespreken. Dat is echt nodig in een crisissituatie. Gelukkig kwam er snel de toezegging 
vanuit Zorgverzekeraars Nederland dat wij alle zorgaanbieders door deze crisis gingen helpen. Hoe we dat gingen doen 
was nog wel de grote vraag, maar uiteindelijk is er nu duidelijkheid over de financiële regelingen. Ik heb veel waarde-
ring voor alle zorgmedewerkers die met de handen aan het bed goed voor onze verzekerden zorgen, maar ook voor de 
bestuurders die onder grote druk soms moeilijke beslissingen moesten nemen. Ik heb ervaren dat de bestuurders van 
het ROAZ ZWN zich met energie hebben ingezet om in een regionale samenwerking deze crisis te bezweren. 
Ik ben trots op de samenwerking met de ROAZ-regio Zuidwest Nederland: in crisistijd en daarbuiten!“

Siegfried Mulder 
senior	zorginkoper	regio	Zuidwest	bij	Zilveren	Kruis	|	Zorginkoop

Siegfried schrijft terug:

“Vertrouwen is altijd het toverwoord in samenwerkingen, 
maar tijdens een crisis helemaal.”

5

Mobiel Medisch Team
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Het	Mobiel	Medisch	Team	van	het	Traumacentrum	Zuidwest-Nederland	wordt	

ingezet	wanneer	er	bij	een	ongeval	direct	en	ter	plekke	specialistische	medische	

zorg	nodig	is.	Alle	hulpverleners	zijn	naast	hun	reguliere	opleiding	specifiek	op-

geleid	en	getraind	voor	het	verlenen	van	(pre-hospitale)	spoedeisende	medische	

hulp	en	hebben	ervaring	met	het	werken	onder	moeilijke	omstandigheden.		

Robert	Jan	Houmes,	medisch	coördinator	bij	het	MMT,	vertelt	welk	effect	de	

uitbraak	van	het	coronavirus	heeft	op	het	dagelijkse	werk	van	het	MMT.

“We	zijn	een	klein	team	wat	voelt	als	familie	
en	omdat	we	24/7	inzetbaar	zijn	heeft	onze	
thuisbasis,	het	helistation	op	Rotterdam	the	
Hague	Airport,	een	soort	huiskamerfunctie.	
Het	samenkomen	in	een	huiselijke	setting	
tussen	meldingen	en	diensten	door	is	wezenlijk	
veranderd	sinds	de	uitbraak	van	COVID-19	
in	Nederland.	Vanaf	het	prille	begin	van	de	
uitbraak	hadden	we	in	de	gaten	dat	als	we	ziek	
zouden	worden	en	elkaar	zouden	besmetten,	

er	niemand	is	die	onze	taak	kan	overnemen.	
Elke	dienst	werkt	er	een	medisch	specialist	
(anesthesioloog	of	traumachirurg),	een	
gespecialiseerde	verpleegkundige	en	een	piloot.	
We	kunnen	niemand	missen.	Het	coronavirus	
heeft	in	die	zin	dus	een	groot	effect	op	onze	
levensstijl	en	werkwijze.	We	zijn	ons	veel	meer	
bewust	van	onze	kwetsbaarheid	en	daarom	
doen	we	er,	tot	op	de	dag	van	vandaag,	alles	
aan	om	kruisbesmetting	te	voorkomen.”

“Nooit gedacht dat het dragen 
van een mondmasker in een heli 

zoveel ongemak zou geven!”

Robert	Jan	Houmes

‘Better safe than sorry’ 
“Het	werk	is	totaal	anders	geworden	door	het	
dragen	van	persoonlijke	beschermingsmiddelen.	
We	kunnen	in	de	lucht	de	1,5	meter	afstand	regel	
niet	hanteren.	Daarvoor	is	simpelweg	te	weinig	
ruimte	in	de	helikopter	en	daarom	dragen	we	
mondmaskers.	Niet	zozeer	omdat	we	bang	zijn	
dat	we	besmet	worden	door	patiënten,	maar	
omdat	we	ons	team	willen	beschermen.	Die	
mondmaskers	zijn	hinderlijk.	Je	vizier	van	je	helm	
beslaat	en	je	kan	daarnaast	minder	goed	door-
ademen.	De	afgelopen	weken	was	het	extreem	
warm	weer	en	dat	is	in	de	cockpit	goed	merkbaar.	
Het	dragen	van	een	mondmasker	is	in	de	heli	fy-
siek	zwaarder	dan	normaal.	Zodra	we	in	de	buurt	
van	patiënten	komen,	hijsen	we	ons	in	bescher-
mende	kleding.	In	het	ziekenhuis	beschermen	de	
artsen	en	verpleegkundigen	zich	met	schorten.	
Dat	is	voor	ons	niet	handig.	Als	de	wind	buiten	
onder	een	schort	slaat	zijn	we	net	Marilyn	Mon-
roe	en	zit	het	schort	tot	onder	je	oren!	Daarom	
dragen	wij	witte	overals.	

Moet	je	voorstellen	dat	we,	eenmaal	geland	met	
de	heli,	in	witte	overals	over	straat	rennen.	Dat	
was	ondenkbaar	voor	de	coronacrisis!”	

Trots
“Het	team	doet	het	fantastisch.	We	hebben		
nog	steeds	geen	zieken	in	het	team,	althans	niet		
COVID-19	gerelateerd	en	iedereen	is	onveranderd	
gemotiveerd.	Niemand	is	bang	en	doet	wat	nodig	
is.	We	worden	tijdens	meldingen	wel	geconfron-
teerd	met	de	gevolgen	van	het	coronavirus.	Op	
het	hoogtepunt	van	de	eerste	piek	kwamen	we	
zelfs	bij	patiënten	die	een	harsttilstand	gekregen	
hadden	omdat	ze	al	drie	dagen	pijn	op	de	borst	
voelden,	maar	te	bang	waren	om	contact	op	te	
nemen	met	een	arts.	Dat	is	heel	confronterend.	
Zéker	omdat	het	niet	had	gehoeven.	Ik	vind	het	
knap	dat	we	goed	overeind	blijven	en	ons	met	
niet	aflatende	energie	aanpassen	aan	alle	ver-
anderingen.	De	afgelopen	maanden	veranderde	
onze	werkwijze	soms	dagelijks.	



48 49

De	ene	keer	moesten	we	ons	zo	beschermen,	de	dag	
erna	was	er	een	ander	mondkapje	vereist.	Niemand	
moppert	en	volgt	trouw	alle	wijzigingen	op.”	

Maatwerk
“Iedereen	uit	het	team	denkt	mee	en	is	creatief	in	
het	zoeken	naar	werkbare	oplossingen	voor	onze	
persoonlijk	bescherming.	Zo	waren	we	in	het	begin	
bijvoorbeeld	op	zoek	naar	een	bril	die	ons	goed	
beschermt	en	waar	we	geen	last	van	hebben.	In	
het	ziekenhuis	gebruiken	ze	een	spatbril,	maar	wij	
liggen	soms	ondersteboven	in	een	auto	zorg	te	ver-
lenen	en	dan	voldoet	deze	niet.	Eén	van	de	teamle-
den	is	op	zoek	gegaan	naar	een	beschermende	bril	
die	wel	bij	ons	werk	past.	Hij	kwam	op	een	gegeven	
moment	terecht	in	de	bouwmarkt	en	zag	daar	iets	
wat	heel	goed	zou	kunnen	werken.	De	filiaalhouder	
heeft	vervolgens	zijn	best	gedaan	om	dit	type	bril	
voor	ons	te	verzamelen	bij	andere	filialen	in	de	regio.	
Een	ander	teamlid	heeft	contact	opgenomen	met	de	
directeur	van	3M,	ook	een	leverancier	van	bescher-
mende	brillen.	Dat	bedrijf	heeft	vervolgens	stapels	
brillen	naar	ons	opgestuurd	en	heeft	er	zelfs	niets	
voor	gerekend.	We	doen	uiteraard	zoveel	mogelijk	
mee	met	de	PBM’s	die	gebruikt	worden	in	het	
Erasmus	MC,	maar	soms	moet	het	net	even	iets	
anders	omdat	ons	werk	afwijkt.”

Oog voor elkaar
“Tijdens	de	coronacrisis	hebben	twee	collega’s	die	in-
tensivist	zijn	fulltime	op	de	volwassenen	IC	gewerkt.	
Dit	betekende	dat	een	gedeelte	van	het	team	meer	
moest	werken	om	deze	lege	plekken	in	te	vullen.	
Zodra	het	mogelijk	was	zijn	deze	collega’s	weer	te-
ruggekeerd	naar	het	MMT.	Normaal	gesproken	is	de	
keukentafel	voor	ons	de	plek	waar	we	polsen	bij	el-
kaar	hoe	het	écht	gaat.	Dat	kan	nu	niet	en	dat	missen	
we.	We	hebben	nu	oog	voor	elkaar	in	een	iets	kleiner	
verband,	met	het	team	waarmee	je	in	dienst	bent	en	
minder	met	het	team	wat	de	dienst	overneemt.”	

Attent 
“Familie,	vrienden	en	geïnteresseerde	buitenstaan-
ders	vroegen	tijdens	die	eerste	maanden	vaker	
dan	normaal	hoe	het	met	ons	ging.	We	kregen	
daar	soms	een	beetje	plaatsvervangende	‘corona-
schaamte’	van,	want	zo	erg	was	én	is	het	niet	bij	
ons.	

Het	is	alleen	anders	dan	normaal	en	daardoor	bij-
zonder.	Zo	ontvingen	we	als	team	al	taart	en	wer-
den	er	orchideeën	gebracht	voor	alle	teamleden.	
Zo	attent,	maar	ergens	ook	niet	nodig.	Al	die	aan-
dacht	voelde	soms	ongemakkelijk	omdat	we	ge-
woon	ons	werk	doen.	We	hebben	ons	daar	ook	hard	
voor	gemaakt,	dat	we	als	MMT	werkzaam	zouden	
blijven	in	onze	zorgregio.	Helemaal	in	het	begin	van	
de	COVID-19	uitbraak	was	er	even	sprake	van	dat	
alle	artsen	en	verpleegkundigen	in	de	acute	zorg	
nodig	waren	in	het	ziekenhuis.	We	hebben	toen	
echt	gezegd	dat	het	MMT	moet	blijven	draaien.	
Ook	tijdens	een	coronacrisis	krijgen	mensen	nog	
steeds	een	hartstilstand	of	beroerte	buiten	een	
ziekenhuis,	zijn	ze	slachtoffer	van	een	verkeers-
ongeluk	of	vallen	ze	uit	bomen.	Koste	wat	kost,	
maar	deze	patiënten	moeten	snel	geholpen	worden.	
Ik	ben	er	trots	op	dat	dit	is	gelukt.”	

Bijvangst 
“Natuurlijk	brengt	elke	crisis	ook	goede	dingen.	
Ik	denk	dat	het	heel	goed	is	dat	het	nu	duidelijk	
is	geworden	dat	we	in	de	gezondheidszorg	in	een	
systeem	werken	waarin	alles	precies	afgemeten	is,	
alles	op	’t	randje	georganiseerd.	Dat	we,	als	het	uit	
de	pas	loopt	zoals	nu	met	een	pandemie,	we	echt	
alles	op	alles	moeten	zetten	om	de	zorgcontinuïteit	
te	waarborgen.	Ik	hoop	oprecht	dat	we	hier	van	
leren	zodat	we	in	de	toekomst	meer	ruimte	krijgen	
om	de	zorg	altijd	goed	te	kunnen	organiseren.	Meer	
aandacht	voor	de	zorg	in	ons	land	is	hard	nodig,	dat	
heeft	deze	coronacrisis	wel	bewezen.”

Evaluatie
“De	lessen	en	inzichten	uit	de	eerste	piek	geven	ons		
		houvast	als	het	coronavirus	opnieuw	opvlamt”

Net	bijgekomen	van	een	hectisch	voorjaar	blikten	we	al	snel	met	elkaar	vooruit.	
Stel	dat	er	een	tweede	coronapiek	komt	in	de	zorg,	wat	hebben	we	dan	geleerd	
van	de	eerste	tsunami	die	de	zorg	verraste	en	overspoelde?	Niemand	kan	duiken,	
we	moeten	allemaal	ons	functioneren	evalueren	vanuit	de	wens	om	het	een	vol-
gende	keer	nóg	beter	te	doen:	van	de	Tweede	Kamer,	de	Onderzoeksraad	voor	Veil-
igheid,	het	Instituut	Fysieke	Veiligheid	tot	aan	het	stafbureau	van	het	Regionaal	
Overleg	Acute	zorgketen	in	onze	zorgregio.	

De	coronacrisis	wordt	ook	wel	de	grootste	crisis	sinds	de	Tweede	Wereldoorlog	genoemd.	Het	is	
dan	ook	logisch	dat	er	vanuit	verschillende	perspectieven	behoefte	is	om	te	evalueren.	We	kunnen	
de	komende	jaren	rekenen	op	een	stapel	rapporten	die	inzicht	geven	in	de	genomen	maatregelen,	
de	gevolgen	en	wat	we	(met	de	kennis	van	later)	destijds	beter	hadden	kunnen	doen.

Low-profile 
Binnen	het	stafbureau	van	het	Regionaal	Overleg	Acute	Zorgketen	Zuidwest-Nederland	
is	er	bewust	gekozen	voor	een	low-profile	evaluatie	waarbij	het	belangrijk	is	dat	boven	tafel	komt	
wat	er	met	het	oog	op	een	tweede	piek	anders	of	beter	kan:	wat	ging	goed	en	wat	kan/moet	be-
ter?	Van	opleiden	van	personeel	tot	afspraken	over	samenwerking.	Sommige	lessen	liggen	voor	de	
hand.	Als	iets	als	vanzelfsprekend	voelt	is	een	evaluatie	op	dat	punt	niet	nodig.	Het	is	dan	ook	lo-
gisch	dat	organisaties	niet	onnodig	evalueren	en	gewoon	aan	de	slag	gaan.	Daarnaast	is	het	zo	dat	
een	pandemie	geen	flitsramp	is	en	dat	het	coronavirus	opnieuw	opvlamt	is	ten	dele	voorspelbaar.	
Vroegsignalering	en	anticiperen	is	dus	mogelijk!
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Afkortingenlijst

AB	 Algemeen	Bestuur
ABR ZWN	 Zorgnetwerk	Antibioticaresistentie	Zuidwest-Nederland
Adrz	 Admiraal	de	Ruyter	ziekenhuis
ASz	 Albert	Schweitzer	ziekenhuis
BIG	 Beroepen	in	de	Individuele	Gezondheidszorg
BRZO	 Besluit	Risico’s	Zware	Ongevallen
DB	 Dagelijks	Bestuur
DIP’ers	 Deskundigen	Infectiepreventie
GGD	 Gemeentelijke	Gezondheidsdienst
GGZ	 Geestelijke	gezondheidszorg
GHOR	 Geneeskundige	Hulpverleningsorganisatie	in	de	Regio
IC	 Intensive	Care
LCH	 Landelijk	Consortium	Hulpmiddelen
LCPS	 Landelijk	Coördinatiecentrum	Patiënten	Spreiding
LNAZ	 Landelijk	Netwerk	Acute	Zorgketen
MMT	 Mobiel	Medisch	Team
PBM	 Persoonlijke	beschermingsmiddelen
RCPS	 Regionaal	Coördinatiecentrum	Patiënten	Spreiding
ROAZ 	 Regionaal	Overleg	Acute	Zorgketen	
RR	 Rotterdam-Rijnmond
SEH	 Spoedeisende	Hulp
ST	 Strategisch	Team
TT 	 Tactisch	Team
VWS	 Ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport
ZHZ	 Zuid-Holland	Zuid
ZWN	 Zuidwest-Nederland
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