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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2231
Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de Minister-President en de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de capaciteit van IC-units en
beademingsapparaten in Nederland i.v.m. de Corona-pandemie (ingezonden
20 maart 2020).
Antwoord van Minister Van Rijn (Medische Zorg), mede namens de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 25 maart 2020).
Vraag 1, 2
Hoeveel Corona-patiënten liggen thans op de Intensive Care in ziekenhuizen
in Nederland?
Wat is de prognose over de stijging van het aantal Corona-patiënten op IC’s
en hoe hoog zal de stijging daarvan zijn de komende weken volgens de
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en volgens u?
Antwoord 1, 2
Om iedereen blijvend goed te informeren over het aantal COVID-19-patiënten
dat op de IC ligt, houdt de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC)
dagelijks op haar website (www.nvic.nl) bij om hoeveel patiënten dit gaat. In
de brief van 20 maart jl. 1 en de brief van heden staat gemeld, welke
maatregelen ik samen met de ziekenhuizen neem ter voorbereiding op een
verdergaande situatie.
Vraag 3
Over hoeveel IC-units/-bedden en beademingsapparaten beschikken
Nederlandse ziekenhuizen nu? Tot hoe ver zal deze capaciteit worden
uitgebreid en wanneer zal deze uitbreiding plaatsvinden en zal deze voldoende zijn?
Antwoord 3
In de brief van 20 maart jl. en de brief van heden staat aangegeven welke
maatregelen ik, samen met de ziekenhuizen, neem om de capaciteit verder op
te schalen ter voorbereiding op een verdergaande situatie.
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Vraag 4
Kunt u aangeven hoeveel intensive care units en beademingsapparaten er
naar de huidige verwachting nodig zijn over een, twee en drie weken?
Antwoord 4
Zie antwoord op vraag 2.
Vraag 5
Kunnen ziekenhuizen en IC-afdelingen over tien dagen nog voldoende
Corona-patiënten – en andere – patiënten helpen? En over drie weken? Wat
gaat u doen om ervoor te zorgen dat dit zo is?
Antwoord 5
Het beschikbaar hebben van voldoende IC-capaciteit met beademingsapparatuur is in de aanpak van de crisis één van de grootste prioriteiten van het
kabinet, van de ROAZ’en, de ziekenhuizen, de zelfstandige klinieken en van
andere betrokken partijen. In het debat van afgelopen week en de brief van
20 maart jl. en de brief van heden is uitvoerig ingegaan op welke maatregelen hiertoe worden ondernomen.
Vraag 6
Wilt u deze vragen voor heden – vrijdag 20 maart 2020 – 17.00 uur beantwoorden?
Antwoord 6
In verband met alle werkzaamheden ten behoeve van de aanpak van de
corona crisis, is het niet gelukt de vragen op vrijdag te beantwoorden.
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