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Pandemie raakt de 

toegankelijkheid van de 

zorg in de volle breedte
Breder perspectief dan toegankelijkheid ziekenhuiszorg dus 

van belang



Forse toename in verwijzingen van jongeren naar de ggz vanaf 

zomer 2020

Bron data: ZorgDomein

Data t/m 23 januari 2022
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Aanzienlijke op- en afschaling tijdelijke Covid-bedden in 

verpleeghuizen en woonzorgcentra

Bron data: GGD GHOR

Data t/m 19 januari 2022 4



Afgelopen golf ruim 2000 patiënten per week met zuurstof thuis

Bron data: via GGD GHOR

Data t/m week 2 2022Let op: breuk in tijdslijn, vanwege 

periode van weinig inzet zuurstof thuis
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Verwijzingen naar de msz vrijwel structureel onder het niveau 

van vóór de pandemie

Bron data: ZorgDomein

Data t/m 23 januari 2022
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Toegankelijkheid 

ziekenhuiszorg herstelt zich
Bijzondere aandacht voor IC-afhankelijke kritiek planbare zorg blijft 

nodig



Afschaling OK

Gewogen percentage afschaling OK

Landelijk: 9% Landelijk: 29% Landelijk: 41% Landelijk: 19%
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Afschaling kritiek planbare zorg (1/2)

Gewogen percentage ziekenhuizen dat kritiek planbare zorg niet volledig binnen 6 weken kan leveren

Landelijk: 6% Landelijk: 28% Landelijk: 41% Landelijk: 28%
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Afschaling kritiek planbare zorg (2/2)

23 december 2021

Percentage kritiek planbare zorg dat niet volgens planning wordt geleverd

24 januari 2022
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Afschaling planbare zorg

Gewogen percentage ziekenhuizen dat planbare zorg volledig heeft afgeschaald

Landelijk: 18% Landelijk: 50% Landelijk: 5%
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Werkvoorraad ziekenhuizen

• Naar schatting is de werkvoorraad (van 

57 ziekenhuizen) van de getoonde 

specialismen in een maand tijd met 

ongeveer 13 duizend operaties 

toegenomen.

• In de afgelopen twee maanden tijd komt 

dit voor bijvoorbeeld openhartoperaties 

neer op bijna 100 uitgestelde operaties.

• In de totale werkvoorraad van alle 

ziekenhuizen zitten naar schatting 

ongeveer 130 duizend operaties meer 

dan in de werkvoorraad van 2019.

Specialisme Aantal operaties

Chirurgie 4.500

Gynaecologie 1.360

Oogheelkunde 1.050

Orthopedie 3.330

Plastische chirurgie 1.470

Urologie 1.230

Thoraxchirurgie* 60

Totaal 13.000

Schatting toename aantal operaties in een maand 

(week 51 2021 - 2 2022 )

Bron data: ZN, NVZ, NFU

Data september 2021 –

17 januari 2022
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Vervolg: verbeteren toegang (IC-afhankelijke) kritiek planbare zorg

1. Uitvraag onder zorgprofessionals om zicht te krijgen op de mate waarin het lukt om uitgestelde 

kritiek planbare zorg in te halen (FMS).

2. Verkennen met ROAZ-voorzitters hoe regionale en bovenregionale samenwerking verbeterd kan 

worden t.b.v. de toegankelijkheid van de kritiek planbare zorg (NZa, IGJ).

3. Initiatieven om bijv. voor cardiothoracale chirurgie te onderzoeken welke mate van opschaling 

mogelijk is als IC-capaciteit geen beperking oplevert (FMS, ZN, LNAZ).

4. Blijven monitoren en verbeteren datapositie: meer zicht op zorgvraag en beschikbare capaciteit 

voor kritiek planbare zorg (NZa). 

5. Herijken ‘fair share’ (verdeelsleutel voor spreiding Covid-patiënten) o.b.v. geleerde lessen met 

ambitie om kritiek planbare zorg altijd doorgang te laten vinden (NZa, IGJ, LCPS/LNAZ, ZN, 

FMS, NVIC) .
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