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• Zorgmedewerkers onder druk 
• Onrust over tekorten en gebrek 

aan testen 
• Veiligheid zorgmedewerker = 

veiligheid cliënt/patiënt
• Uitgestelde zorg leidt tot 

risico’s 
• Regionale verschillen
• Duur van de maatregelen
• Zorgverleners ook nu in staat 

om te zorgen voor 
menswaardige zorg

Breed beeld 
zorglandschap
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Tekort persoonlijke 
beschermingsmaatregelen
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• Druk op medewerkers
• Corona-uitbraken bij kwetsbare 

ouderen
• Onaanvaardbare risico’s in de 

zorg
• Moeilijk te voorspellen waar en 

waarom de volgende uitbraak is

Zorgaanbieder uit Noord Brabant: “Op 
locaties waar veel besmettingen en 
overlijdens zijn is het echt heel zwaar. Bij 
ons zijn nu 118 besmettingen. Er is een 
psycholoog en spreekuren in deze locaties. 
Maar toch, zorgverleners voelen de druk 
om goede zorg te verlenen en tegelijk de 
angst om het virus te verspreiden.”
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Tekort persoonlijke 
beschermingsmaatregelen

Wat is nodig? 
• Zorgaanbieders en zorgverleners 

hebben elkaar nodig

• Verruiming test-beleid

• Meer beschermingsmateriaal

• Zekerheid en vertrouwen over 
voorraden

• Helder en duidelijke voorlichting



Uitgestelde zorg leidt 
tot gezondheidsrisico’s
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• Alle zorg is al wekenlang 
gericht op COVID-19 zorg

• Acute zorg heeft overal plaats 
gevonden maar welke zorg nu 
niet meer wachten?

• Groot deel ziekenhuiszorg
• Eerstelijnszorg zoals mondzorg 

en fysiotherapie. 

“Huisartsen worden door 
ziekenhuizen benaderd of zij 
patiënten willen insturen voor 
behandeling. Deze patiënten 
melden zich echter ook niet bij de 
huisarts.” 
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Uitgestelde zorg leidt 
tot gezondheidsrisico’s
Wat is nodig? 
• De continuïteit van het zorgaanbod 

lokaal organiseren door 
ziekenhuizen, huisartsen,  GGZ, VVT

• Regionale afstemming en 
samenwerking 

• Met landelijke ondersteuning vanuit 
de ROAZ, NZa, LCPS

• Innovatie in de zorg, ruimte voor 
professionele afwegingen rond 
veilige en menslievende zorg 

• Aandacht voor vermindering van 
administratieve lasten, richtlijnen 
aanpassen aan het ‘nieuwe 
normaal’’

• Toename van testcapaciteit en 
beschermingsmaatregelen




