Nieuws - Deskundigen blikken tijdens symposium terug op een jaar coronacrisis

Lessen uit de grootste naoor
Ruim een jaar geleden werden in Nederland de eerste besmettingen met
COVID-19 vastgesteld. In korte tijd moesten belangrijke beslissingen worden genomen, terwijl er relatief weinig bekend was over het virus. Er
heerste bezorgdheid over onvoldoende capaciteit op de IC-afdelingen in
ziekenhuizen en het tekort aan beschermingsmiddelen. Wat zijn de belangrijkste lessen die uit de grootste naoorlogse gezondheids-, economische
en sociaal-maatschappelijke crisis zijn geleerd? Welke verschillen vielen op
tussen de eerste en tweede golf en hoe draagt kennis en ervaring bij aan
een uitweg uit de crisis? Verschillende sprekers gingen daarop in tijdens
het door SVDC georganiseerde symposium ‘Lessen coronacrisis 2020’.

T

ot eind 2019 had niemand
van Coronavirus Disease
2019 (COVID-19) gehoord.
De besmettelijke ziekte, die
wordt veroorzaakt door het
SARS-CoV-2-virus, werd voor het eerst
vastgesteld in de Chinese stad Wuhan
en verspreidde zich binnen enkele
maanden mondiaal. De onbekendheid
van het virus en de snelle verspreiding
speelden een grote rol bij de eerste
maatregelen die in China werden getroffen. De wereld keek toe hoe in grote
steden en complete regio’s lockdowns
werden ingesteld. Opvallend was het
grootschalige testbeleid en bron- en
contactonderzoek, inclusief metingen van de lichaamstemperatuur met
thermische camera’s en apps waarmee
mensen konden ‘bewijzen’ negatief te
zijn getest. Diverse EU-lidstaten waar
onder Nederland stuurden beschermingsmiddelen naar China, in de hoop
de uitbraak lokaal te beperken.

Dagelijkse realiteit Die hoop bleek
ijdel: COVID-19 bereikte Italië en kort
daarna ook Nederland. Wat ‘ver van
mijn bed’ leek, was plots de dagelijkse
realiteit en alle registers moesten worden opengetrokken om de crisis te beheersen. Grote zorgen waren er over het
tekort aan capaciteit op de afdelingen
intensive care in ziekenhuizen en beschermingsmiddelen. Er werd massaal
toiletpapier gehamsterd en tijdens de
eerste lockdown werden onder andere
scholen, horeca en winkels gesloten en
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bezoekers geweerd uit woonzorgcentra.
In de weken en maanden daarna volgden onder meer de coronamelder-app,
de coronaspoedwet, discussies over de
zin en onzin van het verplicht dragen
van niet-medische gezichtsmaskers in
openbare gebouwen en het openbaar
vervoer en het invoeren van de avondklok.
Ruim een jaar later is de grootste
naoorlogse crisis nog niet voorbij. Het
accent lijkt wel te zijn verschoven van
gezondheidsrisico’s naar de economische en sociaal-maatschappelijke
gevolgen daarvan. Een tekort aan
IC-bedden blijft reëel en het vaccineren
is op gang gekomen. Tijdens het
symposium ‘Lessen coronacrisis 2020’,
dat eind maart werd georganiseerd door
SVDC, blikten verschillende sprekers die
tijdens de crisis een prominente rol
hebben vervuld terug op de gemaakte
keuzes in het afgelopen crisisjaar en hoe
de opgedane kennis en ervaringen
bijdragen aan een uitweg uit de crisis.

Ouderenzorg “Vrijdag 13 maart
2020 staat in ons geheugen gegrift.
De door het kabinet aangekondigde
maatregelen kwamen er op neer dat alle
ontmoetingscentra dicht moesten, bezoek aan bewoners niet langer mogelijk
was en dat de zorgverlening thuis moest
worden afgeschaald”, vertelde Tamara
Pieterse, bestuurder bij ActiZ. Bij de
branchevereniging met vierhonderd
zorgorganisaties werken vierhonderdduizend mensen die ruim twee miljoen

kwetsbare ouderen en chronisch zieken
verzorgen en verplegen. “De impact
van de eerste lockdown was groot. Er
was veel (media)aandacht voor verpleeghuizen, maar weinig interesse in
het volledige verhaal. We stonden voor
een groot aantal dilemma’s. Mensen
wonen in onze zorginstellingen. Er kan
niet altijd ‘even’ een extra bed worden
geplaatst. We hebben ziekenhuizen
kunnen ontlasten door patiënten op
te nemen die niet langer thuis konden
blijven. Het aantal locaties met besmettingen steeg snel. In eerste instantie
vooral in Noord-Brabant en Limburg,
daarna landelijk. Duidelijk werd dat het
aantal ouderen dat herstelde van corona
veel groter was dan het aantal dat mede
door corona overleed.”

Druk Aan het begin van de crisis
bleek dat er een flink tekort was aan
beschermingsmiddelen. Pieterse: “De
sector was voorbereid op een uitbraak
zoals MRSA of het NORO-virus, maar
COVID-19 heeft een totaal andere schaal.
Bewoners snappen niet altijd dat zij
afstand moeten houden. Daarom zetten
we in op bescherming van de medewerkers. Het uitgangspunt van het kabinet
was dat medewerkers van zorginstellingen zonder koortsverschijnselen zouden
blijven werken, terwijl de meeste
Nederlanders juist zoveel mogelijk
thuis moesten blijven. De coronacrisis
heeft toekomstige vraagstukken rond
ouderenzorg actueel gemaakt. De druk
op verpleeghuizen neemt toe. Er zijn

orlogse crisis in Nederland

Paneldiscussie met Sjaak de Gouw (GGD-GHOR), Alja Sluiter (Medicamus), Jan Kluytmans (Amphia Ziekenhuis) en Maarten Dewachter (LOCC).

meer plaatsen en medewerkers nodig.
De ouderenzorg kan niet op pauze,
maar de rek is er uit. Het ziekteverzuim
is hoog: landelijk gemiddeld rond de
10 procent tussen november 2020 en
februari 2021.”
Een verschil tussen de eerste en tweede
besmettingsgolf is volgens Pieterse het
andere testbeleid. “Tijdens de eerste
golf werd aangenomen dat als er een
bewoner tweemaal positief was getest,
ook de andere bewoners positief
zouden testen. We nemen nu veel meer
preventieve testen af en missen geen
besmettingen meer. Tijdens de tweede
golf hebben we ruim dertigduizend
testen afgenomen. Maar moet je
daarmee doorgaan als een bewoner al
zesmaal negatief heeft getest en geen
klachten ondervindt? Onze bewoners en
cliënten leiden niet tot extra druk op
IC-afdelingen en de ziekenhuiscapaciteit. De sector is begin dit jaar gestart
met het vaccineren van medewerkers
en bewoners. Een aandachtspunt is de
vraag of mensen na vaccinatie het virus

verspreiden. Er zijn bewoners positief
getest na de tweede vaccinatie.”

Complex Een tekort aan beschermingsmiddelen en een ‘jojo’ aan
maatregelen: België had in het begin
van de coronacrisis te maken met
vergelijkbare situaties als Nederland.
“De bestaande noodplannen waren
gebaseerd op Ebola, SARS en de
Mexicaanse griep. Een grote voorraad
bruikbare gezichtsmaskers was vernietigd en de maskers die waren bewaard
waren deels aangevreten door muizen.
We waren absoluut niet voorbereid op
een pandemie van deze omvang”, zei
Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder
bij Zorgnet-Icuro, een Vlaams netwerk
van zorginstellingen. Een verschil met
Nederland is volgens haar de complexe
structuur van de Belgische overheid met
de federale overheid en gemeenschappen. “Dat kan leiden tot verwarring en
frustraties in de zorg en inefficiëntie. Zo
kan lokaal worden gesteld dat scholen
weer open mogen, terwijl de federale

overheid dat juist wil voorkomen. Er
zijn negen ministers die zich bezighouden met volksgezondheid in België. De
communicatie is niet altijd helder en gebaseerd op feiten. Kondig bijvoorbeeld
niet aan dat er voldoende testcapaciteit
komt, om dat vervolgens niet waar te
kunnen maken.”
Op 10 maart 2020 kwam de nationale
veiligheidsraad voor het eerst bijeen en
op 14 maart trad het ziekenhuisnoodplan in werking. In de Hospital &
Transport Surge Capacity groep is een
groot aantal organisaties vertegenwoordigd. Zij wisselen data zoals de actuele
bezettingsgraad en het aantal nieuwe
patiënten uit. Bij overplaatsingen van
patiënten naar andere ziekenhuizen
wordt rekening gehouden met de
schaarste aan middelen. Cloet: “De
crisis heeft een grote impact op
woonzorghuizen en de ouderenzorg.
Half april werd bezoek aan woonzorgcentra weer toegestaan, maar dat werd
kort daarna alweer ingetrokken. Ook de
e
reguliere zorgverlening is duidelijk

“De complexe structuur van de
Belgische overheid kan leiden
tot verwarring en frustraties”,
zei Margot Cloet
(Zorgnet-Icuro).

Tamara Pieterse, bestuurder bij ActiZ:
“De coronacrisis heeft toekomstige
vraagstukken rond ouderenzorg in
Nederland actueel gemaakt.”
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“We kunnen de samenleving
niet blijven inrichten op virus
bestrijding”, aldus voorzitter
van het Veiligheidsberaad
Hubert Bruls.

“Een volgende infectieziekte kan
geheel anders van aard zijn”, zei Ernst
Kuipers, voorzitter van het Landelijk
Netwerk Acute Zorg.

afgenomen. We zien dat mensen in nood niet naar het
ziekenhuis komen.” Ook in België is de vaccinatie op gang
gekomen. Vanaf maart kunnen 65+-ers gevaccineerd worden,
in april gevolgd door mensen met een ‘essentiële’ functie. In
juni kan iedereen ouder dan achttien jaar zich laten vaccineren. Cloet: “Een zorg bij vaccinatie is dat dit kan leiden tot
onvoorzichtig gedrag, omdat mensen er vanuit gaan dat zij
daarna het virus niet meer kunnen verspreiden.”

Acute zorg Prof.dr. Ernst Kuipers, die als voorzitter van
het Landelijk Netwerk Acute Zorg de acute zorg coördineerde tussen de ROAZ-regio’s (Regionaal Overleg Acute
Zorgketen) en optrad als één van de belangrijkste adviseurs
van het kabinet, sloot zich aan bij de stelling dat Nederland
onvoldoende voorbereid was op de pandemie. “Al vroeg
in de crisis zaten we verlegen om beschermingsmiddelen.
Iedereen had de beelden uit China en Italië gezien en op
dat moment waren beschermingsmiddelen nog volop te
bestellen. Als dat direct was gedaan, was er voldoende voorraad geweest toen het aantal besmettingen in Nederland
snel opliep, mede door carnaval en wintersport. Het virus
verspreidde zich aanvankelijk het snelst in Noord-Brabant en
Limburg. Dankzij het landelijk coördinatiecentrum hebben
we tweehonderd patiënten kunnen overplaatsen naar andere
provincies. Het was duidelijk dat inzicht in de beschikbare
capaciteit en bezettingsgraad noodzakelijk was om een
overzichtsbeeld te kunnen vormen van de situatie. We zien
nu onder meer hoeveel patiënten er waar zijn en hoe lang zij
ergens verblijven. Ook hebben we inzicht in het aantal testen in verpleeghuizen en het aantal ambulanceritten. Zo is
direct duidelijk waar het misloopt. Het uitwisselen van data
verloopt nu beter dan in het begin, maar nog altijd merken
we dat gegevens die wij dagelijks doorsturen door andere
partijen soms pas na twee weken worden ontvangen. Dat is
onbegrijpelijk.”

Weerbaarder De coronacrisis heeft een stevig effect op
de reguliere zorg. Kuipers: “In maart en april zagen we een
enorme dip, maar tijdens de tweede golf hebben we weten
te voorkomen dat de wachttijden verder zouden oplopen. In
de zomer is een goed plan opgesteld voor opschaling van de
zorgcapaciteit en dat heeft in het najaar effect gehad. Het is
belangrijk dat de zorg weerbaarder wordt met meer samenhang en samenwerking. De coronacrisis is na vaccinatie niet
ineens voorbij, maar een volgende infectieziekte kan geheel
anders van aard zijn en zou derhalve andere eisen stellen.
Het aantal IC-bedden in Nederland is opgeschaald tot 1700,
maar is het haalbaar om dat aantal verder te vergroten?
Daartoe moet er voldoende gekwalificeerd personeel zijn,
anders loop je vast.”
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Drie crises De coronacrisis omhelst niet één crisis, maar
drie: een gezondheids-, sociaal-maatschappelijke en economische crisis. De eerste was aanvankelijk dominant, maar al
voor zomer 2020 nam de aandacht voor de andere twee toe.
“We kunnen de samenleving niet blijven inrichten op virus
bestrijding. Na ruim een jaar is het genoeg”, stelde drs. Hubert
Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester
van Nijmegen. De 25 veiligheidsregio’s, momenteel allemaal
opgeschaald naar GRIP 4, coördineren de inzet van hulpdiensten en toezichthoudende taken van het openbaar bestuur.
“Na het kabinetsbesluit begin maart om onder andere scholen en horeca te sluiten en geen grootschalige bijeenkomsten
meer toe te staan, werd het veiligheidsberaad gecatapulteerd tot een uitvoeringsorgaan dat moest toezien op de
handhaving van coronamaatregelen. Aanwijzingen van het
ministerie van VWS moesten in korte tijd worden omgezet in
wetgeving die ook standhoudt bij de rechter. Het kabinet heeft
niet gekozen voor een centrale crisisorganisatie met honderden medewerkers die alle verantwoordelijkheid zou dragen.
Een crisis moet je dichtbij aansturen. De veiligheidsregio’s
zijn ingericht op uitvoering en handhaving van beleid door
onder andere burgemeesters, politie en boa’s. Er bestaan ook
cultuurverschillen tussen de veiligheidsregio’s, al bleken die
in de praktijk klein te zijn. Zo kozen Zeeland en Zuid-Holland
er vroegtijdig voor om vakantieparken te sluiten, maar elders
bleven wel vakantieparken geopend. Die verschillen moet je
kunnen uitleggen.”
Bruls noemt Nederland te klein voor een regionaal gedifferentieerde aanpak. “Als alleen in Nijmegen de horeca wordt
gesloten, zal het in Arnhem drukker worden. Ook bij het
afschalen van de coronamaatregelen moeten we de landelijke
lijn volhouden, waarbij burgemeesters lokaal kunnen afwijken
in uitzonderlijke gevallen. Zodra het vaccineren van de meest
kwetsbare mensen is voltooid, kunnen de coronamaatregelen
worden afgeschaald. Daarbij moeten we het risico accepteren
dat er mensen besmet kunnen worden.”

Haarlemmerolie Het Landelijk Operationeel Coördinatie
Centrum (LOCC), onderdeel van het ministerie van Justitie en
Veiligheid, was al vroegtijdig betrokken bij de coronacrisis,
bijvoorbeeld bij de repatriëring van Nederlandse burgers uit
Wuhan met tijdelijke huisvesting en quarantaine. Het centrum
faciliteert crisispartners. “We zijn de Haarlemmerolie achter
de schermen. We ondersteunen en verbinden, maar oefenen zelf geen gezag uit”, legde hoofd van het LOCC Maarten
Dewachter uit. “We helpen bij het verdelen van schaarse
middelen, informatiemanagement, analyse en scenario’s voor
operationele advisering en planning. Samen met het mini
sterie van VWS hebben we voor verschillende scenario’s de
impact van de crisis onderzocht. Daarbij draaide het niet om e

volksgezondheid, maar om wat de gevolgen zouden zijn als
bepaalde beroepsgroepen grootschalig uitvallen.”
Het LOCC ontving in maart volgens Dewachter een hoos aan
bijstandsverzoeken van ziekenhuizen. “Er was een tekort aan
beschermingsmiddelen, testcapaciteit en menskracht. In korte
tijd is besloten tot oprichting van het LOCC-N op nationaal
niveau en de multidisciplinaire werkmaatschappij LOT-C
(Landelijk Operationeel Team Corona), met medewerkers van
onder meer het LOCC, IFV, diverse regio’s, Defensie en de
politie. Het LOT-C is gevestigd in Zeist, waar op een nieuwe
locatie een verzamelgebouw is ontstaan voor organisaties die
zich bezighouden met crisisbeheersing. Een verschil met
andere crises is de landelijke schaal met impact op de hele
maatschappij. De coronacrisis biedt nieuwe ervaringen en
uitdagingen voor de crisisbeheersing in Nederland, die toch
vooral is ingericht op een ‘flitscrisis’. Een les die we hebben
geleerd is de noodzaak van een bovenregionale voorziening.
Een flexibele netwerkorganisatie is een voorwaarde voor
succes.”

Code zwart Een van de meest besproken onderwerpen
sinds het begin van de coronacrisis is de capaciteit op de
IC-afdelingen in ziekenhuizen. In Nederland waren duizend
IC-bedden beschikbaar. Door opschaling en een beroep op
capaciteit in Duitsland werd ‘code zwart’ voorkomen. Prof.
dr. Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging IC artsen,
legde uit wat zich achter de schermen afspeelde en welke
maatregelen zijn genomen om bij een volgende ziektegolf
meer flexibele personele en materiële capaciteit op de IC beschikbaar te hebben. “Intensive Care is zeer intensief en vergt
gespecialiseerd personeel. Een IC-bed is niet functioneel
zonder IC-verpleegkundigen en IC-artsen. Het tekort daaraan
maakt het niet zinvol om bijvoorbeeld het aantal IC-bedden te
verdubbelen.”
Ondanks de beelden uit China en Italië bestond begin maart
2020 volgens Gommers niet het gevoel dat ook in Nederland
extra paraatheid was geboden. “We hebben een pandemieprotocol opgesteld dat de leidraad is geworden voor de
crisisaanpak. In januari vorig jaar waren er in Nederland 75
IC-afdelingen met duizend IC-bedden. De afname ten opzichte
van 2016 is niet veroorzaakt door bezuinigingen, maar door
een tekort aan IC-verpleegkundigen. De afgelopen jaren was
het iedere winter steeds weer een uitdaging om alles voor
elkaar te boksen. Toen het aantal patiënten op de IC-afdelingen snel toenam, was transport met speciale ambulances
nodig om patiënten te verdelen over alle beschikbare bedden.
Een dergelijk transport van bijvoorbeeld Breda naar Groningen duurt zes uur. De beschikbare transportcapaciteit was
normaliter voldoende, maar schoot tekort tijdens de crisis.
Ook zijn er bouwkundige verschillen tussen IC-afdelingen.
Op sommige locaties is voor iedere patiënt een aparte kamer

beschikbaar. Elders liggen meerdere patiënten in één ruimte.
Tijdens een pandemie is dat niet geschikt.”
Hoewel tijdens de tweede besmettingsgolf minder patiënten
zijn geplaatst op IC-afdelingen, wijst Gommers erop dat de
‘non-corona’ IC-zorg inmiddels weer toeneemt. “De IC-verpleegkundigen zitten er doorheen. Voor de toekomst zijn
vooral nieuwe IC-verpleegkundigen nodig, waarbij kan
worden gewerkt met een flexibele schil door inzet van
reservisten en meer gebruik te maken van moderne technologie. Tot dusver is het slecht gelukt om voormalige verpleegkundigen terug te halen naar de werkvloer. Op dit moment is
de vrees dat door te vroege versoepelingen de belasting op
ziekenhuizen weer toeneemt en dat code zwart voor de finish
alsnog in beeld komt.”

Paneldiscussie Tijdens de afsluitende paneldiscussie
vertelde Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid bij
GGD-GHOR Nederland, dat ook zijn organisatie onvoldoende
was voorbereid op een dergelijke crisis. “Deze crisis past in
geen enkel draaiboek.” Hij onderschreef de stelling dat het
kabinet een goede aanpak heeft gevoerd, maar vond niet dat
versoepelingen van de coronamaatregelen gepaard moeten
gaan met invoering van verplichte preventieve testen en een
‘vaccinatiebewijs’ voor iedereen. “Het vaccineren van kwetsbare groepen is voldoende voor versoepeling. Een ‘vaccinatiebewijs’ suggereert bovendien dat iemand daarmee meer
mag dan anderen.”
Drs. Alja Sluiter van Medicamus, een organisatie van en voor
huisartsen, blikte terug op het begin van de crisis toen
huisartsen werden geconfronteerd met een tekort aan
beschermingsmiddelen en testen. “Juist in die periode
hebben we veel gesprekken gevoerd met kwetsbare patiënten. Huisartsen wilden voorkomen een brandhaard in hun
eigen regio te worden. Het kabinetsbeleid is tijdens de
tweede besmettingsgolf minder duidelijk dan tijdens de
eerste. In Duitsland, Frankrijk en Denemarken is de strategie
erop gericht het aantal besmettingen te beperken, maar het is
minder duidelijk waar Nederland staat.”
“We hadden nooit gedacht dat een virus zo’n impact zou
kunnen hebben. De meeste mensen vertonen geen ziekte
verschijnselen, maar kunnen het virus wel overdragen. Een
volgende pandemie zal echter weer anders zijn”, zei prof.dr.
Jan Kluytmans, arts en microbioloog bij het Amphia Ziekenhuis en lid van het OMT. “Het vaccineren is op gang gekomen
en inmiddels zijn ook zelftesten beschikbaar, die mensen zelf
thuis kunnen uitvoeren. De komende twee maanden kunnen
de coronamaatregelen nog niet worden versoepeld. Een zorg
daarbij is wel dat de rek er uit is in de maatschappij.”
y Robert van Daesdonk
Redactie@beveiliging.nl

“De IC-verpleegkundigen zitten
er doorheen”, vertelde Diederik
Gommers, voorzitter van de
Vereniging IC artsen.

“De coronacrisis biedt nieuwe ervaringen en uitdagingen voor de crisis
beheersing in Nederland”, zei Maarten
Dewachter (hoofd LOCC).
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