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Disclaimer
Vermeldingen worden zoveel mogelijk gemaakt op basis van openbare data. Indien er berekeningen aan ten
grondslag liggen kunnen deze variëren op basis van interpretatie van verschillen uit meerdere registratiestudies
of als gevolg van verschillen in gepubliceerde data. Prijzen zijn gebaseerd op vigerende lijstprijzen exclusief 9%
BTW. Deze kunnen per maand veranderen. Het is dan ook zaak dat ziekenhuizen op basis van hun eigen case
mix variaties en inzichten, de aannames en bekostiging per indicatie checken. Sommige meningen reflecteren
de zienswijze van de schrijver op basis van ervaringen of vanwege visies op greenfields waar nog geen
publicaties van zijn. Bij het samenstellen is uiterst zorgvuldig te werk gegaan, toch kunnen verschillen ontstaan
of kleine fouten optreden. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot onjuistheden, onvolledigheid in de
informatieverstrekking of als gevolg van interpretatieverschillen sluiten we dan ook uit.
Copyrights Prometheus Healthcare 2020, Tilburg.
Alle rechten voorbehouden:
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/
of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enige andere manieren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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COVID strategie
Door de COVID-crisis is het normale evenwicht in ziekenhuizen
verstoord. De zorg voor patiënten is tijdelijk afgesteld of uitgesteld.
De huidige ziekenhuisproductie ligt op 50% - 70% van de reguliere
capaciteit,1 en de huisartsenzorg is volgestroomd. Patiënten
ondervinden hierdoor zorgbeperkingen. Wanneer ziekenhuizen hun
zorg uitbreiden naar ziekenhuis-thuislocaties, kan het COVIDprobleem worden verlicht.
Objective
Het doel van deze uitgave is inzicht en richting te geven aan de mogelijkheid van een
duurzame, strategische oplossing voor het COVID ziekenhuisprobleem.
Data source
Openbare bronnen zoals o.a.: EMA, Horizonscan NZA, nvmo.org, farmacotherapeutisch
kompas, registratieteksten, CBG, Z-index, ZIN, DHD, publicaties van registratie studies,
interne protocollen ziekenhuizen of richtlijnen beroepsverenigingen.
Huidig zorgsysteem
Ziekenhuizen zijn georganiseerde bureaucratische zorgsystemen die patiënten behandelen
wanneer deze een zorgvraag hebben. De geleverde zorg is georganiseerd rondom
ziektebeelden, specialisten, functionaliteit van het ziekenhuisgebouw en zijn leidend in de
uitwerking van de patiënten zorgvraag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen planbare
en acute zorg.
Door de coronacrisis is dit systeem onder druk komen te staan. De focus is hierdoor
verschoven naar het diagnosticeren en behandelen van COVID-19 patiënten en het
managen van de intensive care capaciteit. De bestaande ziekenhuisproductie is verminderd
of kwam tot stilstand. Na de eerste fase zagen we een transitiefase van relatieve stabiliteit
en afname van het aantal COVID-patiënten. Hierin stond het testen centraal. Vanaf medio
september zien we een hernieuwde opleving en nemen de aantallen COVID besmettingen
toe.
In bijna alle COVID scenario’s gaan we uit van een tijdelijk probleem (één tot twee jaar), wat
opgelost wordt middels een vaccin of behandeling. Maar wat als dit niet zo is en de
periode duurt twee tot vijf jaar?

3

COVID reactie
De COVID periode wordt gekenmerkt door een aantal reacties op de ontstane situatie. Zo
zien we dat:
- de reguliere zorg, diagnostiek en/of behandelingen verminderd worden uitgevoerd of
uitgesteld;1
- nieuwe patiënten uit de eerstelijn mondjesmaat worden doorverwezen en de huisartsenzorg overvol is en schaars begint te worden;
- er specifieke afdelingen zijn omgevormd tot COVID-afdelingen en zien we dat de IC
capaciteit wordt opgeschaald;
- transmurale zorgtrajecten (nagenoeg) stopgezet zijn;
- specialisten en verpleegkundigen poliklinische consulten vervangen door teleconsult of
videobellen;
- ziekenhuizen NZA urgentielijst2 implementeren of locale protocollen hanteren;
- dat er langere openingstijden worden gehanteerd voor het houden van avondspreekuren
en behandelingen;
- en zien we dat patiënten niet naar het ziekenhuis komen uit angst voor besmetting.
Het gevolg is dat patiënten beperkingen ondervinden tot reguliere zorg en het ziekenhuis
een maximale focus heeft op het leveren van coronazorg. De ontstane situatie haalt de rek
eruit. Zowel menselijk als financieel.
Duurzame strategie
De huidige oplossingen worden aangevlogen vanuit het bestaande organisatiemodel
waarbij specialisme, ziektebeelden en de functionaliteit van het ziekenhuisgebouw leidend
zijn. Alle zorg is hieromheen geregeld. Een nieuwe uitgangswaarde waarbij het
ziekenhuisgebouw niet meer leidend is, maar transmurale ziekenhuis-thuislocatie (zorg bij
patiënten thuis) in goede zorg voorzien, is een zinvolle oplossing.
Spreiding van zorglocaties verminderd daarnaast de afhankelijkheid van één gebouw met
zijn huidige beperkingen en geeft ruimte aan meer behandelmogelijkheden.
Het vraagt geen verbetering of het beter uitvoeren van bestaande protocollen, beleid of
behandelingen, maar het vraagt om een frisse vernieuwing van inzichten met een beetje
lef.

Één ziekenhuislocatie alle zorg of meerdere
ziekenhuis-thuislocaties gespreide zorg.
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Innovatie regressie of transmurale noodzaak
Transmurale innovatie is al jaren een speerpuntbeleid van de overheid en zorgverzekeraars.
Hierbinnen stimuleren ze verschuiving van laagcomplexe zorg uit het ziekenhuis naar de
eerstelijn. Ziekenhuizen waren, hierdoor aangezet voorzichtig bezig zorg te verplaatsen naar
de thuisomgeving. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 46% van deze zorg thuis geleverd kan
worden.3 Denk hierbij aan:
- het leveren van zorg in de thuissituatie zoals b.v. peritoneale dialyse (zorg-thuis);
- het gebruiken van digitale oplossingen voor communiceren, registreren en interventie
zoals: videobellen, teleconsult en telemontering (digitale zorg);
- het toedienen van medicijnen in de thuissituatie (medicatie-thuis).
COVID heeft deze initiatieven en pilots zeker geen goed gedaan. Dit buiten het versnelt
invoeren van teleconsulten en videobellen. Het algemene onzekerheidsgevoel de
onderhuidse angst, de afname van bewegingsvrijheden, de hoge werkdruk, maken dat
deze initiatieven stagneren. Mensen zijn voorzichtig geworden, verlamt en verkeren
hierdoor in een resonerende status quo. Er is een ‘innovatie regressie’ aan de gang.
Toch kan de COVID situatie een versneller zijn van anders denken. Het kan een handvat zijn
om naar de toekomst, zorg anders te organiseren. Hierbinnen verschuift de afhankelijkheid
van één ziekenhuisgebouw met zijn beperkingen naar een bredere spreiding van risico en
ziekenhuis-thuislocaties. Woorden als systeeminnovatie, transformatie of ‘transmurale
innovatie’ passen op deze beweging, maar wellicht geeft de term ‘transmurale noodzaak’
de strategische urgentie beter weer.

Referenties:
1 -https://www.rtvnoord.nl/nieuws/711228/Bestuursvoorzitter-Martini-Ziekenhuis-luidt-noodklok-Deze-onduidelijkheid-looptde-spuigaten-uit
2 -https://puc.overheid.nl/nza
3 -Gupta, No place like home; mei 2016
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