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• 3e winter

• 4e? of 6e golf?

• DELTA + = AY4.2



• 140.000 uitgestelde operaties 

• = circa 350.000 uren inhaalzorg

• bij een capaciteitsverhoging van 10%

• minimaal 2 jaar nodig 







1 ernstige Covid-patiënt 

= 18 dagen op de IC

= bezet het bed van 9 andere 

patiënten, 

die herstellen van een zware operatie



In de 1e COVID-golf

de meerderheid van niet-spoedeisende operaties afgeschaald om 
anesthesiologen, 

anesthesiemedewerkers 

en beademingsapparatuur 

in te kunnen zetten 

voor de uit de hand lopende IC-zorg.



de 2e, 3e, 4e COVID-golf 

• geen chirurgisch inhaalslag mogelijk



1. Hoe kunnen we nieuwe
achterstanden tot een minimum 
beperken?

2. Hoe kunnen we de inhaalzorg
wel mogelijk maken? 

3. En wat is de rol van de 
dagbehandeling/kortverblijf
daarin?



Toch hebben we 

een groot oplossingsvermogen getoond dankzij een andere 

manier van werken.



• Door een harmonica-model toe te passen kon de OK-
capaciteit meebewegen met de fluctuerende IC-behoefte.



Verder vond er een
voorzichtige verschuiving plaats naar de zorg in de 
dagbehandeling.

• In het Albert Schweitzer Ziekenhuis zijn er meer ingrepen verplaatst 
naar het dagbehandelinscentrum waardoor geen extra druk op de 
kliniek uitgeoefend werd.



• Dankzij de virtuele preoperatieve poli konden 
(dagbehandeling) patiënten, op een veilige en efficiënte manier, op 
afstand gescreend worden.



ZBC? 

Zo worden in een OK-programma binnen een kliniek gemiddeld 30 procent 
meer ingrepen gedaan dan in een vergelijkbaar programma binnen een 
ziekenhuis.

Zorgverzekeraars willen dat de inhaalzorg zo weinig mogelijk uitwijkt naar de 
zelfstandige klinieken. ZN heeft de voorkeur dat deze zorg bij het ziekenhuis in de 
regio van de patiënt blijft. ZN heeft ZKN en zbc’s niet gevraagd de vele 
behandelingen die door corona zijn uitgesteld, de NZa schat 200.000, in te halen. 
‘Dan betalen we dubbel’, zegt een woordvoerder. ‘Om een ziekenhuis te 
compenseren én de zbc te betalen.'



Over de grens?

•



• 5 tot 20 procent van de gespecialiseerde verpleegkundigen is 
vertrokken uit de ziekenhuizen het afgelopen anderhalf jaar. Uitgeput, 
gedemotiveerd of eenvoudig met pensioen gegaan. Op sommige 
afdelingen is ook nog eens 10 tot 15 procent ziek.



Andere ideeën

?


