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Onderwerp:  Kenmerk:  Datum: 

Opschaling IC-capaciteit  20200528/GH/DS  28 mei 2020 

     

Geachte heer Kuipers, 

 

Afgelopen week heeft de minister het LNAZ opdracht gegeven om ‘op kort termijn, in overleg 

met de betrokken veldpartijen, met een plan te komen over de structurele en flexibele 

opschaling van IC-capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen’. In de brief geeft de minister 

tevens aan dat de uitwerking zorgvuldig moet gebeuren ‘met medeneming van de ervaringen 

en de inbreng van de achterbannen van V&VN, de NVIC en de FMS’.  

 

Om die reden hebt u mij de vraag voorgelegd of V&VN aan het project een bijdrage wil 

leveren en zo ja, op welke wijze. Bij dezen mijn reactie.  

 

Het is van groot belang dat we gezamenlijk alles op alles zetten om de best mogelijk zorg te 

bieden aan COVID- en niet-COVID-patiënten, op de IC’s en in alle andere onderdelen van de 

zorg waar verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en andere zorgverleners in deze 

coronacrisis zich voor een buitengewoon zware taak geplaatst zien. De IC’s zijn een cruciale 

schakel in de keten. Met overtuiging gaat V&VN dan ook in op uw uitnodiging, daarbij 

onderstrepend dat de opschaling op IC’s altijd in samenhang moet worden bekeken met de 

andere schakels de zorgketen.  
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Graag wil ik een aantal opmerkingen plaatsen bij de kaders waarbinnen de opdracht van de 

minister dient te worden uitgevoerd.  

 

1. Eerder deze maand heeft V&VN een peiling uitgevoerd onder IC-verpleegkundigen 

(zowel leden als niet-leden van V&VN). Wij vroegen hun naar a) ervaringen in de 

afgelopen maanden en b) lessen voor de toekomst. Berichtgeving en resultaten zijn 

terug te vinden op de site van V&VN. De uitkomsten van deze peiling zijn ons 

mandaat voor de gesprekken die nu gevoerd gaan worden over opschaling van IC-

capaciteit. Om recht te doen aan deze uitkomsten en aan het belang dat de minister 

hecht aan het draagvlak onder verpleegkundigen en artsen, dienen kwantitatieve 

doelstellingen, haalbaarheid én tijdpad samen met verpleegkundigen en artsen te 

worden vastgesteld. V&VN committeert zich dan ook niet aan de op voorhand 

geformuleerde doelstellingen voor het plan.   

2. Ik ga er, conform de opdrachtbrief van de minister, vanuit dat participanten met  

(IC-)verpleegkundige achtergrond in de werkgroepen worden afgevaardigd door 

V&VN.  

3. Om de betrokkenheid van V&VN, NVIC en FMS te benadrukken, geef ik ter 

overweging om deze ook in de kerngroep te laten participeren. Een meer 

‘onafhankelijke’ deelname namens artsen en verpleegkundigen kan een goed 

alternatief zijn. In het laatste geval stellen wij voor om prof. dr. Bianca Buurman, 

CNO, te laten participeren.  

4. Het project heeft naar de mening van V&VN een te smalle focus op enkel de IC’s. 

Werving van nieuwe IC-verpleegkundigen, de inzet van ondersteunende 

verpleegkundigen, de inzet op COVID-verpleegafdelingen zal, zeker tijdens pieken, 

ten koste gaan van de overige ziekenhuiszorg. En dus waarschijnlijk leiden tot 

tekorten aan verpleegkundigen in de rest van de zorgketen. Ik doe dan ook de 

dringende oproep om rond de effecten daarvan een extra werkgroep in te richten. Bij 

dezen bied ik vertegenwoordiging aan vanuit andere specialismen c.q. andere V&VN-

afdelingen voor zo’n werkgroep.  

5. Daarnaast verdient het aanbeveling om – eveneens in een werkgroep – in kaart te 

brengen wat in het voor- en natraject van IC-zorg zinvolle of zelfs noodzakelijke 

interventies zouden kunnen of moeten zijn. Ik denk dan aan aanscherping van triage, 

versterking inzet op advanced care planning gesprekken, zorgzwaarte-afdelingen, 

optimaliseren revalidatie en nazorg voor (IC-)COVID patiënten, et cetera.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 3 
 

V&VN realiseert zich dat de politieke en maatschappelijke druk het uiterste vergt van 

organisaties en haar professionals in deze crisistijd. Tegelijk is het van belang om zodanig op 

te schalen dat duurzame inzetbaarheid van professionals is en blijft gegarandeerd. Dat stelt 

niet alleen uitdagingen aan het werven van professionals maar zeker ook aan het behoud 

daarvan. Anders dweilen we met de kraan open, en zijn wij maar vooral ook onze patiënten 

nog veel verder van huis. V&VN levert graag een bijdrage aan die moeilijke maar 

noodzakelijke zoektocht.  

 

Ik hoor graag van u. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Gerton Heyne       

Voorzitter a.i.     


