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COVID19 is here to stay. In ieder geval de 
komende jaren. Maar de eerste schok maak je maar 

één keer mee. Wat nemen we mee naar de 
volgende fase van het coronatijdperk? We vragen 
het in dit dossier aan mensen die in de webinars 

van de Federatie hebben opgetreden.
TEKST JOB DE KRUIJF, JOKE VAN ROOYEN EN FRED HERMSEN  

BEELD LIEKE JANSSEN

Wat nemen 
we mee? 

Na de eerste golf
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‘We moeten onze 
wendbaarheid 

vergroten’
Haar ziekenhuis is weer aan het opstarten na wat ze een  

‘harde reset’ noemt. Intensivist Ilse van Stijn over de lessen  
van corona. ‘De solidariteit, laten we die vasthouden.’

I
lse van Stijn is stafvoorzitter van het OLVG en lid van 
de taskforce Acute Infectiologische bedreigingen van 
de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). 
We spreken haar medio mei, in een fase waarin er nog 
steeds veel COVID19 patiënten in haar ziekenhuis 
liggen, maar tegelijk de nonCOVID zorg weer wordt 
opgeschaald. Althans, de acute en urgente zorg. ‘We 

willen nog steeds zo min mogelijk patiënten naar het ziekenhuis 
laten komen, dus bijvoorbeeld de fysieke electieve zorg gaat (ten 
tijde van het interview, red.) nog niet door.’

Teleconsulten
Dat brengt haar op een eerste les die de voorbije crisisperiode 
heeft opgeleverd. ‘We bleken veel controles van patiënten te 
kunnen digitaliseren. Teleconsulten, videobellen; we hadden 
het al langer over eHealth, dat hebben we nu allemaal supersnel 
kunnen regelen. En ik denk dat we waar mogelijk voorlopig op 
die manier zullen blijven werken. Omdat we de patiëntenstroom 
nog willen beperken en het ook gewoon efficiënter is. Voor  
patiënten is het wel even wennen, maar het gaat opvallend goed.’

Focus
Van Stijn vindt dit sowieso een goed moment om over bijna 
alles in de organisatie na te denken. Ze voegt eraan toe dat de 
situatie in het OLVG nooit zo heftig is geweest als bij de collega’s 
in Brabant. ‘Wij werden er iets minder door overvallen, hadden 
een aantal dagen om voorbereidingen te treffen. Maar ook wij 
zagen in een periode de aantallen patiënten elke dag alleen maar 
toenemen. Uiteindelijk hebben we ruim boven de vierhonderd 
patiënten met een onbekend ziektebeeld gehad. Kortom: een 
totale en acute disruptie zoals je die zelden meemaakt.’
Wat je ook nooit meemaakt, zegt ze, is hoe je na zo’n ‘harde 
reset’ weer bijna blanco begint. ‘We kunnen met een nieuwe bril 
naar de organisatie kijken. Waar zijn wij nou echt van? Ik vind 
het heel logisch dat je dat doet, al merk ik dat niet iedereen dat 
vindt. Ik zie het als een kans om de strategie van het ziekenhuis 
waar te maken. Wij zijn voor de acute en topklinische zorg. 
Andere elementen passen misschien beter bij partner   

zieken huizen, in de anderhalvelijnszorg of bij de huisarts. Ja,  
het zou dus kunnen dat je dan keuzes maakt waardoor de  
behandeling van bepaalde aandoeningen minder in het palet 
past, of misschien zelfs beter buiten de muren van het zieken
huis kunnen plaatsvinden.’

Voorbereiden
Daar komt bij dat de wendbaarheid van het ziekenhuis zal  
moeten vergroten, in de visie van Van Stijn. ‘Zolang er geen 
vaccin is, zal corona wel blijven rondwaren. We moeten dus 
bepaalde zorg weer kunnen beperken zodra we bij een nieuwe 
golf de IC opnieuw moeten uitbreiden. Hierop moeten we ons 
structureel voorbereiden, zodat we een volgende keer de andere 
zorg niet weer hoeven plat te leggen.’

Muren weg
De platlegging en ook de verdere crisisaanpak verliep overigens 
verrassend goed, vindt ze. ‘Snelheid was even belangrijker dan 
perfectie. We moesten gewoon handelen, klaar. Dat gaf aan het 
begin van de coronaperiode vanzelf een grote solidariteit. Veel 
gesprekken kwamen op gang, muren tussen specialismen zijn 
weggevallen. Zo’n crisis maakt echt dat je elkaar beter leert  
kennen en beter begrijpt. Ik wil dat we die solidariteit vast
houden. Door veel te praten vooral. En door het patiëntenbelang 
voorop te blijven stellen. In de keten, in de regio en binnen het 
ziekenhuis.’ In de regio bleek de samenwerking nog moeizaam. 
‘Dat is ook logisch: hoe meer partijen, des te trager de besluit
vorming. Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe je daar 
een volgende keer meer snelheid in kunt brengen.’

Administratie
Het ziekenhuis leerde nog een andere les die ze wil bena
drukken. Iedereen was even puur gericht op handelen, op de 
zorg. Het ziekenhuis was in administratieve zin ‘grotendeels ont
regeld’. ‘Laten we ook daarin het goede vasthouden. Als bepaalde 
administratieve bezigheden tijdens een crisis overbodig blijken, 
kun je je afvragen of ze dan eigenlijk wel zoveel toevoegen.’
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‘Normaal gesproken richt de Inspectie 
Gezond heidszorg en Jeugd (IGJ) zich evenredig 
op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Maar in 
de crisis verlangde de maatschappij soms 
binnen enkele uren een reactie van ons. Met 
name over geneesmiddelen, toegankelijkheid 
van zorg, deskundigheidsvereisten, schrijnende 
situaties, de beschikbaarheid van beademings
apparatuur, beschermingsmateriaal en testen. 
Daarbij zijn wij in de unieke situatie dat wij het 
totale zorgveld overzien. We besloten intensief 
signalen op te halen en af te geven aan overleg  
tafels en besluitvormers. Zo konden we voor 
belangrijke en urgente zaken aandacht vragen. 
In deze hectiek verschoof onze focus dus vooral 
richting veiligheid. We hadden vertrouwen in 
het kwaliteitsbesef van zorgprofessionals, dat 
zij onder de ingewikkelde omstandigheden de 
juiste keuzes zouden maken. Specialisten 
hebben dat vertrouwen waargemaakt. In goed 
overleg met elkaar, met andere zorgverleners, 
maar ook met ons. Denk aan de manier 
waarop de reguliere zorg werd afgeschaald,  
ze de IC’s bemanden en onder hoge druk 
intensieve zorg werd geleverd. Zijn we nu 

ineens een andere Inspectie gewor
den? De vereiste snelheid trok ons uit 
de comfortzone; soms schuurde dat 
met het zorgvuldigheidsbesef van 
mede werkers. Dit doen we niet tot 
in de eeuwigheid. Onze organisatie 
is inmiddels uit de crisisstand en 
gaat net als iedereen in de zorg 

terugkijken om te leren van 
deze periode. Daarbij zullen 
we natuurlijk blijven 
meebewegen met het 
veranderende zorgveld, 
ook als dat snel moet. 
Hoe dat uitpakt weten 
we nog niet, maar ik 
verwacht niet dat het 
“oude normaal” zal 
terugkeren.’

Oerkracht
Yvonne Prijt, verpleegkundige op 
de acute opname in Bernhoven
‘Wie had verwacht dat wij als 
klein regionaal ziekenhuis het 
middelpunt van de coronacri-
sis zouden worden? Je hoeft 
niemand in Nederland meer uit te 
leggen waar Uden ligt. Toen de 
corona crisis hier uitbrak, kwam 
bij iedereen in het ziekenhuis een 
of andere oerkracht naar boven. 
Er waren al snel geen afdelin-
gen, geen aparte teams meer. 
Het hele ziekenhuis was één 
team. Wat ik als verpleegkundige 
prettig vond, is dat er zoveel 
onderlinge uitwisseling was. We 
kregen andere patiënten dan 
normaal en werkten met andere 
collega’s. Daar leer je veel van 
wat je kunt blijven gebruiken. 
Ook artsen hadden kortere  
lijntjes en meer contacten,  
opeens waren ze allemaal zaal-
arts. Nu de adrenaline is gezakt, 
ben ik weer blij om te werken 
in een team waarin je elkaar zo 
goed kent, waarin je aan één blik  
genoeg hebt. Maar ik zou  
voortaan best elk halfjaar een 
week op een andere afdeling 
willen werken. Als kijkje in de 
keuken, en voor de afwisseling.’

Eén team
Peter de Jager, intensivist in  
het Jeroen Bosch Ziekenhuis
‘De IC heeft van oudsher veel te 
danken aan een closed format:  
wij intensivisten hebben ons 
eigen domein we zijn redelijk 
allround, en het zijn ónze  
patiënten. Dat heeft ook 
geholpen bij de ontwikkeling 
van dit relatief jonge vakgebied. 
Toch wilden wij hier al langer de 
IC-deuren juist eens opengooien, 
en andere specialismen meer 
het gevoel geven dat ze er ook 
op de IC toe doen. In de corona-
crisis is dat gebeurd en dat ging 
ontzettend goed. Het bleek ook 
efficiënt, omdat je collega’s 
precies datgene kunt laten doen 
waar ze goed in zijn. Die onbaat-
zuchtige samenwerking en het 
samen nadenken over efficiënte 
inzet wil ik vasthouden nu we 
de IC-capaciteit structureel met 
25% aan het uitbreiden zijn. Al 
blijft de hele bottleneck daarbij 
het verpleegkundig personeel, 
waar een tekort aan is. Zij zijn 
wel de ogen, de oren en zelfs 
de neus aan het bed. Als ze 
aan geven dat een bezetting van 
1 op 3 of 1 op 4 niet gaat, dan 
moet je daarnaar luisteren.’

COLUMN 
‘IK VERWACHT NIET  

DAT HET “OUDE NORMAAL”  
ZAL TERUGKEREN’
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Marina Eckenhausen,  
waarnemend inspecteur 

generaal van de Inspectie  
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
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Corona (de; -‘s) Lat. <Gr. korōnè (krans)] 1. kroon (Latijn) 2. Lichtkrans 3. kring 4. buitenste atmosfeer van de zon, zichtbaar als een krans tijdens 
een zonsverduistering, ontstaat door vocht dat de stralen van de zon of maan breekt 5. lichtkrans om de maan bij zonsverduistering 6. Mexicaans 
biermerk 7. heiligenschijn 8. hemellichaam 9. meisjesnaam 10. kransslagader 11. laag van geabsorbeerde proteïnen rond een nano-partikel in een 
fysiologische omgeving 12. aardbeienras 13. mineraal met omringend ander mineraal 14. ontladingsverschijnsel doordat lucht elektrisch gelei-
dend wordt 15. ovale geologische formatie, aangetroffen op Venus en Miranda 16. leden van de commissie bij een wetenschappelijke promotie 
17. aanwezigen op een cantus, een zang- en drankfestijn 18. christelijke heilige en martelares uit de tweede eeuw 19. plaatsnaam, onder meer in 
Californië en New Mexico 20. wijk in Queens, New York 21. Italiaanse dance-act 22. compositie van Poul 23. hotel in Den Haag 24. Frans automerk 
25. historisch motorfietsmerk uit Berlijn en Maidenhead 26. militaire onderscheiding in het Oude Rome, bijvoorbeeld de corona navalis, voor 

de soldaat die als eerste bij een vijandelijk schip aan boord sprong 27. kransen in religieuze plechtigheden 28. sigarenmodel 29. Amerikaanse 
spionagesatelliet 30. in de bouwkunde een onderdeel van 

een hoofdgestel 31. kleine cirkel op de a of de u  32. 
Messiaanse volksbeweging 33. verzamelnaam voor 

een onderfamilie van virussen met positief enkel-
strengig RNA als genetisch materiaal. Danken 

hun naam aan de krans rond de virusdeeltjes. 
In de taxonomie vormen de echte corona-

virussen de orthocoronavirinae, tot 2019 
coronavirinae genoemd, een onder-

familie van de coronaviridae in de 
orde der nidovirales. Vroeger 

werd de naam coronavirussen 
ook wel gebruikt voor alle 

coronaviridae. In 1966 
identificeerde June Almeida, een Schotse virologe de groep ‘voorheen ongekarakteriseerde menselijke 

ademhalingsvirussen’. Dat gebeurde terwijl ze samenwerkte met David Tyrrell, directeur van het Com-
mon Cold Research Centre in Salisbury in Wiltshire. Tyrrell stelde voor om de nieuwe groep de naam 

coronavirussen te geven. Een gerelateerd coronavirus is het SARS-coronavirus ofwel SARS-CoV, 
dat de ziekte SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) veroorzaakt, luchtweginfectie met 

soms een levensbedreigende vorm van atypische longontsteking. Vijf tot vijftien procent van 
de patiënten sterft eraan. SARS-CoV veroorzaakte in 2003 een epidemie in Azië waarbij 

ongeveer achthonderd mensen stierven. Een andere bekende soort is het Middle East 
respiratory syndrome corona virus of MERS-coronavirus (kortweg MERS-CoV), uit het 

geslacht betacoronavirus (net als SARS-CoV). Het MERS-virus kan tot levensgevaar-
lijke ontstekingen aan de luchtwegen leiden. Dit wordt Middle East Respiratory 

Syndrome genoemd. Bij een epidemie in mei 2014 had MERS zich verspreid van 
Europa tot Nieuw-Zeeland, met twee gevallen in Nederland.

Tot december 2019…

Vanaf december 2019:
Corona: 1. verzamelnaam voor coronavirus  
SarsCOV2 en de hieruit voortkomende ziekte 
COVID19 2. wereldwijde pandemie vanaf maart 
2020 3. naam die bij medisch specia listen 
onlosmakelijk verbonden is met maanden van 
hard werken tussen vrees en hoop 4. ooit: 
plotselinge slagschaduw waar we samen 
overheen gesprongen zijn

COVID-19
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Meta zag haar familie voor het eerst weer op 
Goede Vrijdag, op gepaste afstand vanaf het 

balkon in het revalidatiecentrum.
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‘Ik lag als patiënt eerst in mijn 
eigen ziekenhuis. In deze regio 
geldt: geen bezoek. En dat is 
heftig, weet ik nu. De emotione-
le belasting van de zorg voor een 
directe collega viel het IC-team 
zwaar. Ik werd overgebracht 
naar het Radboudumc, waar 
coronapatiënten wel bezoek 
mogen ontvangen. Dat merkte ik 
gelijk: je angst vermindert als je 
die kunt delen met een dierbare. 
Deze ervaring neem ik mee. Ik 
pleit ervoor dat ziekenhuizen 
nog meer rekening houden met 
wensen van patiënten en juist 
coronapatiënten onder bepaalde 
voorwaarden bezoek toestaan. 

Zeker ook omdat dat mogelijk 
de laatste keer is dat dierbaren 
hun naaste kunnen zien. Ik hoop 
straks weer aan het werk te 
gaan, maar ik ben natuurlijk een 
arts met bagage. Dagelijks loop 
ik tegen beperkingen aan; soms 
fluit mijn lichaam me terug, 
soms mijn geest. Ik zie er tegen-
op mensen met corona op de IC 
te behandelen, dat komt nu nog 
te dichtbij. Ik praat daarover met 
een psycholoog, want ik wil wel 
terug. Liefst als intensivist, maar 
als dat niet lukt in een manage-
mentrol. Hoe dan ook met één 
missie: de zorg voor patiënten 
nog menselijker maken.’ 

‘Ik wil de zorg 
nog menselijker 

maken’
Meta van der Woude is 

anesthesioloog en intensivist in het 
Zuyderland Medisch Centrum in 

Heerlen en Sittard. Haar aangrijpende 
verhaal verscheen 5 mei in NRC 

Handelsblad en ze vertelde erover in 
dit webinar: demedischspecialist.nl/

webinarnazorg

Specialist  
werd patiënt

COVID-19
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‘Feitelijk ligt dat virus 
op de loer en wacht 
op omstandigheden 
om toe te slaan. Dat 
virus verandert niet. 
Wíj moeten  
veranderen om het 
virus geen versprei-
dingskans te geven’
Microbioloog Marc Bonten (Universiteit Utrecht)
(Bron : De Telegraaf, 8 juni 2020)

‘Deze coronacrisis 
is, hoe cru ook, 
een gouden tijd 

voor statistici en 
kansrekenaars’  

Statisticus Richard Gill onder-
tekende een brief die leidde tot 

de terugtrekking van een beoogde 
controversiële publicatie in  

The Lancet over de werking en 
gevaren van het malariamiddel 

hydroxychloroquine. De auteurs 
konden geen overtuigende data 

laten zien en hadden statistische 
fouten gemaakt.

(Bron: Nieuwsbrief Universiteit Leiden, 5 juni)

‘DE WETENSCHAP WIL HIER 
MISSCHIEN WEL TÉ HARD GAAN.’
<...> ‘IK DOE GEEN VOORSPELLINGEN, 
MAAR HET ZOU ME NIET VERBAZEN 
DAT ALS WE NA DEZE CRISIS OP ADEM 
KOMEN, VEEL ONDERZOEK NAAR 
COVID-19 VOL FOUTEN BLIJKT TE 
ZITTEN EN IN RUSTIGERE TIJDEN 
MISSCHIEN WAS TEGENGEHOUDEN’ 

Ivan Oransky, oprichter van wetenschapswaak-
hond Retraction Watch die aan de lopende band 
publiceert over teruggetrokken of anderszins 
dubieuze studies, waarschuwt in Wired Magazine.

(Bron: de Volkskrant, 22 mei 2020)

De Groningse microbioloog Alex Friedrich 
vindt dat er meer transparantie moet zijn 
over het verloop van de interne discussies 
van het OMT. Ook heeft hij bedenkingen bij 
de opgelegde geheimhouding. 
 
(Bron: NOS Nieuwsuur, 25 april)

‘Ik ben dit als 
wetenschapper  
niet gewend. Wij 
spreken juist open 
met elkaar, we 
spreken elkaar 
vooral tegen’ 

In de media
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34 Jaar was oogarts Li Wenliang uit 
Wuhan toen hij 7 februari stierf aan 
COVID-19. Hij gaat als heldhaftig klok-
kenluider de geschiedenisboeken in. Op 
30 december had hij samen met andere 
artsen gewaarschuwd voor de uitbraak 
van een nieuw virus. Zeven mensen die 
op een voedselmarkt werkten, hadden 
symptomen die leken op die van de long-
ziekte SARS. Wenliang waarschuwde zijn 
collega’s beschermende kleding te dragen. 
Volgens de lokale politie verspreidde hij 
geruchten en moest hij zijn mond houden.

(Bron: Trouw, 7 februari)

 
‘Als je de getallen van Iran 
bekijkt, zou je kunnen 
zeggen dat er sprake 
is van een tweede golf. 
Daarvan wil ik graag 
weten wat er gaande is. 
Is dat een voorteken van 
wat de rest van de wereld 
te wachten staat?’
Hoogleraar Virologie Marion Koopmans 
(Erasmus MC) weet zeker dat er - mede 
door de versoepeling - een tweede golf 
komt, maar weet niet wanneer en met 
welke impact. Ze maakt zich vooral 
ongerust over de recente verdubbeling 
van het aantal patiënten in een aantal 
landen wereldwijd, waaronder Iran.

(Bron: Het Parool, 7 juni 2020)

‘Ik denk dat er in 
een gezonde 
samenleving meer 
dan één stem is’

‘DE IC-ZORG KUN JE 
WEL CONCENTREREN, 

MAAR WAT DOE JE  
MET DE COVID-

PATIËNTEN OP DE 
GEWONE ZIEKENHUIS- 

AFDELINGEN?’
Op het hoogtepunt lagen er 1.400 COIVID-19 

patiënten op de IC's, maar op de verpleegafdelingen 
lagen zo'n 7.000 mensen met corona. Intensivist 

Diederik Gommers vindt concentratie in 11 
traumacentra van IC-zorg een optie, maar bekijkt 

het daarom liever breder.

(Bron: NOS.nl, 2 juni)

Gerton Heyne (voorzitter V&VN) en Rowan 
Marijnissen (voorzitter V&VN-IC Verpleegkundigen)

(Bron: website V&VN, 8 mei)

‘Er is nu zo’n 3.800 fte 
IC-verpleegkundigen in ons 
land. Om op te schalen naar 
1.700 bedden heb je 1.500 
fte extra verpleegkundigen 
nodig. Het kost ongeveer 
anderhalf jaar om een 
IC-verpleegkundige op te 
leiden. Terwijl we nu al een 
schreeuwend tekort aan 
verpleegkundigen hebben’

‘Ik ben dit als 
wetenschapper  
niet gewend. Wij 
spreken juist open 
met elkaar, we 
spreken elkaar 
vooral tegen’ 
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