
DOSSIER COVID-19

Omgaan met 
onzekerheid

De tweede COVID-19 golf bracht nieuwe uitdagingen, 
opnieuw overuren, vermoeidheid en ziekte onder personeel. 
Met minder publieke bijval dan in het voorjaar. En het einde 
van deze pandemie komt maar langzaam in zicht. Hoe gaan 

we om met de onzekerheden? Hoe houden we voldoende 
adaptief vermogen om de golven die op de zorg afkomen  

te kunnen blijven opvangen, mentaal, fysiek en 
organisatorisch? Hoe stel je je prioriteiten? Hoe 

communiceer je daarover intern en met de buitenwereld? 
We vragen het aan een bestuursvoorzitter van een 

ziekenhuis en vier medisch specialisten.
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‘H
eel goed juist’, reageert de 
bestuursvoorzitter, ‘om daar nu 
al mee bezig te zijn. Anticiperen 
is cruciaal. Je moet proberen 
om vooruit te zien, dus moet je 
je nú afvragen hoe je straks dat 
vaccin snel bij de risicogroepen 
krijgt. Ik zou zelf al heel graag 

een landelijk vaccinatieplan zien. En ik vind dat we bepaal-
de maatregelen pas zouden moeten versoepelen als er een 
vaccin is, zodat we de derde golf goed de baas kunnen.’

Leiderschap bij een crisis die zich in steeds nieuwe golven 
aandient, vergelijkt Dillmann met zeilen, wat hij graag doet. 
‘Soms moet je een besluit nemen als het nog niet zo erg is. 
In een boot geldt dat ook: op het moment dat je bedacht 
hebt dat je een rif in een zeil moet steken omdat je uit  
ervaring weet dat het straks harder gaat waaien, moet je 
het ook direct doen. Dat geldt in mijn functie precies zo. 
Met ogenschijnlijk vroegtijdige maatregelen probeer ik te 

voorkomen dat dingen uit de hand lopen of dat personeel 
onnodig moet gaan improviseren.’
Problemen voorblijven lukt niet altijd, erkent hij. En in een 
aantal opzichten was de eerste golf gemakkelijker het hoofd 
te bieden dan de tweede. ‘Toen waren de poli’s vrijwel dicht, 
alles week voor dat speciale en breed gedragen doel. Binnen 
het ziekenhuis konden heel veel mensen inspringen bij de 
COVID-zorg, doordat ze op andere plekken even geen werk 
hadden. En de maatschappelijke waardering was veel gro-
ter.’ Nu heeft hij een drievoudige uitdaging: de COVID-zorg, 
de reguliere zorg die zoveel mogelijk doorgaat, en wat hij 
noemt ‘elkaar heel houden’. Zoals in elk ziekenhuis heeft 
hij veel te maken met personeel dat ziek is of thuisblijft in 

‘Ik reef de 
zeilen op tijd’
Misschien nogal vroeg, en onmogelijk te beantwoorden, maar 

we vragen het de voorzitter van de raad van bestuur Rob 
Dillmann toch. Hoe gaan de Isala-ziekenhuizen een mogelijke 

derde golf straks managen?  
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‘ Ik vind dat we bepaalde 
maatregelen pas zouden 
moeten versoepelen als er 
een vaccin is’
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afwachting van een testresultaat. ‘En naarmate het allemaal 
langer gaat duren voelen mensen ook de mentale en fysieke 
druk toenemen.’
Dillmann vraagt zijn mensen voortdurend wat ze nodig  
hebben om de belasting aan te kunnen. Hij tracht als 
bestuurder veel ‘in de buurt van de werkvloer’ te zijn en 
probeert problemen snel op te lossen. En nu de maatschappij 
wat minder scheutig haar waardering uit, blijft de voorzitter 
zoeken naar nieuwe manieren om zijn mensen te prijzen. ‘In 
mei hebben wij in de nacht vóór en de nacht ná de Dag van 
de Verpleging de namen van alle Isala-medewerkers op de 
gevel geprojecteerd. Dat maakte indruk, verpleegkundigen 
bleven na hun avonddienst wachten tot ze hun naam zagen. 
Ik zit erover te denken om zoiets opnieuw te doen, maar dan 
misschien net even anders.’

Hij wijst ook op de kracht van een ouder project. ‘We 
begonnen twee jaar geleden verhalen op te halen bij onze 
medewerkers en publiceerden die. Onder een "verhaal" 
verstaan we een gebeurtenis – of wat groter: een geschie-
denis – uit je werkzame of persoonlijke leven die je  
inspireert om te werken in de zorg. Daar zitten nu 
natuurlijk COVID-verhalen tussen. Het delen versterkt 
de banden, en dus ‘het weefsel van de organisatie’, zegt 
Dillmann, terwijl het tegelijkertijd het persoonlijke  
karakter van de zorg benadrukt. En het effect is soms 

groot. ‘Een collega die een verhaal uit zijn eerdere carrière 
als fysiotherapeut online zette, kreeg daarvoor tienduizend 
likes op LinkedIn.’

Zulke projecten helpen de spirit erin te houden nu alle afde-
lingen van zijn ziekenhuis op de proef worden gesteld. ‘In de 
eerste golf waren de cohort-afdelingen het zwaarst belast, 
nu is de druk verdeeld.’ Een compleet ‘zorginfarct’ ziet hij 
niet gebeuren. ‘Een verpleegkundige zei me in maart: “Dit is 
de gelegenheid om te laten zien wat we kunnen.” Dat motto 
blijft glanzen doordat de tweede gelegenheid geen herha-
ling van zetten is. ‘We zien daarbij dat we heel veel dingen 
beter doen. Urgentiegestuurd afschalen voorkomt bijvoor-
beeld veel gezondheidsschade bij non-COVID patiënten. De 
digitalisering van de zorg wordt op bewonderenswaardige 
wijze doorgezet. En met al onze opgedane kennis leveren we 
effectievere COVID-zorg, medisch en organisatorisch. Het 
verplaatsen van patiënten gaf eerst nog wel geharrewar, maar 
ook dat gaat nu beter. En een derde golf? Die zal weer anders 
zijn, hopelijk minder hoog. Nieuwe competenties zullen we 
aanspreken, en we zullen zien dat dat opnieuw beter gaat.’

Het mag duidelijk zijn, naast anticiperen is ook perspec-
tief bieden dagelijkse kost voor bestuurder Dillmann. En 
opnieuw put hij inspiratie uit zijn maritieme oeuvre. ‘Een 
uit dagende overtocht doet je soms verlangen naar het einde. 
Maar er komt altijd een moment dat je aan de horizon de 
lucht ziet openbreken. Dan weet je dat het goed gaat komen. 
Als we de golven achter ons hebben blikken we terug, en zul-
len we concluderen – hoe moe we ook zijn – dat we ons schip 
er met elkaar verdomd goed doorheen geloodst hebben.’
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‘ Als we de golven achter  
ons hebben, zullen we 
conclu deren – hoe moe we 
ook zijn – dat we ons schip  
er met elkaar verdomd goed 
doorheen geloodst hebben’

Rob Dillman 
voorzitter raad  
van bestuur
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‘ Je bent voortdurend aan  
het schipperen en 
onderhandelen met jezelf’

MEDISCH
SPECIALIST

Bart van Bezooijen is uroloog in het Meander Medisch Centrum 
en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.  
Je moet nu harder werken aan de saamhorigheid, ervaart hij.
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Rob Dillman 
voorzitter raad 
van bestuur

‘De saamhorigheid 
moet je nu actiever 

op peil houden’

Bart van Bezooijen
uroloog, voorzitter 
Nederlandse  
Vereniging voor  
Urologie

voorzitter van de Nederlandse Vereni-
ging voor Urologie
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dossier

D
raagt iedereen 
nog vanzelf-
sprekend zijn 
steentje bij?
‘De solidariteit 
is even groot als 
in maart, maar 

ziekenhuizen zijn natuurlijk ook 
gewoon bedrijven, met soms 
tegenstrijdige belangen binnen 
en buiten de organisatie. Daar-
naast moeten ze het geld zien te 
verdienen met de reguliere zorg. 
Daarom is het goed dat de regio 
nu van het Landelijk Coördinatie-
centrum Patiënten Spreiding 
(LCPS) dagelijks krijgt opgelegd 
hoeveel bedden vrijgemaakt 
moeten worden voor COVID-zorg. 
Mijn ziekenhuis kent dat principe, 
werkt altijd al met een centrale 
opnameplanning. Daardoor wordt 
van oudsher al eerlijk verdeeld.’

Waren jullie nu ook beter  
voorbereid of werd je toch 
weer verrast?
‘We hebben ons wel laten verras-
sen door de snelheid waarmee de 
tweede golf kwam.’

Helpt het dan dat je al ervaring 
hebt met afschalen?
‘In de eerste golf hebben we te 
veel reguliere zorg afgeschaald, 
zeker wat de polikliniek betreft. 
Daarvan hebben we geleerd 
en nu doen we er alles aan om 
die in stand te houden. In mijn 
ziekenhuis in Amersfoort zijn we 
nu – begin november – ongeveer 
30 procent afgeschaald. De 
situatie is nog te behappen, en 
we kunnen patiënten overnemen 
uit het westen.’

Wat betekent dit voor de  
reguliere zorg?
‘De diagnostiek proberen we uit 
alle macht in de lucht te houden. 
Anders dan in de eerste golf 
zijn de meeste mensen gelukkig 
niet meer zo bang om naar het 
ziekenhuis te komen, al zullen 
er spijtig genoeg best nog wel 
zorgmijders zijn.’

Wat is de moeilijkste  
boodschap in de spreek- 
kamer?
‘Dat een behandeling nog moet 
wachten, en dat we niet kunnen  
zeggen hoelang. Dat zal mis-
schien nog wel tot eind 2021 zo 
blijven. Het kost me moeite de 
verwachtingen te temperen. Mis-
schien kunnen we daar allemaal 
nog wat oefening in gebruiken.’

Hoe is het voor patiënten,  
dat er opnieuw behandelingen 
worden uitgesteld?
‘De acceptatie neemt af; we 
merken toenemende onvrede 
en woede aan de telefoon als 
verpleegkundigen en assistenten 

patiënten moeten afbellen.  
Mijn specialisme kent best veel 
behandelingen die je zonder  
gevaar kunt uitstellen, maar 
mensen hebben er wel last 
van. Het is een bittere pil als je 
bijvoorbeeld met een katheter 
rondloopt en geholpen moet 
worden aan je prostaat, maar 
je hoort dat het nog een paar 
maanden kan duren. Als dokter 
vind ik dat ook vreselijk.’ 

Welke impact heeft deze 
tweede golf op jezelf en je 
collega's?
‘Je bent voortdurend aan het 
schipperen en onderhandelen 
met jezelf. Per patiënt maak 
je de afweging welke zorg je 
iemand nog kan bieden. Dat had 
ik nooit gedacht te hoeven doen. 
Ik zie veel onrust bij dokters én 
verpleegkundigen, de lontjes 
worden korter. Er vallen mensen 
uit die ziek zijn of getest moeten 
worden. En iedereen is moe.’

Wat doe je eraan?
‘In de eerste golf kregen we 
steun en waardering, er hingen 
hier spandoeken in de buurt en 
elke dag was er wel een trakta-
tie. We krijgen nog steeds wel 
waardering, maar de saamhorig-
heid moet je nu actiever op peil 
houden. Dat doen we door elkaar 
moed in te spreken, regelmatig 
aan elkaar te vragen hoe het 
gaat en ondanks alles uiteraard 
te blijven lachen. Ik loop nog 
als vanouds te fluiten door de 
gangen van mijn ziekenhuis, al 
klinkt het wat minder met een 
mondkapje.’

‘We hebben  
ons wel laten 

verrassen door 
de snelheid 
waar mee de 
tweede golf 

kwam’
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 ‘H
oe ontwikkel je adaptief vermogen terwijl 
de zorg al op allerlei fronten onder druk 
staat? Een eenvoudig antwoord: on the 
job. In de flow van de crisis ga je door, 
en pas je je voortdurend aan op de vraag. 

Puur op adrenaline. We moesten vechten voor onze 
eigen patiëntengroep. Het aanbod nam af, ouderen 
meldden zich niet meer. We waren tegelijkertijd heel 
hard bezig met alle logistiek rondom de geriatrische 
zorg, zodat die toch kon doorgaan. En we overlegden 
veel met huisartsen, regelden nazorg, en vroegen 
aandacht voor onze extra kwetsbare groep patiënten 
in deze crisis. 

Toen we merkten dat alle hectiek links en rechts tot 
kriebeligheid leidde, gingen we elkaar bevragen:  
kunnen we elkaar helpen, als vakgroep en in ons 
multi disciplinaire team? Zo’n gesprek was dringend 
nodig want we schaakten op meerdere borden tege-
lijk. In het begin was nog niet helder dat COVID-19 
vooral de ouderen trof. We kregen wel signalen uit het 
land dat de ouderengeneeskunde stokte en er overle-

den veel oudere mensen. Op zo’n moment moet je 
voor je vakgebied staan, leiderschap tonen: "Hoe 

gaan wij als geriaters hiermee om, en wat heb-
ben onze collega’s in het land nodig?" In een 

week tijd stampten we een multidisciplinai-
re leidraad uit de grond, voor huisartsen 

en specialisten. De centrale vraag was: 
stuur je oudere patiënten wel of 

niet naar het ziekenhuis? Het 
advies luidde: ga met 

kwetsbare ouderen 
in gesprek. Blijft 

iemand 

Vechten voor 
je patiënten



‘ Ik had me voor -  
 genomen mensen recht  
in de ogen te kijken’

thuis, wat zijn dan de voorwaarden voor goede 
patiënten zorg? Hoe regel je de thuiszorg en de thuis-
behandeling, zoals zuurstof? Hebben de thuiszorg-
verpleegkundigen en mantelzorgers de beschikking 
over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen?
De boost voor deze leidraad kwam ook van de senio-
renorganisaties. Zij vertelden dat de intelligente lock-
down tot isolatie en gezondheidsproblemen leidde. 
Dit ging verder dan eenzaamheid. Op het moment 
dat niemand meer langskomt - geen thuiszorgmede-
werker, geen familielid - dan signaleert ook niemand 
het meer als het slechter gaat. Onze ouderen raken 
dan ongemerkt ziek. Ze eten niet meer, krijgen  
uitdrogingsverschijnselen en vermageren.

Ook op maatschappelijk vlak pakten we daarom 
de handschoen op. Begin april zochten we met de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie 
contact met het Outbreak Management Team (OMT) 
en het ministerie van VWS. We kwamen tot een 
advies om te voorkomen dat ouderen gezondheids-
problemen krijgen door te strikte isolatie. We  
advi seerden - binnen de maatregelen - een mini-
maal aantal contacten. Daarnaast schreven we 
gemeenten aan via de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. We spoorden hen aan om welzijns-
organisaties extra aandacht te laten geven aan deze 
sociaal geïsoleerde, kwetsbare mensen.
Dit soort crisis versterkt mijn intrinsieke motivatie 
om de zorgkwaliteit te borgen of zelfs te verbeteren. 
Ik dacht: "Mijn patiënten hebben het meer dan ooit 
nodig, voor deze mensen moet ik juist nu een extra 
stap zetten." En dat lukte, maar het kostte veel  
energie. Ik ben nu vermoeid en ik heb steun gezocht 
in de vorm van coaching. In een crisis pak ik dingen 
blijkbaar anders aan, wat mijn verantwoordelijk-
heidsgevoel meer lading geeft. Het helpt om daar met 
mijn coach over te praten, te reflecteren. En mijn ge-
drag is veranderd, krijg ik terug van mijn teamleden. 
Ze merken dat er meer rust komt in wat ik doe.

Deze tijd doet veel met ons, alles is anders en we 
spreken nieuwe competenties aan. En het draait om 
snelheid, om mensen meekrijgen. In de flow van de 
crisis lukt dat, ook in de tweede golf, maar daarna 
moet je echt weer bijsturen.’

Arend Arends klinisch geriater,  
voorzitter Nederlandse 
Vereniging voor Klinische  
Geriatrie

Toen de puzzel COVID-19 versus de reguliere 
zorg steeds lastiger werd, stapte Jaap Bonjer, 
chirurg in AmsterdamUMC en voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde naar  
de media om deze kwestie aan te kaarten. 

Wat was het moment waarop je dacht: ‘Nu moet ik van me 
laten horen!’ 
'Op een dag moesten acht electieve operatiepatiënten afge zegd 

worden. Het weekend ervoor was ik nog de stad in geweest en het viel me 
op dat niemand z’n mondkapje ophad. Hier kan je boos om worden, maar 
dat heeft niet zoveel zin. Veel mensen wisten gewoon niet wat er aan de 
hand was in het ziekenhuis. Als behandelend arts vond ik het tijd de men-
sen in Nederland uit te leggen wat de consequenties van zulk gedrag zijn.'

Bij Op1 gaf je een zogeheten ‘Wiegeltje’ ten beste en sprak je de  
kijkers direct toe. Dat leek een bewuste actie?
'Televisie is een krachtig medium, daar wilde ik gebruik van maken. Ik 
kende de term niet, maar ik had me wel voorgenomen de mensen recht 
in de ogen te kijken om de oproep zo persoonlijk mogelijk te maken. Van 
tevoren probeer ik me voor te stellen op wie er kijkt; je moet het verhaal 
kort en helder uitleggen. Ik heb veel positieve reacties gekregen achteraf, 
ook online. Als arts zit je toch een beetje in je eigen bubbel, dus input 
van mensen buiten je circuit is prettig.' 

Er is ook weerwoord, zoals van hoogleraar ouderengeneeskunde  
Rudi Westendorp die pleitte voor maatschappelijke acceptatie van  
de dood, en hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot die  
vindt dat het financieel onterecht is dat coronapatiënten momenteel 
‘supergoede’ zorg krijgen... 
'Af en toe lijkt het of er 17 miljoen hoogleraren Virologie en zieken huis-
directeuren in Nederland zijn. Ik vind dergelijke berichten ongelukkig 
omdat de context ontbreekt, waardoor er onnodige onrust kan ontstaan. 
Het is zo dat iedere ziekenhuispatiënt goede zorg krijgt, of de patiënt 
COVID-19 heeft of niet. Dit soort fundamentele discussies moet je  
voeren, maar dus wel op het juiste moment.'

Heb je nog tips voor collega’s? 
'Ik word alleen actief in de media als ik een duidelijke boodschap heb voor 
een groter publiek. Om te voorkomen dat ik buiten mijn eigen domein 
treed, maak ik van te voren heldere afspraken met de presentatoren. Het 
is goed om te zien dat medisch specialisten veel in de media zijn, maar ik 
zou ook graag meer verpleegkundigen, operatieassistenten en anesthesie-
medewerkers aan bod willen zien komen. Ze hebben een zware taak, zijn 
onmisbare spelers in het zorgteam en verdienen daarom ook een podium.'

in de
media
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‘We evalueren continu, we blijven uitdragen dat we 
het met alle specialismen samen doen, en we worden 

er steeds beter in.’ Dat is het mentaal recept 
waarmee internist en voorzitter van de Nederlandse 
Internisten Vereniging Robin Peeters de rest van de 
coronacrisis hoopt aan te kunnen. Daarbij krijgt hij 

energie van de jonge dokters om zich heen.

‘We mogen niet 
vergeten hoeveel 

vooruitgang er  
al is geboekt’
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I
nspirerend, noemt Peeters de aios in zijn 
ziekenhuis, het Erasmus MC. ‘Ze spelen een 
belangrijke rol, en ze pakken die echt zelf. 
Als wij op vrijdag aan zien komen dat we in 
het weekend iemand extra nodig hebben, 
dan hoeven we nooit lang te zoeken. Ons 
rooster is meteen gevuld.’ Of hij die speci-
alisten in opleiding daarvoor ook geregeld 
prijst? ‘Je kunt ze niet elke week in het 
zonnetje zetten, maar we geven ze die  
waardering wel, ja.’

Het op peil houden van teamgevoel en solidariteit, zowel 
binnen het ziekenhuis als tussen ziekenhuizen, heeft 
volgens hem meer effect dan – pakweg – een zorgbonus. 
‘Voor het ziekenhuis als geheel is financiële zekerheid 
natuurlijk cruciaal. Maar dokters en verpleegkundigen  
doen dit werk allemaal omdat ze patiënten willen 
helpen. Wel of niet een zorgbonus verandert weinig 
aan die motivatie. We willen alle 
patiënten zo goed mogelijke zorg 
kunnen bieden, en dat blijft de 
komende tijd spannend.’
Op het moment van schrijven, 
eind oktober, is de reguliere zorg 
zo’n 20 procent afgeschaald. Het 
zijn (nog) vooral de internisten en 
de longartsen die belast zijn met 
de COVID-zorg. Dat is een van de grote verschillen met de 
eerste golf, merkt Peeters op. ‘Toen liet iedereen alles uit 
zijn handen vallen en kwamen ook andere specialisten 
ons helpen, zoals de cardiologen en neurologen. Nu loopt 
ook bij hen alles nog gewoon door. Terecht, we hebben 
geleerd dat rigoureus afschalen ook gezondheidsschade 
oplevert.’

Niet doemdenken
Voelde de COVID-zorg dit voorjaar nog als een sprint die 
iedereen onvoorbereid moest trekken, nu is duidelijk dat 
het een lange adem vergt. Waarbij het verloop afhangt 
van hoe de bevolking zich gedraagt. ‘En dat is niet te 
voorspellen. Het enige zekere is dat het virus goed gedijt 
bij laksheid.’  Peeters hoort om zich heen dat er naast 
respect en waardering ook steeds meer verzet klinkt 
vanuit de samenleving.  ‘Ik heb het zelf zó druk dat ik 
van die reacties in de maatschappij eigenlijk niets merk’, 
zegt hij. ‘Ik heb zelfs geen tijd om ergens moedeloos van 
te worden, en ik wíl ook niet doemdenken. Bovendien 
raakt het ons allemaal, niet alleen de zorg. Ik heb vrien-
den met een eigen bedrijf in de horeca. Die hebben heel 
andere problemen.’

Psychische ondersteuning
In het Erasmus MC is er psychische ondersteuning voor 
personeel dat daar behoefte aan heeft. En in zijn eigen 
groep zorgt Peeters dat er voor en na elke dienst goed 
wordt gepraat en geëvalueerd. Dat knelpunten meteen 
worden aangepakt. Hij wil nergens scheve gezichten, en 
iedereen moet beseffen dat het een klus is om gezamen-
lijk aan te pakken. ‘Ik ben ook erg geschrokken van het 
onderzoek waaruit bleek hoeveel ic-verpleegkundigen 
na de eerste golf met vermoeidheid en depressie kamp-
ten. Direct na de eerste golf hebben wij met volle inzet 
de reguliere zorg weer opgestart, waardoor er nauwelijks 
tijd is geweest om bij te komen. Daar hebben we oog 
voor en ik doe er alles aan om het ontstaan van dit soort 
klachten binnen mijn staf te voorkomen.’ 

Wat we niet mogen vergeten, benadrukt Peeters, is 
hoeveel vooruitgang er al is geboekt. ‘Het feit dat we nu 
relatief veel meer patiënten in de kliniek hebben dan op 

de ic’s, getuigt van betere behan-
delingen, al kunnen we bij lang 
niet alle patiënten een ic-opname 
voorkomen. We kunnen medica-
menteus nu veel meer dan in 
de eerste golf. Toen hadden we 
ook tekorten aan apparatuur en 
bescherming. Dat soort zaken is 
nu allemaal geregeld. We zijn ook 

beter in de patiënten opvang, in het betrekken van de 
anderhalvelijnszorg en in het uitplaatsen om de druk op 
het aantal ziekenhuisbedden te verlichten.’

Elke dag leren
Hij noemt tot slot het onderzoek van het Erasmus MC, het 
LUMC en Sanquin, waarin ouderen en kwetsbaren die  
besmet zijn maar nog niet opgenomen, behandeld wor-
den met plasma met antistoffen van ex-COVID-patiënten  
(www.coronaplasmastudie.nl). ‘Ook daarvan hopen 
we dat het leidt tot een betere behandeling en minder 
opnames. Ik put hoop uit zulke ontwikkelingen, die vaak 
alleen in de zijlijn van de berichtgeving genoemd worden, 
maar wel wezenlijk invloed hebben.’ Het is elke dag leren, 
vat hij zijn ervaringen samen. ‘En je neemt al die dingen 
weer mee naar de toekomst, of het nou één lange tweede 
golf wordt, of straks een derde en een vierde.’

‘Het op peil houden 
van het teamgevoel 

heeft meer effect 
dan een zorgbonus’

Robin Peeters
internist-endocrinoloog, 
voorzitter Nederlandse 
Internisten Vereniging




