
Onze zorg is niet klaar
voor nieuwe vuurproef

OPINIE Van den Broek-Altenburg en Peeters 

Het is hoog tijd voor vernieu-
wing van ons zorgstelsel,
want dat kraakt in zijn voe-
gen, schrijven Eline van den
Broek-Altenburg en Evelien
Peeters. 
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We zijn nog niet van het coronavirus af. Dit
najaar staan onze zorgmedewerkers voor
een nieuwe uitdaging, want virussen heb-

ben nu eenmaal hun eigen piekmoment.
Daar moeten we op voorsorteren, beto-

gen wetenschapper Eline van den Broek-
Altenburg en internist Evelien Peeters.

O
ver de capaciteit
van ons zorgstelsel
leven veel vragen.
Is het wel bere-
kend op zijn taak?

Zijn er extra bedden nodig
op onze ic’s? Wordt er ge-
noeg gedaan aan ziektepre-
ventie en leefstijlbeïnvloe-
ding om een notoire virus-
verleider als obesitas terug
te dringen? Worden onze
zorgmedewerkers nu einde-
lijke eens beter betaald of
steeds opnieuw afgescheept
met een applausje? 

Welke politieke keuzes
ook worden gemaakt, feit is
dat ons zorgstelsel kraakt in
zijn voegen. Het hoge ziek-
teverzuim spreekt boekde-
len. In het eerste kwartaal
van 2021 bereikten de ver-
zuimcijfers een historisch
hoog niveau van 6,8 procent
(bron: CBS).

Macht
Het is hoog tijd voor ver-

nieuwing. De macht ligt te
veel bij private ondernemin-
gen die geld willen verdie-
nen. We moeten toe naar
een zorgstelsel waarbij de
mens voor de financiën
komt. De financiële prikkel
ligt nu bij het toedienen van
medicijnen en wachten op
(en behandelen van) ziektes.
Zorgorganisaties en -mede-
werkers zouden juist be-
loond moeten worden voor
gezondheid.

Nieuwe huidige bezuini-
gingen zijn een groot gevaar.
Het nieuwe hoofdlijnenak-
koord zegt dat de komende
jaren de zorgvraag 4% zal

toenemen. Maar het zorg-
aanbod mag niet uitbrei-
den. Dat is onlogisch nu de
samenleving vergrijst. We
krijgen steeds meer patiën-
ten. Daarom is bezuinigen
op capaciteit een slecht
idee. De structurele bezui-
nigingen hebben de afgelo-
pen twintig jaar tot grote
schommelingen in het aan-
tal ziekenhuisbedden ge-
leid. Er werd opgeschaald
en weer afgeschaald. Toen
kwam corona en hadden we
een capaciteitsprobleem.
Onze overheid heeft niets

gedaan om snel op te scha-
len en heeft ook niet uitge-
legd waarom. Ook nu er
minder mensen in het zie-
kenhuis liggen, en de direc-
te crisis voorbij is, wordt
niet nagedacht over struc-
turele oplossingen.

Het opschalen van bed-
den kost geld maar levert
ook geld op, omdat het ef-
fect van de investeringen
goed te voorspellen is. Het
ziekenhuis van Vermont
ontwikkelde een simulatie-
model waarmee exact voor-
speld kan worden waar bed-

den het meeste rendement
opleveren en het best kun-
nen worden ingezet. Dat
doen we in Nederland veel
te weinig. We gebruiken
hier ook nauwelijks logistie-
ke simulaties.

Opschalen
Overigens moet bij meer

bedden ook het personeel
worden opgeschaald. Als je
zorgpersoneel beter be-
taalt, zijn meer mensen ge-
interesseerd in omscholing.
Dat kun je snel uitrollen.
Personeel kan ook slimmer
worden ingezet. Standaard
coronazorg is helemaal niet
zo ingewikkeld als vaak
wordt gesuggereerd. In de
praktijk staan er vaak vier
hoogopgeleide ic-verpleeg-
kundigen aan het bed. Dat
hoeft niet. Iedereen kan
wassen, iedereen kan tillen,
iedereen kan eten brengen.
Daar hoeven geen hoogop-
geleide ic-medewerkers aan
te worden opgeofferd. 

Al met al zijn er mogelijk-
heden genoeg voor ons kabi-
net om vandaag nog te be-
ginnen met opschalen. Met
het oog op het najaar zou dat
geen slecht idee zijn. Laten
we er samen op aandringen
dat dit gebeurt.
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