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26 november 2021
Beeld toezichthouders bij afkondigen fase 2d

Geachte heer De Jonge,
Op 24 november 2021 constateerde de Algemene Ledenvergadering van het
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) dat fase 2d ‘Opschalingsplan COVID-19’ is
bereikt. In Fase 2d is in het hele land de zorgcontinuïteit in gevaar omdat
meerdere ROAZ-regio’s de kritiek planbare zorg niet meer volledig kunnen
waarborgen en de toegang tot de (semi-)acute zorg in gevaar komt.
Het LNAZ adviseert u derhalve deze fase af te kondigen. U heeft de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verzocht om,
bij wijze van verificatie, inzicht te geven in hun actuele beeld. Met deze brief
voldoen de NZa en IGJ aan dit verzoek.
Beeld NZa
De NZa bevestigt op basis van de actuele toezichtsinformatie en data vanuit ons
Zorgbeeldportaal dat de landelijke situatie past bij fase 2d. Een derde van de
ziekenhuizen is op dit moment niet meer in staat om de kritiek planbare zorg
volgens planing en tijdig te leveren. Dit is zorg die binnen zes weken geleverd
moet worden om verder geen gezondheidsschade te veroorzaken.
Alle ziekenhuizen zijn, vanwege de druk op de (semi-)acute zorg, inmiddels
genoodzaakt om een belangijk deel van de planbare zorg af te schalen en een
stijgend aantal heeft het al helemaal afgeschaald. Daarnaast is de druk op de
huisartsenzorg en in de vervolgzorg ook hoog; dit blijkt ook uit de Landelijke
Ketenmonitor Zorg die we wekelijks samen met het LCPS en GGD Ghor maken. Dit
heeft ook gevolgen voor de doorstroom en uitstroom van patienten in de
ziekenhuizen. Om de komende tijd de toegankelijkheid van de (semi-)acute zorg
te kunnen blijven borgen en daarbij grote regionale verschillen te voorkomen,
moet de IC-capaciteit maximaal opgeschaald worden. Fase 2d is daarop gericht.
Beeld IGJ
De IGJ bevestigt op basis van actuele toezichtinformatie dat de situatie in alle
regio’s past bij fase 2d. Door de hoge druk op de zorg ontstaan er in alle regio’s in
toenemende mate grote knelpunten. Binnen en tussen regio’s is onderlinge hulp
nog mogelijk om risicovolle situaties te voorkomen of te beëindigen, maar de druk
wordt hierdoor in feite slechts verplaatst. Voor zover er regionale verschillen
bestaan in de mogelijkheid om zorg te leveren, is de beschikbare capaciteit
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hooguit toereikend om bij te dragen aan noodzakelijke (landelijke) spreiding van
patiënten en om de meest urgente kritiek planbare zorg te leveren.

Datum
25 november 2021

Conclusie en bekrachtigen van de afspraken passend bij fase 2d
De NZa en IGJ bevestigen het beeld dat de criteria die gelden voor
inwerkingtreding van fase 2d zich nu voordoen. Ingrijpende maatregelen zijn per
direct noodzakelijk met het oog op de toegankelijkheid van de (semi-) acute zorg
en enige mate van doorstroming in de keten.
Uit de vaststelling van het LNAZ dat fase 2d is bereikt volgt dat zorgaanbieders en
zorgverzekeraars hun (wettelijke) verantwoordelijkheid inzake het zorgaanbod,
kwaliteit en toegankelijkheid van zorg anders moeten invullen. Tegelijkertijd met
het afkondigen van fase 2d zullen het LNAZ, de NZa en de IGJ gezamenlijk
bevestigen aan de ROAZ’en bevestigen welke afspraken nu van kracht zijn.
De NZa en de IGJ zien er op toe dat alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars
handelen naar deze afspraken.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw dr. M.J. Kaljouw

Mevrouw dr. M.A.W. Eckenhausen

Nederlandse Zorgautoriteit
Voorzitter raad van bestuur

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Inspecteur-generaal
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