De heer H.M. de Jonge
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Zeist, 11 september 2020

Geachte heer De Jonge,
Zorgbestuurders zijn ongerust over de naderende tweede golf aan besmettingen. Het is
onduidelijk wat er van hen verwacht wordt. Zij zijn onvoldoende betrokken bij de
ontwikkeling van te nemen maatregelen. Lokaal maatwerk zal nodig zijn. De
centralistische aanpak van het kabinet en de beoogde wettelijke inbedding van de regels
bieden hiervoor weinig ruimte. De bestuurders helpen graag om besluiten ter bestrijding
van de pandemie uit te voeren, ook in ijltempo, mits die onder afweging van ieders
belangen tot stand zijn gekomen.
De zorginstellingen scheppen voor een belangrijk deel zelf duidelijkheid door de
ontwikkeling van scenario’s rond diverse Covid-19-vraagstukken. De bestuurders zijn blij
met het corona dashboard. Nieuwe uitbraken van het virus zijn eerder en preciezer te
lokaliseren, hetgeen gericht en snel ingrijpen vergemakkelijkt. Er is een belangrijke rol
weggelegd voor vroege indicatoren. Het in onderling overleg duiden van de cijfers,
benoemen van kantelpunten, prioriteren van maatregelen en het beleggen van
verantwoordelijkheden helpt de bestuurders hun coronabeleid vorm te geven.
De actualiteit dringt zich op. Het testbeleid verdient aanscherping, niet in de laatste
plaats om dat het raakt aan beschikbaarheid van personeel voor zorgverlening. De
bestuurders bouwen letterlijk en figuurlijk aan zorgcapaciteit, leiden extra mensen op,
maar dat kost tijd. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg trok op 5 september op de
voorpagina van De Telegraaf aan de bel. Het is belangrijk op korte termijn gezamenlijk
de zorgcontinuïteit en dus de patiënt- en cliëntveiligheid te borgen.
Zorgbestuurders, verenigd in de NVZD, gaan graag met u in gesprek inzake:
 Inbreng van hun kennis en kunde bij ontwikkeling van lokaal coronabeleid, dat
tevens is afgestemd op belangen van medewerkers, patiënten, cliënten en hun
naasten én rekening houdt met haalbaarheid, uitvoerbaarheid en
implementatietijd;

Noordweg Noord 150 l 3704 JG Zeist l Postbus 112 l 3700 AC Zeist l 030 2777280 l info@nvzd.nl l nvzd.nl




Duiding van de indicatoren van het corona dashboard ten aanzien van wanneer
welke maatregelen onder wiens verantwoordelijkheid genomen moeten worden;
Omgaan met de weerbarstige realiteit als het aankomt op het waarborgen van
veilige zorg voor elke Nederlander.

Samen tillen we de voorbereidingen op de tweede golf naar een nog hoger niveau, door
ontwikkeling van handvatten en richtlijnen, voor als de nood daadwerkelijk weer aan de
man komt.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de NVZD,

Rutger Jan van der Gaag
Voorzitter

