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Geachte heer Kuipers, 
 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) is van oordeel dat, met 
het oog op de (verwachte) landelijke toename van de op te nemen COVID19-
besmette patiënten in de ziekenhuizen, aanvullende maatregelen dienen te 
worden genomen om de continuïteit van zorg zo goed mogelijk te kunnen blijven 
waarborgen. In dit kader is het noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk een landelijk 
coördinerende structuur wordt ingericht voor het opnemen van COVID19-
besmette patiënten door ziekenhuizen in heel Nederland, om de ziekenhuizen in 
zwaar belaste regio’s te ontlasten.  
 
De inspectie heeft de uitgangspunten voor de inrichting van deze structuur 
geformuleerd. Deze structuur dient nader uitgewerkt te worden, waarbij de 
betrokkenheid van medisch specialisten en andere professionals van belang is. De 
uitgangspunten staan in het bijgevoegde document. Eerder vandaag vond hierover 
afstemming plaats met u, de voorzitter van het Netwerk Acute Zorg Brabant en 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
 
De coördinerende structuur, waarbij het Landelijk Netwerk Acute Zorg een vorm 
van doorzettingsmacht heeft, is ongekend maar noodzakelijk in deze moeilijke 
omstandigheden. De inspectie doet daarom een beroep op u op per ommegaande 
de verdere communicatie over en uitwerking van de coördinerende structuur ter 
hand te nemen.  
 
De inspectie verwacht en vertrouwt erop dat alle ziekenhuizen in Nederland en 
overige betrokken zorgaanbieders zich constructief en doortastend opstellen om 
samen de zorg voor COVID19-patiënten te organiseren. Het is belangrijk dat u 
eventuele knelpunten deelt met de inspectie; de inspectie zal indien nodig 
interveniëren in het belang van de patiëntenzorg.  
 
De inspectie is u en alle zorgverleners, bestuurders en anderen die zich inzetten 
om de uitbraak van COVID19 te bestrijden zeer erkentelijk. Ik wens u sterkte en 
wijsheid in de komende periode.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Ronnie van Diemen 
Inspecteur-generaal  


