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Dank aan alle medewerkers 
Het COVID-19 virus zorgt voor de grootste crisis sinds 
de 2e Wereldoorlog. Iedereen heeft te maken met de 
maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van 
het virus onder controle te krijgen. Er wordt hard 
gewerkt om iedere patiënt of cliënt goede zorg te 
geven; de komende periode zijn er veel COVID- 
patiënten maar start ook de reguliere zorg weer op. 
Tegelijkertijd is er maatschappelijke druk de genomen 
maatregelen te versoepelen, wat mogelijk weer 
consequenties heeft voor het aantal mensen dat 
besmet wordt. Inzicht in de capaciteit van de 
zorginstellingen blijft ook in deze fase belangrijk, zeker 
als er zich een stijging van het aantal COVID-patiënten 
zou voordoen. De GGD’s bereiden zich in deze tijd 
voor op meer testen en meer bron- en 
contactonderzoek, om zo het aantal besmettingen in 
de tijd niet te laten pieken.  
 
Midden in dat speelveld zien wij dat er op een 
ongelooflijk goede manier samengewerkt. Op 
afdelingen in de VVT, in de ziekenhuizen, op 
huisartsenposten, overal wordt gezamenlijk deze 
zware en langdurige klus geklaard. Ook door 
management en bestuurders in de verschillende 
Corona Crisis Teams vindt continu gezamenlijk overleg 
en afstemming plaats. Een mooi voorbeeld van deze 
samenwerking is deze nieuwsbrief, van het Netwerk 
Acute Zorg West, de GHOR Haaglanden en de GHOR 
Hollands Midden. Separaat werden ketenpartners al 
geïnformeerd, maar in deze tijd past het beter dit 
gezamenlijk te doen. Deze nieuwsbrief ontvangt u de 
komende tijd elke 14 dagen, dit is de eerste editie. 
  
Rest ons u allen te bedanken voor de enorme 
hoeveelheid werk die tijdens deze crisis is verzet, voor 
de kwaliteit van zorg die is geleverd aan de patiënten 
uit onze ROAZ regio, voor de samenwerking die is 
ontstaan, of de samenwerking die er al was en is 
verbeterd.  
  

Annette de Boer, Sjaak de Gouw en Willy Spaan 

  

 

Samenwerking in crisis: GHOR Haaglanden, 

GHOR Hollands Midden en NAZW 
Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio 
West, bestaat uit de verschillende ziekenhuizen, 
ambulancezorg, huisartsen(posten) (HAP’s), 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT), Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) en Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) uit de 
veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden. 
Het bureau Netwerk Acute Zorg regio West (NAZW) 
ondersteunt het ROAZ. Vanuit dit regionale overleg 
komen afspraken tot stand over de organisatie, 
samenwerking en verbetering van de acute zorg 
binnen de regio.  
 
Bijzondere tijden, zoals deze Corona-crisis, vragen om 
een nog nauwere samenwerking met alle zorgpartners 
om patiënten de beste zorg te kunnen bieden. 
Intensieve afstemming vindt plaats tussen de 
voorzitter van het ROAZ en de twee Directeuren 
Publieke Gezondheid van Haaglanden en Hollands 
Midden. Ook is regelmatig overleg tussen partners uit 
de regio in vormen van crisiscoördinatieteams (CCT), 
zoals bij de ziekenhuizen, HAP’s en afvaardiging van 
VVT-instellingen. De bureaus van de GHOR en NAZW 
trekken hierin gezamenlijk op om de partners in de 
acute zorgketen te ondersteunen waar nodig in deze 
crisistijd.   
 

 

Regionale afspraken over stabiliseren Covid-
zorg en opstarten non-Covid zorg  
De zorg rondom COVID-19 zal de komende jaren zeer 
waarschijnlijk een blijvende impact op de 
gezondheidszorg hebben. Om de COVID-zorg op korte, 
midden en lange termijn in de regio op te kunnen 
vangen, onderschrijven de ziekenhuisbesturen in regio 
West dat regionale samenwerking in standaardisering 
van de COVID-zorg en opstart van de reguliere non-
COVID zorg essentieel is.  
 
Opdracht crisis coördinatieteam ziekenhuizen 
Het crisis coördinatieteam (CCT) ziekenhuizen heeft de 
opdracht gekregen om te komen tot een gezamenlijk 
regionaal plan waarin duurzame COVID-zorg 
georganiseerd kan worden in de regio West. De 
regionale samenwerking richt zich in eerste instantie 
op de COVID-zorg waarbij de semi-urgente non-COVID 



 
 

 

zorg (< 30 dagen) niet in het geding mag komen. Op 
basis van de urgentielijsten van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (Nza) wordt de regionale non-COVID 
zorg ingevuld. 
 
Regionale balans 
Als een ziekenhuis de semi-urgente zorg (<30 dagen) 
niet kan uitvoeren door een tekort aan capaciteit, 
wordt gezamenlijk bekeken hoe een ander ziekenhuis 
dit kan opvangen. Zodra een ziekenhuis meer ruimte 
krijgt om electieve zorg op te pakken, wordt dit binnen 
het ROAZ aangegeven zodat de balans COVID en non-
COVID zorg regionaal bewaard blijft. Ook wordt 
gestreefd naar standaardisatie van het gebruik van 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en het 
werken volgens landelijke richtlijnen van het RIVM. 
 
 

Aantal COVID-19 patiënten in regio West 
Vanaf halverwege maart nam het aantal COVID-19 
patiënten op de IC’s en verpleegafdelingen in onze 
regio sterk toe. Op het piekmoment lagen er 121 
COVID-19 patiënten op de IC’s  164 bewezen en 77 
verdachte COVID-19 patiënten op de 
verpleegafdelingen. Inmiddels is het aantal patiënten 
aan het afnemen naar in totaal 180. Op zowel de IC’s, 
als verpleegafdelingen voor bewezen of verdachte 
COVID-19 patiënten schommelt het aantal rond de 60. 
Dit betekent echter nog steeds een grote impact op de 
zorg. Ter vergelijking: voorafgaand aan de corona-
crisis was de regionale IC beddencapaciteit 99. Dit was 
voor alle zorg buiten COVID-19. 
 

Triagecentra 
Ook de huisartsen zagen aan het begin van de 
coronacrisis een toename van het aantal (verdachte) 
COVID-19 patiënten. Daarom is besloten om de zorg te 
centreren in zogenaamde COVID-19 triagecentra. Deze 
triagecentra zien inmiddels ook een afname van het 
aantal patiënten.  
 

  

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 
Vanwege de schaarste aan persoonlijke beschermings-
middelen (PBM) waren de Directeuren Publieke 
Gezondheidszorg op aanwijzing van de minister van 
VWS belast met de verdeling hiervan. De schaarste 
was groot, waardoor er op momenten weinig te 
verdelen was. In opdracht van VWS worden deze PBM 
aangekocht door het Landelijk Consortium 
Hulmiddelen. Zorginstellingen kunnen PBM aanvragen 
in één van de landelijke portalen.  
 
Distributie PBM 
De distributie van PBM is intussen grotendeels belegd 
bij twee grote marktpartijen. De Directeuren Publieke 
gezondheid hebben in de regio nog wel een kleine 
noodvoorraad in beheer. Echter, als een 
beschermingsmiddel landelijk niet beschikbaar is, 
geldt dat ook regionaal. De PBM-organisatie in de 
regio blijft voorlopig bereikbaar via 
middelen.corona@vrh.nl. Dit geldt voor 
zorginstellingen of zorgverleners die nog niet zijn 
aangesloten op een landelijk aanvraagportaal. 
 

mailto:middelen.corona@vrh.nl


 
 

 

Inzicht in capaciteit VVT  
Het NAZW doet in samenwerking met GHOR Hollands 
Midden en GHOR Haaglanden een wekelijkse uitvraag 
bij de Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg 
(VVT) instellingen naar de beschikbare capaciteit aan 
bedden. Deze data wordt ook verzameld bij de GGZ- 
en gehandicaptenzorginstellingen. De gegevens 
worden gebruikt voor het landelijke dashboard van 
het ministerie van VWS en voor de regionale 
monitoring. 
 
Ontwikkeling aantal beschikbare bedden 
De regionale monitoring wordt door het Regionaal 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) 
uitgevoerd. Op basis van deze monitoring kunnen de 
instellingen gezamenlijk actie ondernemen als de 
capaciteit niet meer toereikend is voor de vraag vanuit 
de huisartsen en ziekenhuizen. Daarvoor zijn de 
opschalingsmogelijkheden in de regio al in kaart 
gebracht. Daarnaast is het van belang om de 
ontwikkeling van de vraag naar niet-ziekenhuis zorg in 
beeld te brengen. Daar wordt op dit moment aan 
gewerkt.  
 

 

Testlocaties Corona voor zorgmedewerkers 
Voor het testen van zorgmedewerkers zijn 
verschillende testlocaties geopend. Om besmettingen 
van kwetsbare personen zoveel mogelijk te 
voorkomen is het van belang om te weten of 
zorgmedewerkers besmet zijn met het coronavirus.   
  
Wie kunnen zich laten testen?  
De coronatest drive-in is bedoeld voor 
zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis met klachten. 
Zorgmedewerkers van ziekenhuizen kunnen zich in het 
eigen ziekenhuis laten testen. Zorgmedewerkers die 
kortademig zijn en verkoudheidsklachten hebben 
kunnen bellen met hun bedrijfsarts of direct met het 
callcenter van de GGD. Op afspraak worden zij dan zo 
snel mogelijk getest, alle dagen van de week. 
Zorgmedewerkers die meer dan 38 graden koorts 
hebben komen nog niet in aanmerking voor de test. 
Aan hen is het verzoek thuis te blijven tot ze 24 uur 
klachtenvrij zijn.   
  
Waar kunnen zorgmedewerkers zich laten testen?  
Medewerkers van zorginstellingen in de regio Hollands 
Midden kunnen naar de drive-in naast het Alrijne 
ziekenhuis Leiderdorp. In Haaglanden kan men terecht 

in de teststraat in de parkeergarage van het Van der 
Valk hotel in Nootdorp. Meer informatie vindt u op de 
websites van GGD Hollands Midden en GGD 
Haaglanden. 
 

 

Testlocatie Corona voor patiënten 
Sinds 28 april kunnen patiënten in de regio, na 
verwijzing door de huisarts, getest worden op een 
coronabesmetting in de Mobiele COVID-19 Post (MCP) 
bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Dit 
betreft een samenwerking van het LUMC en Hadoks, 
met betrokkenheid van CZ. Het MCP is beschikbaar 
gesteld door het Ministerie van Defensie.  
 
Drive through principe 
In de MCP blijven patiënten in de auto zitten. Er wordt 
een neusuitstrijk afgenomen en eventueel ook bloed. 
De MCP is iedere dag geopend van 8.00 uur tot 22.00 
uur. De testen worden in een microbiologisch 
laboratorium uitgevoerd. De huisarts ontvangt binnen 
24 tot 48 uur de uitslag. Op termijn kan in de MCP ook 
snelle diagnostiek uitgevoerd worden waardoor de 
uitslag bij spoed binnen een uur bekend kan zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opbouw van de Mobiele COVID-19 Post (MCP) 

 

Informatie delen? 
Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Bij u en bij ons. 
Heeft u onderwerpen die u graag wilt delen via dit 
nieuwsbericht dan kunt u deze mailen naar: 
nazw@lumc.nl. 
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