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Samenvatting: Zeven lessen van de coronacrisis* 

De Covid-19 pandemie heeft een grote impact gehad op de Nederlandse maatschappij, in het bijzonder 
op de zorg. De effecten van de pandemie zullen nog vele jaren na-echoën. Tegelijkertijd heeft de 
pandemie ook gewerkt als een wake-up call en een versneller. Het is van belang die lessen te benoemen, 
zodat we ze kunnen vasthouden en op ze kunnen bouwen, ook wanneer de pandemie het maatschappelijk 
verkeer niet langer domineert. 
 
Op 21 mei 2021 bracht de VU School of Governance zeven prominente sprekers met verschillende 
achtergronden samen voor een eerste inventarisatie van de lessen die we kunnen trekken uit de 
pandemie. De verzamelde lessen moeten beschouwd worden als een ‘momentopname’. Ze hebben als 
beperking dat het nog niet echt mogelijk is geweest afstand te nemen, maar tegelijkertijd weerklinkt in 
hen juist de urgentie van de crisis. 
 
De bijdragen wijzen op zeven lessen die we hebben opgedaan in de crisis zelf: 

1. Zorg wordt effectiever met domein-overstijgende samenwerking 
2. Het is mogelijk innovatie en digitalisering te versnellen 
3. Erken de meer verborgen (lange termijn) kosten van beleidskeuzes 
4. Multidisciplinariteit is essentieel voor een effectieve oplossingsstrategie 
5. Juist in een crisis moet je de meest kwetsbaren in beeld en in gesprek houden 
6. Benut de wendbaarheid van individuele instellingen 
7. Versterk de publieke gezondheidszorg en de opbouw van reservecapaciteit 

 
Hieronder lichten we ieder van deze lessen nader toe en werken we ze verder uit, waarbij we verwijzen 
naar de verschillende bijdragen zoals die verderop in het rapport integraal zijn opgenomen. 
 
 

1. Zorg wordt effectiever met domein-overstijgende samenwerking 
De coronacrisis heeft tot een enorme doorbraak geleid in domein-overstijgende samenwerking, binnen 
de zorgsector en daarbuiten. Zoals Maurice van den Bosch (voorzitter RvB OLVG) memoreert: 
“vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen, de GGD en ook verpleeghuizen, verzorgingshuizen en 
thuiszorgorganisaties kwamen bij elkaar – in eerste instantie dagelijks, later wekelijks – om af te stemmen, 
om te overleggen, om te kijken hoe we samen die crisis aankonden”. 
 
Samenwerking is voorwaarde voor effectieve integrale zorg, ook na de crisis 
Een dergelijke samenwerking heeft grote meerwaarde voor de effectieve aanpak van zorgvraagstukken. 
Dat geldt bijvoorbeeld als we een effectieve koppeling willen maken tussen zorg en preventiebeleid en 
voor het beheersen van de overloop van verzorging naar verpleging. Dat zijn ambities die al voor de crisis 

 
 
* De conferentie ‘Lessen van de Coronacrisis: Governance van de zorg na de pandemie’ vond plaats op 
vrijdagmiddag 21 mei 2021 in de Jaarbeurs Studio’s. Zij werd georganiseerd door een team van de VU 
School of Governance bestaande uit Eveline de Bruin, Daniëlla de Graaf, Brigitte Schouten en Ben Crum. 
Wij danken Franske Keuter en Wilco Oostwouder voor inhoudelijke en organisatorische advisering, Ruud 
Koolen voor het voorzitten van de conferentie, en – niet in de laatste plaats – de zeven sprekers voor de 
inbreng van hun kennis en ervaringen. 



 
 

5 
 

bestonden, maar waarvoor de benodigde samenwerking in de dagelijkse praktijk vaak moeizaam van de 
grond kwam. 
 
Marktwerking mag geen belemmering voor samenwerking zin 
Een belemmerende factor die zowel door van den Bosch als door José Manshanden (directeur GGD 
Amsterdam) nadrukkelijk werd genoemd is de nadruk die de afgelopen decennia is gelegd op 
marktwerking in de zorgsector en waardoor ideeën over concurrentie en financiële belangen effectieve 
samenwerking soms in de weg stonden. Die belemmeringen vielen in de coronacrisis weg. 
 
Houd de regionale samenwerking vast 
In de coronacrisis zijn contacten gelegd en overlegstructuren versterkt en ingericht die we na de crisis 
verder kunnen benutten. De focus is daarbij logischerwijs komen te liggen bij de regio. Nogmaals van den 
Bosch: “De uitdaging op regionaal niveau is om gezamenlijk, over de muren van de individuele instellingen 
heen, een integraal zorgpakket te organiseren. Daarbij zit de zorg dus nadrukkelijk niet alleen in het 
ziekenhuis maar verschuift deze steeds meer naar het domein van de preventie, naar de GGD, de 
gemeenten, en de huisartsen”. 
 
Zorg voor een effectieve landelijke inbedding van de regionale samenwerking 
Het vasthouden van de domein-overstijgende samenwerking vraagt blijvende toewijding aan, en 
investeringen in, de regionale overlegstructuren. Tegelijkertijd vergt de continuïteit en de effectiviteit van 
die regionale overleggen ondersteuning vanuit een goed werkende landelijke structuur. Die landelijke 
structuur biedt gezamenlijke protocollen, houdt toezicht op eventuele overloop van patiënten, en 
coördineert samenwerking tussen regio’s. 
 

2. Het is mogelijk innovatie en digitalisering te versnellen 
De andere grote versnelling waartoe de coronacrisis heeft geleid betreft innovatie. Binnen (en buiten) de 
zorg gaat het dan in de eerste plaats om digitale technologie. Er zijn enorme stappen gemaakt in het 
beheer en de uitwisseling van (patiënten-)data en in het aanbieden van zorg op afstand. 
 
Innovaties in digitale functies én digitale bescherming 
De coronacrisis heeft laten zien dat er nog grote obstakels zijn bij het uitwisselen van gegevens en dat dit 
het aanbod van zorg en de analyse van bevindingen ernstig kan belemmeren. Tegelijkertijd hebben we – 
bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de corona app en de corona check – enorm veel geleerd over de 
mogelijkheden om persoonlijke data te beschermen en om dat te doen op kenbare en transparante 
platformen. 
 
Eisen aan de toekomstige digitale infrastructuur 
We zijn er nog niet. Maar de coronacrisis heeft wel de eisen scherper gemaakt waaraan digitale systemen 
in de zorg moeten voldoen. In de woorden van Aura Timen (hoofd Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding RIVM, bijzonder hoogleraar VU): “Voor optimale crisisbestrijding hebben we een 
ICT systeem nodig dat een real-time datastroom haalt van een bepaalde basis-set aan gegevens uit de 
registraties die in Nederland beschikbaar zijn. Dit systeem zal flexibel moeten zijn om aangepast te kunnen 
worden aan nieuwe ontwikkelingen. Het zal uit moeten gaan van privacy-by-design, zodat we de discussie 
over privacy niet iedere keer opnieuw moeten voeren.” 
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Synergie tussen digitalisering en domein-overstijgende samenwerking 
Een gezamenlijke digitale infrastructuur is daarbij een essentieel middel en vehikel voor de hierboven 
besproken domein-overstijgende samenwerking. Juist in de regio is effectieve een infrastructuur 
waarmee instellingen bestuurlijk op elkaar zijn aangesloten en inzichten in cliëntbehoeften en 
behandelcapaciteit snel en soepel kunnen delen van grote waarde. 
 
Innovaties in medische technologie en processen 
Naast digitale technologie hebben we ook elders versnelde innovaties gezien. Dat geldt bijvoorbeeld als 
het gaat om bron- en contactopsporing en test-systematieken, waarbij nieuwe technologieën zijn 
ontwikkeld en processen zijn verbeterd die het mogelijk maken om fijnmazige dienstverlening te koppelen 
met grootschalige monitoring. 
 
Koop patenten op vaccins af 
Misschien wel de grootste innovatie van allemaal betreft de onvermoed snelle ontwikkeling van vaccins. 
De grootste uitdaging bij de vaccins is vervolgens hoe we zorgen dat deze zo snel mogelijk de mensen 
bereiken en juist ook degenen, en die landen, die minder draagkrachtig zijn. Marcel Canoy (hoogleraar 
gezondheidseconomie VU) stelt voor dat overheden de intellectuele eigendomsrechten op nieuwe 
vaccins afkopen, zodat ze ook vrijelijk toegankelijk komen voor armere landen. 
 

3. Erken de meer verborgen (lange termijn) kosten van beleidskeuzes 
De coronacrisis legde meer dan ooit de tragische keuzes bloot in de publieke gezondheidszorg. Elke keuze 
die werd gemaakt had nadelen, en raakte sommige mensen meer dan anderen. Er moesten belangen 
tegen elkaar worden afgewogen – bijvoorbeeld de belasting van de zorg versus de psychische impact van 
de maatregelen – die in wezen onvergelijkbaar zijn. Daarbij moesten deze keuzes worden gemaakt onder 
structurele onzekerheid: de beschikbare kennis was beperkt en de omstandigheden veranderden 
voortdurend. 
 
Bias is onvermijdelijk, maar verantwoording daarom ook 
Bij het maken van dergelijke keuzes zijn accenten geplaatst. Zo stonden in eerste instantie het beheersen 
van de verspreiding van de pandemie en de druk op de zorg voorop. Pas in de tweede plaats kwam ook 
de economische impact in beeld. Maar er zijn ook groepen wiens belangen lange tijd ondergeschikt zijn 
gebleven, ook omdat de lasten voor hen vooralsnog minder zichtbaar waren. Een voorbeeld daarvan zijn 
patiënten wiens behandeling vanwege corona is uitgesteld. Henk Nies (directeur Strategie & Ontwikkeling 
bij Vilans, bijzonder hoogleraar VU) wijst op ouderen voor wie de kwaliteit van leven en samenleven vaak 
zwaarder woog dan het simpelweg overleven. Terwijl het plaatsen van accenten onvermijdelijk is, is het 
van groot belang te erkennen dat elke keuze aanvechtbaar blijft. Juist daarom is het essentieel om in 
gesprek te blijven en duiding te blijven geven. 
 
Maatschappelijk onbegrip en polarisatie 
Zoals Hans Boutellier (bijzonder hoogleraar polarisatie & veerkracht VU) signaleert, heeft de 
onvermijdelijke tragiek van de beleidskeuzes mensen op het spoor gezet van radicalisering en 
vijanddenken, en daarmee geleid tot maatschappelijke polarisatie. Polarisatie leidt tot een verharding en 
het grimmiger worden van het maatschappelijk klimaat. 
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Van polarisatie naar politisering 
De tendens tot ‘polarisatie’ mag echter niet afleiden tot een parallelle behoefte tot ‘politisering’. 
Politisering erkent dat er keuzes gemaakt moeten worden en benadrukt het belang dat we die keuzes zo 
veel mogelijk gezamenlijk maken. Dan gaat het volgens Boutellier om vragen als: Wie gaat er uiteindelijk 
betalen voor deze crisis? Maar ook: op wat voor manier willen we het herstel, de verbetering van ons 
systeem, realiseren? Die vragen vergen om een open debat. Ook na de crisis blijven keuzes onvermijdelijk, 
maar het is wel van belang ze zo open mogelijk op tafel te leggen. 
 

4. Multidisciplinariteit is essentieel voor een effectieve oplossingsstrategie 
Juist omdat de coronacrisis aan zoveel maatschappelijke domeinen raakt kan het met recht een ‘wicked 
problem’ worden genoemd. Niet alleen was er niet één ideale oplossing voor de crisis, maar het was ook 
duidelijk dat een effectieve aanpak kennis en inzichten uit velerlei invalshoeken vereiste. 
 
Een te sterke medische focus 
Medische expertise stond voorop in de advisering over het te voeren beleid. Zeker aan het begin van de 
crisis was dat ook logisch. Natuurlijk werd de politiek ook geadviseerd uit andere disciplines, maar het 
bleef onduidelijk hoe deze inzichten werden gewogen. Achteraf gezien kan je vaststellen dat er een te 
eenzijdige focus is geweest op medische expertise en dat andere waarden daardoor wellicht onvoldoende 
in beeld zijn gekomen. 
 
Richt multidisciplinaire advisering in 
Canoy houdt vanuit die observaties een nadrukkelijk pleidooi voor een meer multidisciplinaire benadering 
van dergelijke gezondheidscrisissen. Hij kan daarbij ook een beroep doen op de ervaringen met de 
multidisciplinaire overleggen die hij zelf heeft georganiseerd. Institutionalisering van een dergelijke 
overlegstructuur van medische experts en specialisten uit andere disciplines kan een waardevolle schakel 
vormen in de ondersteuning van de politieke besluitvorming, waarbij de politiek uiteindelijk natuurlijk 
haar eigen verantwoordelijkheid behoudt. 
 
Multidisciplinariteit in de uitvoering 
Manshanden valt hem bij door te benadrukken dat ook op operationeel niveau het beleid te vaak 
vastloopt op te eenzijdige, monodisciplinaire benaderingen: “we hebben hele goede samenwerking nodig 
tussen artsen, data-analisten, gedragsdeskundigen, goede logistiek projectleiders, ICT-ers enzovoort”. Om 
de gewenste multidisciplinaire samenwerking te realiseren is meer nodig dan alleen de mensen bij elkaar 
te zetten; het vergt ook professionals die minder specialistisch zijn en juist tussen de verschillende 
disciplines kunnen schakelen. In die capaciteit en vaardigheid wordt vaak nog onvoldoende geïnvesteerd 
en beloond. 
 

5. Juist in een crisis moet je de meest kwetsbaren in beeld en in gesprek houden 
Een crisis raakt sommige meer dan anderen. De coronacrisis heeft veel van haar grootste impact gehad 
voor groepen die het toch al zwaar hadden. Daarmee zijn bestaande ongelijkheden verder vergroot. 
 
Zorg voor kwetsbaren begint met het zien van hun zorgen 
Nog schrijnender is dat veel van het leed dat corona heeft veroorzaakt onder de meer kwetsbaren in de 
samenleving onopgemerkt is gebleven. Henk Nies wijst op “kwetsbare mensen thuis en in instellingen, 
hun naasten, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, dak- en thuislozen, mensen met een 
migratieachtergrond enzovoort. En binnen de zorg zag ik geen verzorgenden, mensen van de technische 
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dienst of de schoonmaak, of thuiszorgmedewerkers in het debat”. Meer dan dat de belangen van deze 
mensen worden gediend met beleidsmaatregelen of financiële compensatie, is het van belang dat hun 
ervaringen gezien en gehoord worden. 
 
Kwetsbaarheid komt met zelfredzaamheid 
Ook Boutellier erkent dat er sprake is van een stapeling van kwetsbaarheden. Tegelijkertijd wijst hij er ook 
op dat de zwartste scenario’s niet zijn bewaarheid. Dit wijst op het aanpassingsvermogen van veel 
groepen en de mate van zelfredzaamheid waarover zij beschikken. De balans tussen kwetsbaarheid en 
zelfredzaamheid is echter zeer onzeker. Om die reden is het zaak om voortdurend te blijven monitoren, 
zowel op groepsniveau als ook welke individuen aan de situatie onderdoor dreigen te gaan. 
 
Gelijke zorg voor kwetsbaren vergt extra inspanning 
Manshanden pleit derhalve nadrukkelijk om de aandacht voor kwetsbare personen en groepen voorop 
te stellen in de publieke gezondheidszorg. Dat vergt de erkenning dat deze groepen alleen gelijke zorg 
kunnen krijgen als daarvoor een extra inspanning wordt gedaan. Bovendien vergt dit een actieve 
benadering omdat juist veel kwetsbaren zich niet uit zichzelf melden voor zorg. “Als we de 
gezondheidsverschillen willen verkleinen, moeten we in de hele zorg meer moeite doen om de meest 
kwetsbare groepen beter te bereiken”. 
 

6. Benut de wendbaarheid van individuele instellingen 
De coronacrisis heeft bovenal de kracht, kwaliteit en professionaliteit van de Nederlandse zorginstellingen 
en hun medewerkers laten zien. Van den Bosch benadrukt: “ons zorgsysteem zit in de top vijf van de 
wereld als het gaat om kwaliteit, toegankelijkheid, en betaalbaarheid”. Goede zorg berust op 
professionals die passende zorg verlenen en die zorgen dat cliënten op de juiste plek terecht komen. Dat 
vergt vertrouwen in, en competentie van, de zorgprofessionals en het vermogen om soepel te schakelen 
tussen instellingen en aanbieders. 
 
Veelvormigheid als bron van veerkracht 
De veelvormigheid van het Nederlandse zorglandschap is ook een bron van veerkracht. Het biedt ruimte 
voor taakverdeling en specialisatie. Het biedt instellingen de kans dingen uit te proberen, waarvan andere 
instellingen dan weer kunnen leren. Het biedt ook de ruimte om ene onderscheid te maken tussen meer 
specialistische zorg en meer gestandaardiseerde ingrepen. 
 
De complementariteit van particuliere zorgklinieken 
Zoals Hanneke Klopper (voorzitter Zelfstandige Klinieken Nederland) benadrukt, kan die laatstgenoemde 
zorg voor relatief lage kosten en met een hoge toegankelijkheid aangeboden door zelfstandige klinieken. 
Die zorg kan dan ook grotendeels buiten het bestuurlijke stelsel worden aangeboden en zelfstandig door 
patiënten worden afgenomen waarbij het voor hen vooral van belang is dat ze inzicht hebben in de 
kwaliteit en toegankelijkheid. Ook deze zorg is overigens gediend met een betere en beter geïntegreerde 
digitale infrastructuur. 
 

7. Versterk de publieke gezondheidszorg en de opbouw van reservecapaciteit 
Geen enkel zorgstelsel had voorbereid kunnen zijn op een crisis als deze. Tegelijkertijd heeft de crisis wel 
kwetsbaarheden in het systeem blootgelegd en is het de vraag wat je zou kunnen doen om in de toekomst 
toch beter voorbereid te zijn op een eventuele crisis. 
 



 
 

9 
 

Zorg voor een slagvaardige publieke gezondheidszorg 
Een eerste observatie is dat met name de publieke gezondheidszorg kwetsbaar is gebleken. Hoewel er 
aanzienlijke verschillen waren tussen regio’s, constateert Manshanden dat er te veel GGD-en zijn met veel 
te weinig vet op de botten. Dat is een uitgesproken risico voor een wat in wezen een publieke 
basisvoorziening is. Cruciaal daarbij is dat de crisis weer heeft laten zien dat deze voorziening niet alleen 
individuele patiënten dient maar uiteindelijk de maatschappij als geheel. 
 
Bouw reservecapaciteit op door te investeren in opleidingen 
Timen valt haar bij maar zoekt daarnaast ook naar maatregelen die kunnen bijdragen aan een 
capaciteitsbuffer om toekomstige risico’s in de publieke gezondheidszorg op te vangen. De kritische 
bottleneck daarbij is de beschikbare kennis en expertise. Belangrijker nog dan het investeren in nieuw 
personeel is dan het investeren in opleidingscapaciteit. Afgestudeerden hoeven dan niet allemaal direct 
in de zorg werkzaam te worden, maar zij zouden wel een soort reserveleger vormen. Op die manier 
vergroot je dus je vermogen om op te schalen wanneer zich een crisis voordoet. 
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De Stellingen van de Sprekers 

 
Aura Timen (RIVM/VU): 
- De huidige pandemie is van een ongekende omvang met effecten op de samenleving en de zorg die 

langer, intensiever en massaler waren dan ooit tevoren. 
- We hebben grote flexibiliteit en veerkracht gezien in het systeem van betrokken organisaties. Een 

zeer aanzienlijk deel van de crisisbestrijding is – en wordt nog steeds – opgevangen door de publieke 
gezondheid.  

- De versterking van de publieke gezondheid, de fragmentatie van het gezondheidssysteem, de 
noodzaak voor de inrichting van een goed functionerende, real-time data infrastructuur en meer 
samenwerking tussen de publieke gezondheid - care - cure verdienen aandacht op korte termijn. 

 
Marcel Canoy (VU-SBE)  
- De Corona aanpak van Nederland is te monodisciplinair 
- Patenten zijn een slechte manier om medicijnen en vaccins te financieren 
 
Hans Boutellier (VU Bestuurskunde) 
- Een crisissituatie genereert ook veerkracht, dwz incasseren, herstellen, verbeteren. De coronacrisis is 

er een van langdurige ontwrichting. Na herstel zal verbetering moeten komen - dat zal ook om lange 
adem vragen. Leerpunt: op langere termijn denken blijkt van cruciale betekenis. 

- Belang van lokale coalities is doorgedrongen. In de crisis zijn twee vormen zichtbaar geworden: ad 
hoc en structureel - met name de laatste zijn interessant. Coronacrisis is het moment om de 
transformatie van het sociale domein - na zes jaar - daadwerkelijk te realiseren. Lokale dynamiek 
mobiliseren. 

- Bestaande tegenstellingen zijn verhard, bijvoorbeeld samenhang tussen armoede en gezondheid. 
Maar ook mentaal - polariserende processen. Opgave is: van polarisatie naar politisering: wie gaat er 
betalen voor deze crisis; wat voor samenleving willen we zijn? 

 
Maurice van den Bosch (OLVG Amsterdam) 
- De zorg floreert niet bij marktwerking. De crisis leert ons dat samenwerken in de regio vanuit een 

maatschappelijk perspectief het adagium moet zijn. 
- De zorg moet bewegen van specialisme oriëntatie en 'beter maken', naar burger oriëntatie en 'gezond 

houden'. Digitale transformatie is hiervoor het verander vehikel. 
- Door de crisis hebben we geleerd om vanuit het marktdenken –lokaal, individueel initiatief, 

gesegmenteerd– te bewegen naar actief databeheer in de regio met aansturing op crisis en data op 
landelijk niveau. 

 
Hanneke Klopper (voorzitter Zelfstandige Klinieken Nederland) 
- Maximale capaciteit van regulier planbare zorg wordt genereerd door gefocust en gespecialiseerd 

organiseren. Klinieken kunnen dit als geen ander, kwaliteit en snelheid van zorg als uitkomst van 
organisatieprincipes. 

- De voorwaarden voor maximale inhaalzorg zijn voor regulier planbare zorg monitoring en 
transparantie en juist niet regie; regie op deze zorg leidt tot onnodige bureaucratie. 
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José Manshanden (directeur GGD Amsterdam) 
- We moeten echt leren samenwerken over de schotten heen: durf hulp te vragen en durf anderen toe 

te laten in je eigen organisatie. 
- Zorg altijd voor voldoende strategische capaciteit die verder kan kijken dan de dagelijkse operatie. 

Alleen zo kun je goed anticiperen op onverwachte ontwikkelingen. 
 
Henk Nies (Vilans/VU) 
- Bij het evalueren van de aanpak van de coronacrisis moeten we meer kijken naar gedrag en waarden 

dan naar structuren en processen. De lessen die we nu gaan trekken moeten bovenal betrekking 
hebben op onze bestuurscultuur. 

- Te veel mensen en hun ervaringen in de coronacrisis zijn ongezien gebleven: vooral kwetsbare 
mensen thuis en in instellingen, hun naasten, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, dak- en thuislozen, 
mensen met een migratie achtergrond, mensen die aangewezen zijn op geestelijke gezondheidszorg, 
gehandicaptenzorg, verpleeghuizen. 

- We zijn er onvoldoende in geslaagd de kwaliteit van leven te laten meewegen in de besluitvorming 
over de crisismaatregelen. 
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Aura Timen - COVID-19: Tussentijdse conclusies * 

 
De ontwikkeling van Covid-19 in Nederland 
In deze bijdrage wil ik een aantal ontwikkelingen van het afgelopen jaar ten aanzien van de Covid-19 
pandemie doornemen. Ik begin met de epidemische ontwikkeling van het virus op basis van de meldingen 
die zijn gedaan (Figuur 1). Het verloop van de pandemie laat zich karakteriseren aan de hand van een hele 
kleine eerste golf; gevolgd door een tweede, ‘twee-bultige’, golf; en dan de derde golf die nog gaande is. 
 
Figuur 1 GGD Meldingen positief geteste personen per dag vanaf 27 februari 2020 

 
Vervolgens wil ik voor de rood-omkaderde periode – de periode sinds eind november, met de tweede 
piek van de tweede golf en de derde golf – inzoomen op de gevolgen van de virusverspreiding. Figuur 2 
laat de ontwikkeling van het aantal overleden Covid-19 patiënten zien. In het tweede deel van de tweede 
golf zien we dan nog een groot aantal sterfgevallen. Vervolgens zien we echter een aanzienlijke daling als 
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gevolg van de start van de vaccinatiecampagne zoals die begon onder de aller-kwetsbaarsten, namelijk 
de ouderen. 
 
Figuur 2 Aantallen overleden COVID-19 patiënten vanaf 30 nov 2020 

 
 
Figuur 3 toont vervolgens de impact van de virusontwikkeling in termen van ziekenhuisopnames in de 
tweede en derde golf in Nederland. Die gegevens laten duidelijk zien dat de druk op de zorg gigantisch is, 
groter dan ooit tevoren. Die druk is nog steeds groot, hoewel we inmiddels in het dalende been van de 
derde golf zitten. 
 
Figuur 3 Ziekenhuisopnames vanaf 30 nov 2020 

 
 
Is het beleid te veel geleid door de ‘druk op de zorg’? 
Er is veel discussie geweest over de manier waarop het beleid en de genomen maatregelen zich hebben 
gericht op de afname van ‘de druk op de zorg’. De vraag is of die focus terecht is geweest. Mijn stelling is 
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dat die keuze de juiste is geweest. Een keuze voor de druk op de zorg is namelijk een keuze voor de hele 
maatschappij. 
 
Figuur 4 Behoefte IC-bedden in verschillende scenario’s 

 
Dat kunnen we laten zien door te kijken naar de verschillende scenario’s en modelleringen van de 
bezetting van de Intensive Care vanaf het prille begin van de crisis begin vorig jaar. De rode lijn in figuur 4 
laat de verwachte ontwikkeling van de Intensive Care behoefte zien als er helemaal geen maatregelen 
waren genomen. Die curve gaat zozeer de hoogte in dat de grafiek onvoldoende ruimte heeft om de top 
weer te geven. In blauw ziet u vervolgens de IC-bezetting met de genomen maatregelen waarbij de lijn 
ook nog eens is gecorrigeerd op basis van de daadwerkelijke opnames. 
 
Deze presentatie laat zien dat de maatregelen die destijds golden een gigantisch effect hebben gehad op 
het verminderen van de druk op de IC. Zonder de maatregelen gericht op de zorg was de zorg volledig 
overspoeld. Dan was er niet alleen onvoldoende zorgcapaciteit geweest voor Covid-19 patiënten, maar 
voor alle patiënten over de hele linie, op alle zorgniveaus, inclusief de eerstelijnszorg en zeker ook de 
publieke zorg. 
 
Het RIVM heeft ook een berekening gemaakt van de omvang van het effect van de maatregelen in de 
eerste golf op het aantal voorkomen IC-opnames. Deze berekeningen laten zien dat deze maatregelen 
ongeveer 33.000 extra opnames op de IC hebben voorkomen – en we zijn nog bezig met de berekeningen 
voor de tweede en derde golf. 
 
Deze cijfers laten zien dat we te maken hebben met een pandemie met een gigantische infectiedruk en 
een gigantische ‘attack rate’. Zonder maatregelen zou nagenoeg 70% van de bevolking een infectie 
hebben opgelopen, met alle gevolgen van dien. Daarmee mag duidelijk zijn dat dit een pandemie is zoals 
we die niet eerder hebben meegemaakt. 
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Opkomst en aanpak van de Britse variant 
Vervolgens wil ik graag ingaan op de opkomst van de verschillende virus-varianten en het belang daarvan. 
Figuur 5 laat in blauw de ontwikkeling van het aantal meldingen zien voor de ‘klassieke’ variant, en 
vervolgens zie je dan, zo vanaf begin december, de opkomst van de zogenaamde Britse variant in rood. 
 
Figuur 5 Aandelen van de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant 

Dan  
Er was enige discussie of de modellen van het RIVM voorspellend genoeg waren om van tevoren in te 
schatten of er een derde golf zou komen, en of deze golf dan volledig te wijten zou zijn aan de meer 
besmettelijke Britse variant. Achteraf kunnen we zeggen dat het antwoord op deze vraag “ja” luidt. Figuur 
5 laat zien dat de Britse variant steeds meer voet aan de grond kreeg in Nederland. Uiteindelijk heeft deze 
variant de andere, ‘klassieke’, varianten volledig verdrongen. 
 
Het feit dus dat de derde golf relatief beperkt is gebleven – en ik zeg dat met excuses voor de zorg, want 
ik weet wat deze golf alsnog aan impact heeft gehad voor hen – is te danken aan de hele strikte en strenge 
maatregelen die zijn genomen in de loop van januari en februari 2021. 
 
Besmettingsclusters 
Naast de meldingen en de druk op de zorg, kunnen we de uitbraak ook analyseren aan de hand van de 
clusters waar de besmettingen vandaan komen. Figuur 6 laat de besmettingsclusters zien die de GGD-en 
in kaart hebben weten te brengen sinds afgelopen zomer. Als we dan kijken naar het totaal van alle 
patiënten voor alle leeftijdsgroepen, dan zien we dat verreweg de meeste bezettingen worden opgelopen 
in de thuissituatie (in groen), gevolgd door besmettingen door bezoek bij vrienden en familie (oranje), en 
daarna besmettingen op het werk (lichtblauw). Daaronder ziet u in donkerblauw het aandeel 
besmettingen opgelopen in alle soorten schoolsituaties en de kinderopvang. 
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Figuur 6 Besmettingsclusters  

 
De figuur laat duidelijk zien dat de omvang en de aantallen van de clusters wisselen. Op een ‘goede’ dag 
tijdens de pieken van de pandemie, kan er in Nederland sprake zijn van zo’n 15.000 actieve clusters. Dat 
legt natuurlijk een gigantische druk op de publieke zorg zoals uitgevoerd door de GGD-en. 
 
We kunnen de besmettingsclusters nader analyseren per leeftijdsgroep (Figuur 7). Voor jonge kinderen 
geldt dan bijvoorbeeld dat verreweg de meeste besmettingen zijn opgelopen op of rondom school of 
kinderopvang. In de leeftijdscluster van 18 tot 24 jaar zien we de opkomst van besmettingen bij feesten, 
partijen, evenementen en studentenverenigingen. Bij de volwassen leeftijdsgroepen tussen 40 tot 64 jaar 
worden de clusters waarbij het virus wordt opgelopen op het werk heel belangrijk. Bij de ouderen boven 
65 zien we het belang van besmettingen opgelopen in de zorginstellingen waar zij verblijven. Overigens is 
het belangrijk om te melden dat juist deze clusters gerelateerd aan zorginstellingen drastisch zijn 
afgenomen sinds het begin van de vaccinatiecampagne onder ouderen. 
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Figuur 7 Ontwikkeling van besmettingsclusters per leeftijdsgroep 

 
Ontwikkeling bescherming 
Op basis van gegevens van onze collega’s van bloedbank Sanquin hebben we zicht op de verspreiding van 
antistoffen tegen het virus onder personen die bloed doneren in Nederland. Recente metingen laten zien 
hoe snel het percentage antistoffen – en dus de opgebouwde bescherming – recentelijk oploopt. Over 
een periode van vijf weken, van begin april tot eind april, zien we een toename van het aandeel personen 
met antistoffen van 20% naar 32%. 
 
Bekeken over een langere periode zie je dat de ontwikkeling van antistoffen voor een groot deel 
simpelweg is te danken aan de doorwerking van de infectie. Dat geldt zeker voor de periode van vorig jaar 
juli tot begin januari dit jaar. Vanaf januari zie je echter een versnelling van de opbouw van antistoffen 
door een combinatie van de doorwerking van de infectie met de opkomst van immuniteit door vaccinatie. 
Met name de antistoffen onder de oudere leeftijdsgroepen gaan pijlsnel omhoog en dat is dus te danken 
aan de vaccinatie. 
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Figuur 8 Aandelen Sanquin donors met Covid-antistoffen in april 2021 

 
 
Figuur 9 Ontwikkeling Sanquin donors met Covid-antistoffen naar leeftijdsgroep 

 
 
Vooruitblik naar de tweede helft 2021 
Hoe gaan we dan verder richting het najaar? Ik wil mijn vooruitblik op dit moment eigenlijk niet verder 
uitrekken dan het najaar en misschien het einde van het jaar. We gaan het seizoenseffect zien op de 
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verspreiding van het virus, en daarbij zien we nu al dat het seizoen meewerkt. Een andere vraag is 
natuurlijk hoe die verspreiding zich vervolgens verder ontwikkelt in het najaar. Ook zien we – zoals we 
zojuist al zagen – een opbouw van immuniteit, door zowel natuurlijke infecties als door vaccinatie. 
 
Een belangrijk discussiepunt op dit moment is het effect van vaccinatie op transmissie. Daarover heeft de 
Gezondheidsraad op 20 mei een advies uitgebracht waaruit blijkt dat vaccinatie toch een aanzienlijk effect 
lijkt te hebben op transmissie, tenminste op basis van de beperkte gegevens die we op dit moment 
hebben. Gaandeweg zullen we daar meer data en meer zekerheid over krijgen. 
 
Een andere vraag is of er een derde vaccinatieronde moet komen in het najaar of later, en voor wie dan. 
Ook de mogelijke opkomst van nieuwe varianten is een belangrijk aandachtspunt. Op deze punten kunnen 
we simpelweg niet weten wat het najaar voor ons in petto heeft.  
 
Op den duur, wanneer versoepeling van de maatregelen plaatsvindt, blijft het wel belangrijk dat de basis-
maatregelen worden aangehouden – dat is althans mijn persoonlijke overtuiging. Ook moeten we in het 
najaar bekijken wat de gevolgen zijn voor het Bron- en Contactonderzoek en voor het testbeleid zoals we 
dat nu uitvoeren. In de komende maanden zal het herstel van de reguliere zorg een heel belangrijk plaats 
innemen. Dat geldt zeker ook voor de zorg voor patiënten met long-Covid. 
 
Wat hebben we geleerd? 
Welke conclusies trek ik nu vanuit mijn eigen perspectief als arts maatschappij en gezondheid met een 
specialisatie in infectiebestrijding? Zoals we hebben gezien is een zeer aanzienlijk deel van de 
crisisbestrijding opgevangen door de instellingen voor publieke gezondheid samen met de ziekenhuizen. 
In de publieke gezondheidszorg ontbrak het bij het begin van de crisis duidelijk aan opschalingscapaciteit. 
Maar het is ook onmogelijk om je van tevoren volledig voor te bereiden op een dergelijke pandemie. 
 
We hebben ook gezien dat een snelle uitbreiding van de capaciteit van de publieke gezondheidszorg 
onvermijdelijk gepaard gaat met een verlies aan kwaliteit. Je kunt niet op zo’n korte termijn zoveel 
mensen opleiden en ze brengen op het niveau van de mensen die normaal gesproken, jaar in jaar uit, 
werkzaam zijn in de zorg. Ook hebben we gezien ook dat er sprake is van fragmentatie in het zorgsysteem, 
zowel qua governance, qua financiering, als qua verantwoordelijkheden. 
 
Welke lessen kunnen we trekken voor de toekomst? Het belang van capaciteit 
Wat betekent dat voor de mogelijke tussentijdse lessen die we vandaag zouden kunnen trekken? In ieder 
geval dat een versterking van de publieke gezondheid echt van groot belang is. Dat moet in de eerste 
plaats plaatsvinden door een grotere uniformering in de uitvoering, met name ook bij de GGD. Daarbij 
moeten we investeren in de professionele capaciteit van de GGD. 
 
Verder moeten we investeren in het verhogen van de opleidingscapaciteit. Ik denk daarbij primair aan 
artsen omdat ik daar het meest van af weet. Ook moeten we een capaciteitsbuffer opbouwen om 
toekomstige risico’s in de publieke gezondheidszorg op te vangen, zeg een soort van “public health 
reservisten”. Dat idee is goed gejat uit de defensiesector, maar zou ons kunnen helpen om ons beter te 
concentreren op wat we nodig hebben in de publieke gezondheidszorg. 
 
We hebben ook verdere innovatie nodig in de bron- en contactopsporing (BCO), wellicht in de vorm van 
zelf-BCO – dus een vorm van actieve patiënten-participatie – en ook innovatie in test-systematieken. 
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De redenen waarom ik denk dat de publieke gezondheidszorg versterkt moet worden kan ik laten zien 
aan de hand van de manier waarop het bron- en contact-onderzoek is uitgevoerd. Figuur 10 laat enerzijds 
het bekende beeld zien van de ontwikkeling van de virus-verspreiding en anderzijds het aandeel van de 
Nederlandse bevolking dat woonde in een gebied waar volledig bron- en contactonderzoek kon 
plaatsvinden; hoe geler de grafiek des te vollediger het bron- en contactonderzoek door de GGD kon 
worden uitgevoerd. 
 
Je ziet dan dat op de pieken van de golven – als er in Nederland dagelijks zo’n 12.000 nieuwe patiënten 
bijkomen – er bijna nergens sprake kan zijn van volledig bron- en contactonderzoek conform alle stappen 
die daar idealiter bij horen. In plaats daarvan moest het BCO op piekmomenten noodgedwongen 
afgeschaald worden tot het minimum dat nodig is voor de gegevensverzameling. 
 
Figuur 10 Ontwikkeling van de Covid-verspreiding en de beschikbaarheid van Bron- en 
Contactonderzoek 

  
 
Voor alle duidelijkheid, de professionele capaciteit van de GGD gaat over verschillende beroepsgroepen. 
Wat betreft BCO-medewerkers is een enorme slag gemaakt. Hiervoor zijn heel veel mensen aangenomen 
en is maximaal opgeschaald. Wat betreft gespecialiseerde verpleegkundigen lopen de aantallen achter. 
En als het gaat om mijn beroepsgroep, artsen maatschappij en gezondheid, dan kan ik u verklappen dat 
die momenteel uit niet meer dan ongeveer 88 specialisten bestaat, voor heel Nederland. En die zijn dan 
weer verdeeld over 25 GGD-en plus het RIVM. 
 
Verder is het natuurlijk noodzakelijk om een goed functionerende, real-time data infrastructuur te 
hebben. We hebben gezien hoe kwetsbaar onze systemen zijn, omdat ze niet altijd even goed gekoppeld 
zijn of omdat ze vaak haperen. Voor optimale crisisbestrijding hebben we een ICT systeem nodig dat een 
real-time datastroom haalt van een bepaalde basis-set aan gegevens uit de registraties die in Nederland 
beschikbaar zijn. Dit systeem zal flexibel moeten zijn om aangepast te kunnen worden aan nieuwe 
ontwikkelingen. Het zal uit moeten gaan van privacy-by-design, zodat we de discussie over privacy niet 
iedere keer opnieuw moeten voeren. Het systeem moet toegankelijk zijn voor alle GGD-en en het RIVM. 
 
Uiteindelijk hebben we natuurlijk meer integratie nodig tussen publieke zorg, cure-, en care-functies. De 
samenhang tussen zorgpartners moet verbeterd worden. Hoe mooi zou het niet zijn als we aan de slag 
zouden gaan met ‘proeftuinen voor geïntegreerde zorg’? Het is ook belangrijk om te bekijken of we in de 
toekomst kunnen gaan werken met wat meer geïntegreerde, kleinschalige, faciliteiten voor testen en 
vaccinatie, die dichter bij de bevolking kunnen worden ingericht. En natuurlijk moeten we een de discussie 
gaan voeren over de opschaling van de IC en de ziekenhuiscapaciteit in crises, een discussie die wat mij 
betreft idealiter gevoerd wordt met inbreng van mensen uit de Publieke Gezondheidszorg. 
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Marcel Canoy - Over multidisciplinariteit en patenten voor vaccins 

 
De hoofdvraag die voorligt is: Wat kunnen we nou van deze crisis leren? En wat zegt dat over hoe we een 
toekomstige crisis aankunnen? In reactie op deze vraag wil ik twee geheel verschillende punten maken. 
Ten eerste wil ik stellen ik dat de huidige crisis veel te monodisciplinair wordt aangepakt. Mijn tweede 
punt gaat over patenten, vaccins en geneesmiddelen. 
 
De corona aanpak van Nederland is te monodisciplinair 
Ik werk vaak samen met Sandra van Dijk, gezondheidspsycholoog van de Universiteit van Leiden. Zij hield 
een lezing in Rijksmuseum Boerhave in Leiden over de psychologie van corona. In die lezing liet zij zien 
dat de manier waarop wij ons verhouden en gedragen ten opzichte van corona zich heel goed laat rijmen 
met theorieën over verschillende fasen van psychologische aanpassing aan grote crisissen. 
 
In het begin van een grote crisis is er altijd een zeer grote mate van angst en onzekerheid en die proberen 
we collectief de baas te worden door ons te verlaten op ‘coping strategieën’. In het geval van corona 
betekende die coping strategie in de eerste fase dat we houvast zochten bij experts, dus we luisterden 
naar virologen en spraken zelf ook al snel een mondje viroloogs. Zij weten wat we moeten doen als er een 
uitbraak is. Dan is het dus ook heel logisch dat de epidemiologen, biomedici en virologen het in het begin 
van de crisis even voor het zeggen hadden. Dat is een prima zaak, en past heel goed bij die coping 
strategie. 
 
Maar wat Sandra van Dijk ook liet zien is dat, naarmate een crisis zich ontwikkelt, er andere stadia 
ontstaan in het reageren op die crisis. Er ontstaat ook boosheid en de behoefte om zondebokken te 
zoeken. En er ontstaat corona-moeheid. En op een gegeven moment ontstaat er teleurstelling dat de 
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virologen, epidemiologen en biomedici die aan het roer staan het virus blijkbaar niet in bedwang kunnen 
houden. En dat is op zichzelf geen probleem. 
 
Het is belangrijk om corona niet meer te zien als iets dat monodisciplinair kan worden opgelost: Het is 
zaak om multidisciplinair te werken. Waarom? Omdat corona een zogeheten ‘wicked problem’ is. We 
kennen meer wicked problems. Migratie is een wicked problem; het klimaat is een wicked problem; het 
aansturen van onze belastingdienst is een wicked problem. Wicked problems kun je niet oplossen door 
het probleem aan te pakken vanuit monodisciplinaire silo’s, met strikte schotten tussen de disciplines. 

Dat is wel hoe het de afgelopen periode is gegaan. Als we nu kijken naar de afgelopen periode, dan zien 
we daar het RIVM met het Outbreak Management Team (OMT) dat bestaat uit epidemiologen, (bio)medici 
en virologen. Dan is er ook een gedragsunit, dat zijn de psychologen; maar die staat los van het OMT en 
geeft indirect adviezen. Dan hebben we nog wat roeptoeterende economen die zich hebben verzameld 
in Herstel.nl en rare dingen in de media roepen, wellicht gefrustreerd doordat ze niet aan tafel bij het 
RIVM zitten. Nu kan ik die frustratie wel enigszins begrijpen, want toen Jaap van Dissel – de baas van het 
RIVM – werd gevraagd waarom er geen economen in het OMT zaten, suggereerde hij als het orakel van 
Delphi dat dit een goede zaak was omdat zij met tabellen en grafieken werken. Dit was geen bericht van 
de satirische website De Speld of een item van Arjan Lubach; dit was een serieus antwoord van Jaap van 
Dissel. 
 
Maar we weten dat wicked problems aangepakt moeten worden met behulp van multidisciplinariteit. 
Wat we dus niet moeten doen is dat eerst de epidemioloog iets zegt, en dan zegt meneer Kuipers nog het 
een en ander namens de zorg enzovoort. De dingen hangen allemaal met elkaar samen. Het gedrag, de 
incidentie, de maatregelen, de economische gevolgen, dat zijn allemaal communicerende vaten. De enige 
manier waarop je zinvol naar een dergelijk probleem kunt kijken is als je al die mensen bij elkaar zet, en 
ze dan in gezamenlijkheid tot een besluit laat komen. Alleen op die manier kan recht worden gedaan aan 
die communicerende vaten. 
 
Toen ik dit met Sandra van Dijk aan het opschrijven was, toen dachten we: we moeten dit niet alleen maar 
van de zijlijn schrijven, wij moeten dit ook gewoon doen. En dat hebben we toen ook gedaan. In november 
van vorig jaar hebben we een sessie van een halve dag belegd met Marion Koopmans en Anja Schreijer 
van het OMT, een aantal top-economen, de Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS, een 
Directeur-Generaal van VWS, de chief economist van EZK, een ethicus en twee psychologen uit de 
gedragsunit. De opdracht was om samen te werken aan oplossingen voor de crisis. 
 
En dat werkte fantastisch! Het leverde zinvolle inzichten op en meer begrip van de ene partij over hoe de 
andere partijen naar de crisis keken. We hebben vervolgens hetzelfde gedaan bij de ministeries om te 
kijken wat multidisciplinariteit en samenwerken oplevert. 
 
Dit deel van mijn betoog afrondend – zijn wij klaar voor de volgende crisis? Nou, als we een volgende crisis 
krijgen moeten we het multidisciplinair aanpakken en niet meer sequentieel monodisciplinair zoals we nu 
hebben gedaan. 

De corona aanpak van Nederland is te monodisciplinair 
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Patenten zijn een slechte manier om medicijnen en vaccins te financieren 
De tweede ronde gaat over vaccins, patenten en geneesmiddelen. Er is een interessante les te trekken. 
Wat zien we nou als het gaat om de ontwikkeling van vaccins? Voor een deel is dat best wel een 
succesverhaal. De farmaceutische sector is erin geslaagd om in een rap tempo verschillende werkzame 
vaccins op de markt te zetten. Als je bedenkt hoe lang de gemiddelde ontwikkelingstijd is van een vaccin, 
dan is dat wel indrukwekkend. 
 
Maar er zijn schaduwzijden, en die gaan eigenlijk vooral over arme landen. Want de manier waarop wij 
het ontwikkelen van medicijnen met patenten etc. georganiseerd hebben, betekent dat de regie in hele 
grote mate in de handen van de farmaceutische sector is. Die kunnen nu eenmaal minder verdienen in 
ontwikkelingslanden. En die laatste zijn dus het haasje. 
 
Als je nu bijvoorbeeld de beelden ziet van India, dan word je daar echt niet vrolijk van. Eén van redenen 
dat je daar niet vrolijk van wordt is omdat zij gewoon nog niet zoveel toegang hebben tot vaccins of 
tenminste niet tot vaccins van goede kwaliteit, zoals wij. 

Wat is daar de les voor de volgende crisis? Nou, misschien is het wel niet zo heel slim om de financiering 
en de organisatie van vaccins en –in het verlengde daarvan, van dure medicijnen– te organiseren zoals we 
dat doen. Mijn voorstel is dat wij op het moment dat een farmaceutisch bedrijf in staat is om een 
werkzaam vaccin te bewijzen en in de markt te zetten, dan zeggen, als overheid: hartstikke goed 
farmaceutische industrie; daar zijn we heel blij mee; hier heeft u een flinke zak geld, want het mag ook 
beloond worden; het is een prestatie van formaat en daar mag best fors voor betaald worden. Maar 
daarna is het patent klaar; dat is van ons, van de overheid. Wij kunnen dat dan op een eerlijke manier 
over de wereld verdelen. We zijn dan niet afhankelijk van allerlei mogelijke productie-hiccups van 
farmaceutische bedrijven. We zijn ook niet afhankelijk van prikkels om het wel of niet aan deze of gene te 
geven. Wij kopen dat patent gewoon af voor een goede prijs en verdelen het dan eerlijk. 
 
Dat is de manier waarop wij in de toekomst vaccins moeten financieren. En dat is eigenlijk ook de manier 
om dure medicijnen te financieren, want die hebben last van precies hetzelfde type gedragingen: als het 
eenmaal op de markt is, dan zie je heel vaak gedrag van de farmaceutische industrie dat je eigenlijk niet 
wil. 
 
Dat kunnen we verhinderen en ik pleit er dus voor om dat te doen. 

Patenten zijn een slechte manier om medicijnen en vaccins te financieren 
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Hans Boutellier - De coronacrisis en haar impact op een kwetsbare 

maatschappij 

 
De coronacrisis is een wat afwijkende crisis vanwege haar langdurige karakter. Het is een proces van 
dreigende maatschappelijke ontwrichting - iets dat constant boven het hoofd hangt. Ik ben betrokken bij 
de regiegroep ‘Sociale impact van de coronacrisis’ van de VNG onder leiding van burgemeester Depla. 
Vanuit die achtergrond wil ik drie onderwerpen langslopen. 
 
Kwetsbaarheid en zelfredzaamheid 
Ten eerste het begrip ‘kwetsbaarheid’. Kwetsbaarheid wil zeggen dat we natuurlijk te maken hebben met 
kwetsbare groepen. Voor een belangrijk deel zijn dat ook bekende groepen waarvan de instituties en de 
organisaties al langer wisten dat daar problemen zitten. 

 
Daar overheen genereert deze crisis echter een nieuw type kwetsbare groepen. Dat zie je bijvoorbeeld in 
de wereld van de horeca; je ziet het bij ZZP-ers; je ziet het vooral ook bij jongeren en – overigens met 
relatief weinig aandacht – bij mensen met een migratieachtergrond. Die kwetsbaarheid is een groot 
thema waar het gaat over de sociale impact van de coronacrisis. 

De coronacrisis is er een van langdurige ontwrichting 
en vraagt dus ook denken op de langere termijn 
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Ik wil daar echter ogenblikkelijk het woord ‘zelfredzaamheid’ tegenaan plakken, omdat je tegelijkertijd 
ziet dat er een groot adaptief vermogen blijkt te zitten onder mensen. Er is de verwachting dat er een 
stuwmeer problemen ontstaat. Maar we zien in de cijfers nog niet echt een grote mate van sociale 
problematiek. Die is er wel, maar het is niet altijd even goed zichtbaar. 
 
Concluderend voor dit eerste punt moeten we uitkijken voor een slachtoffer-denken. Er is sprake van 
kwetsbaarheid, en ook van een stapeling van kwetsbaarheden. Maar tegelijkertijd is er ook die 
zelfredzaamheid. De consequentie daarvan is dat we vooral goed moeten volgen wat er gebeurt. De VNG-
commissie heeft daar een ‘dashboard sociale impact’ voor in het leven geroepen. Goed volgen wat er 
gebeurt en daarop zien te handelen. 
 
Maatschappelijke veerkracht 
Het tweede onderwerp dat ik aan wil stippen is ‘maatschappelijke veerkracht’. In talloze gemeenten heeft 
de coronacrisis een grote dynamiek naar boven gebracht. We hebben daar diverse voorbeelden van 
gezien in de VNG-commissie. 
 
Nederland heeft natuurlijk een hoge organisatiegraad; misschien is het zelfs wel wat overgeorganiseerd. 
Maar dat organisatiepotentieel laat zich heel goed mobiliseren, juist in deze tijd van langdurige crisis. 
 
Lokaal zie je dat op twee manieren. Je ziet ad hoc samenwerkingsverbanden ontstaan rond bepaalde 
problemen, bijvoorbeeld waar het gaat om stages voor jongeren of om de horeca. Het zijn ad hoc coalities, 
veelal op lokaal niveau. 

Maar je ziet ook structurele coalities. Een beter soort samenwerking zie je ontstaan tussen talloze 
organisaties, inclusief het bedrijfsleven. En dat is een unieke situatie. 
 
Je ziet dit bijvoorbeeld in het sociale domein. Al lang – zeker zes jaar– wordt er gepraat over integratie en 
transformatie tot één groot sociaal domein. De langdurige crisis waar we nu in zitten creëert momentum 
om te komen tot meer structurele en robuuste samenwerking. We zien hier dat de crisis een uitdaging en 
een kans biedt. Kortom, we zien dat maatschappelijke veerkracht zich vertaalt in lokale coalities. 
 
Politisering en polarisatie 
Het derde onderwerp is misschien iets minder leuk. Het sociaal-maatschappelijke klimaat is wel wat 
grimmiger aan het worden. We kunnen constateren dat er meer spanning ontstaat. Dat is ook wel bekend 
uit onderzoek. Er is meer microagressie tussen mensen; er is wat meer irritatie. En er is ook in groter 
verband meer verzet, dat – zo kun je zeggen – wat ongericht van aard is en zich keert tegen vaak wat 
onduidelijke tegenstanders. 
 
Op dit derde punt wil ik nadrukkelijk een onderscheid maken tussen de ‘politisering’ en ‘polarisatie’. Met 
politisering doel ik op de strijd die kan ontstaan over de vraag wat voor samenleving willen zijn? Wie gaat 

De coronacrisis is het moment om de transformatie van het sociale domein –
na zes jaar- daadwerkelijk te realiseren 
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er uiteindelijk betalen voor deze crisis? Op wat voor manier willen we het herstel, de verbetering van ons 
systeem, realiseren? Dat is een vorm van politisering die in positieve zin zou kunnen voortvloeien uit deze 
crisis. 
 
Tegelijkertijd zie je dus ook een soort ongericht verzet ontstaan. Dit verzet heeft, denk ik, te maken met 
het abstracte karakter van deze crisis. Er is niet echt een schuldige aan te wijzen, en daar kunnen mensen 
niet zo goed tegen. Dus gaan we op zoek naar schuldigen, en dat leidt tot een versterking van het 
vijanddenken. 
 
Ik denk dat het van belang is om dat onderscheid te maken als je kijkt naar de turbulentie in de 
maatschappij, die soms wat grimmige trekken aanneemt. Aan de ene kant is er een soort politisering van 
bepaalde maatschappelijke vraagstukken – en dat zou je een positief effect kunnen noemen. Aan de 
andere kant is er polarisatie en verharding van het vijanddenken. We moeten het daarover hebben, en 
daarbij dit onderscheid in het oog houden. 
 
Afsluitend, stel ik vast dat we te maken hebben met een langdurig proces. Onherroepelijk roept dat de 
behoefte op aan een snel herstel, ‘terug naar af’, zo snel mogelijk. Dat is tot op zekere hoogte 
onvermijdelijk. Bovenal lijkt het me echter van belang dat we toch vooral over de langere termijn moeten 
kijken. En dat we beter in staat moeten worden gesteld – of juist ook onszelf daartoe moeten aanzetten 
– om uit te zoomen en wat groter te kijken naar de mogelijke gevolgen en langdurig herstel en verbetering 
van de samenleving.  
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Maurice van den Bosch - De coronacrisis als katalysator van 
samenwerking en innovatie in zorg 

 
We hebben natuurlijk een bijzonder intensieve periode achter de rug. Als we daarop terugkijken, komen 
we al snel bij het stelsel. En bijna elke Nederlander denkt mee over hoe het in de zorg beter en anders 
kan.  
 
Maar misschien is het goed om af te trappen met een feit. Dat feit is dat ons zorgsysteem in de top vijf 
van de wereld zit als het gaat om kwaliteit, toegankelijkheid, en betaalbaarheid. Dat heeft een recente 
analyse in The Lancet van 168 landen uitgewezen. Vooraf wil ik dus graag benoemen dat we ook moeten 
koesteren wat we met elkaar hebben gebouwd.  
 
Als je vervolgens kijkt naar het afgelopen jaar, de Covid-crisis, dan hebben de meesten van ons er heel 
intensief mee te maken gehad. Persoonlijk herinner ik me nog goed de eerste week van maart 2020; de 
eerste week in het ziekenhuis dat die patiënten binnenkwamen, op de SEH, in de kliniek, op de IC. 
Doodziek waren ze. We hadden het nog nooit op die manier meegemaakt. Iedereen was bezig, in de 
ziekenhuizen, met de opvang van de patiënten en, helaas, ook met het afschalen van de andere zorg. Dat 
vroeg ontzettend veel van iedereen die actief is in de zorg, in de ziekenhuizen en daarbuiten. 
 
Ik weet ook nog dat ik in die eerste weken naar de IC ging om te kijken of de eersten alweer van de 
beademing af kwamen. Jammer genoeg gebeurde dat heel lang niet; patiënten lagen –zeker in die eerste 
crisis– ongekend lang aan de beademing. 
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De kracht van samenwerking 
We kunnen stellen dat de zorg echt op de grondvesten is geraakt in de crisis. Tegelijkertijd zagen we ook 
iets heel bijzonders ontstaan: de kracht van mensen, de kracht van professionals, om problemen weer op 
te lossen. Dat gebeurde niet alleen in het ziekenhuis, maar –en dat is mijn eerste punt– met name buiten 
het ziekenhuis, in de regio, door samen te werken. Zoals de meesten van u weten, hebben we 
samengewerkt in ROAZ-en, systemen in de (grootstedelijke) regio, die zich richten op de acute zorg en, in 
dit geval, de Covid-crisis. 

Wat meteen opviel was dat niet alleen de ziekenhuizen, maar ook de huisartsen, VVT-instellingen 
(verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties), en de GGD aanwezig waren in dat overleg. 
Vertegenwoordigers van deze instanties kwamen bij elkaar – in eerste instantie dagelijks, later wekelijks 
– om af te stemmen, om te overleggen, om te kijken hoe we die crisis aankonden. 
 
Waarom is dat opvallend? Omdat dat eerder veel minder makkelijk mogelijk was. Data delen in de zorg – 
die ook marktgestuurd was – was niet vanzelfsprekend. De crisis liet heel duidelijk zien dat de kracht voor 
het oplossen van dat probleem lag in het collectief. Dat is ook een specifiek punt waar ik nog op terugkom: 
de betekenis van data delen in de regio. 
 
De inrichting van een landelijke structuur 
Een tweede belangrijke trend die je in de Covid-crisis zag was de inrichting van de landelijke structuur. Als 
ik me even tot de ziekenhuizen beperk, dan vond die inrichting met name plaats, vanuit de ROAZ-en, door 
het landelijke netwerk voor de acute zorg (LNAZ) en het landelijk centrum voor patiëntenspreiding. Door 
de betrokken personen is veel werk achter de schermen verzet. Het is gigantisch belangrijk geweest om 
bij de belasting van de regio’s op een landkaart te kijken naar waar er ruimte was in andere regio’s, ook 
qua IC-capaciteit, om tot transport van patiënten over te gaan. Voor de crisis hebben we dit gewoon niet 
op deze manier gekend. 
 
Zeker in het begin was het niet gemakkelijk en waren er ook wel hobbels en bobbels. Maar het is 
ongelooflijk belangrijk geweest om die opvang goed te doen. In de eerste golf werd Brabant bijvoorbeeld 
als eerste geraakt. In de tweede golf was het met name de regio Amsterdam en Rotterdam. Op dat soort 
momenten is het simpelweg superbelangrijk dat je kunt spreiden en dat er een landelijke aansturing is. 
 
Innovatie 
Het derde punt dat ik uit wil lichten voor de governance-discussie en voor hoe we het moeten doen met 
elkaar in het stelsel is innovatie.  
 
Vrij snel hebben we in het OLVG een app gelanceerd met daarachter een regie-centrum en begeleiding 
van patiënten met Covid-klachten. In de eerste golf was het niet mogelijk om te testen. Veel patiënten 
kwamen binnen op de SEH met de vraag ‘heb ik het wel of heb ik het niet?’. Al snel liepen de ziekenhuizen 
hierop vast. Toen hebben we met een partner-bedrijf – Luscii – gekeken hoe we dat met technologie snel 
konden oplossen, en dat was binnen een week ‘live’. 

De crisis leert ons dat samenwerken in de regio vanuit 
een maatschappelijk perspectief het adagium moet zijn 
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Zorg op afstand met technologie is gelukkig niet nieuw. Er wordt al jarenlang aan gewerkt. Wat wel 
opvallend was waren de snelheid en de omvang. Normaliter hadden we bijvoorbeeld het jaar daarvoor 
700 longpatiënten geïncludeerd om die begeleiding op afstand te doen. Toen we live gingen met deze 
nieuwe technologie ging het echter in één keer om 10.000 gebruikers in de eerste week. 
 
Op het moment dat we zagen dat het zoveel tractie kreeg, zijn we gaan overleggen over hoe we dit wilden 
opschalen. Uiteindelijk hebben we gekozen om dat via de Santeon-keten te doen met aanverwante 
ziekenhuizen en een academisch ziekenhuis in het midden van het land, het Utrechts Medisch Centrum, 
voor de data-analyse. 

Ineens zag je dat die opschaling van data mogelijk was. Zorgverzekeraars stemden ermee in. Het 
ministerie van VWS was akkoord. De inspectie begreep dat we dit in het kader van de crisis moesten doen 
En ziekenhuizen gingen samenwerken. Daarbij stond niet het ter discussie stellen van de geschiktheid van 
de technologie voorop. In plaats daarvan was het uitgangspunt: we nemen die technologie over in het 
belang van de patiënt, we leren met de professionals of de technologie optimaal en goed werkt, we geven 
dat ook terug, en we verbeteren het systeem. 
 
Voor mij was dit de eerste keer dat ik heb ervaren dat we technologie op nationaal niveau konden 
opschalen. Op hoogtijdagen hadden we 30.000 actieve gebruikers per dag. Daarvan durf ik te stellen dat 
het het grootst geschaalde technologisch initiatief vanuit de zorg tot nu toe is geweest. 
 
Conclusie 
Samenvattend is mijn pleidooi gericht op het volgende. Het stelsel wat we hebben opgebouwd, mede ook 
vanuit het marktdenken in termen van competitie, heeft echt waarde gehad voor de kwaliteit, 
toegankelijkheid, en betaalbaarheid van zorg. Door de crisis zijn er twee trends ontstaan waar we wat mij 
betreft nu op moeten doorpakken. De eerste is veel meer samenwerking vanuit de professionaliteit en 
ruimte in de regio’s om met name het lokale zorgpakket, over de muren van de instellingen heen, met 
elkaar goed te regelen. De zorg zit nadrukkelijk niet alleen in het ziekenhuis maar verschuift steeds meer 
naar het domein van de preventie, naar de GGD, de gemeenten, en de huisartsen, en de rollen die we 
allen daarin vervullen. Die regionale afstemming is dus heel belangrijk. 
 
Het tweede punt dat ik toch wil onderstrepen is dat we, in een crisissituatie en ook voor het kunnen 
doorgeven van innovaties, centrale doorzettingsmacht nodig hebben. Het kunnen delen van data is 
essentieel. Dat moet binnen de regels van de AVG en met toestemming van de Autoriteit Consument en 
Mededinging en de toezichthoudende organisaties. Maar ook deze instanties moeten zich oriënteren op 
hoe ze de zorginstellingen, en daarmee ook de burgers, kunnen ondersteunen. Hoe maken we dat grote 
opschalen van initiatieven mogelijk om daarmee tegemoet te komen aan de grote uitdagingen waar de 
zorg voor staat. Voor het opvangen van een steeds grotere zorgvraag met een gelijkblijvende capaciteit 
aan medewerkers, zullen technologie en het opschalen daarvan noodzakelijk zijn.  
 

De zorg moet bewegen van specialisme oriëntatie en ‘beter maken’ 
naar burger-oriëntatie en ‘gezond houden’ 
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Mijn stelling is dus dat we door de crisis hebben geleerd om vanuit het marktdenken –lokaal, individueel 
initiatief, gesegmenteerd– te bewegen naar actief databeheer in de regio met aansturing op crisis en data 
op landelijk niveau. Ik wil er voor pleiten om die beweging door te zetten in de tijd die voor ons ligt. 
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Hanneke Klopper - Reguliere zorg voor zelfredzame patiënten vergt 
vooral transparantie in plaats van regie  

 
De lessen die ziekenhuizen trekken uit de Covid-periode zijn heel belangrijk. Het afgelopen jaar hebben 
wij geleerd samen te werken en patiënten te spreiden. Om dat goed te doen is regie nodig. Dat geldt voor 
mensen die acute zorg nodig hebben. Het geldt ook voor complexe zorg, die veelal veel technologie 
behoeft maar relatief weinig voorkomend is. Regie is ook nodig voor kwetsbare mensen die allerlei 
soorten van vervolg-zorg nodig hebben. 
 
Mijn pleidooi gaat er over dat de regie op de zorg belangrijk is voor voornoemde soorten zorg, maar niet 
bij planbare, reguliere zorg. Dat is zorg die vaak voorkomt, die wat lager complex is, en voor grote 
aantallen mensen. 
 
Om dat soort zorg optimaal te organiseren – op een toegankelijke en betaalbare manier - is transparantie 
nodig van uitkomsten van zorg en toegangstijden, en van de plek waar de zorg geleverd kan worden. Op 
die manier kan de patiënt zelf zijn weg vinden. Juist in deze crisis moeten we het zelf-oplossend vermogen 
van mensen niet vergeten. Bij een dergelijke benadering volgt het geld de patiënt, en ligt de nadruk op 
het monitoren van de patiëntkeuzes in plaats van op het voeren van regie. 

Voor monitoring van de actuele capaciteit bestaat sinds de Covid-periode al het, onder auspiciën van de 
NZA ontwikkelde, Zorgbeeldportaal. Het is van groot belang dat alle betrokken partijen daadwerkelijk daar 
de actuele data aanleveren, zodat bekend is waar de zorg geleverd kan worden. 

Maximale capaciteit van regulier planbare zorg wordt genegeerd door 
gefocust en gespecialiseerd organiseren. Klinieken kunnen dit als geen ander 
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Kliniek-gewijze organisatie zorgt voor efficiënte en effectieve zorg. Dit komt door het specialiseren in en 
het focussen op specifieke behandelingen. Door op die manier te werken kunnen klinieken met een 
minimale inzet van professionals – dat waaraan we zoveel behoefte hebben– heel veel doen in heel korte 
tijd. Op die manier krijg je kwaliteit en snelheid van zorg als uitkomst van organisatieprincipes. 
 
Onze ervaring is dat planbare patiënten, en zeker patiënten met een urgente zorgvraag, graag bereid zijn 
te reizen voor diagnostiek en behandeling die snel plaats kan vinden. 
 
Klinieken in Nederland hebben zo’n 425 vestigingen en dragen daarmee bij aan het bestaande netwerk 
van medisch specialistische zorg en optimaliseren daarmee het functioneren van het bestaande netwerk. 
Laten we alsjeblieft de tijd en aandacht-vretende inspanning van onnodige regie op dit soort zorg, en de 
daarmee samenhangende bureaucratische last, niet met elkaar gaan organiseren na de Covid-periode. 

 
Resumerend is mijn oproep: laat iedereen in de zorg datgene doen waar hij of zij het beste in is. Focus en 
efficiënt werken blijven ook nu onze uitgangspunten voor succes van de organisatie van de zorg en het 
benutten van de maximale capaciteit voor de al veel te lang wachtende patiënten. Bij dit alles geldt het 
gezamenlijke devies: passende juiste zorg op de juiste plek. 

De voorwaarden voor maximale inhaalzorg zijn voor regulier planbare zorg monitoring en 
transparantie en juist niet regie; regie op deze zorg leidt tot onnodige bureaucratie 



 
 

33 
 

José Manshanden - Vijf lessen voor een sterkere publieke 
gezondheidsbescherming na corona 

 
Als GGD zitten we – in mei 2021 - nog midden in de coronacrisis. Voorlopig zijn we nog volop aan het 
opschalen in plaats van dat we achterover kunnen gaan leunen. Tegelijkertijd benut ik deze gelegenheid 
graag om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de toekomst. Daartoe heb ik vijf 
lessen over wat we van de crisis geleerd hebben voor de governance van de zorg in de toekomst. Deze 
punten hangen ook met elkaar samen. 
 

1. Versterk de positie van de publieke gezondheid en de gezondheidsbescherming 
Mijn eerste les betreft de versterking van de positie van de publieke gezondheid en de 
gezondheidsbescherming (zie ook Timen). Dat is echt heel erg hard nodig. 
 
Laat ik voorop stellen dat ik enorm trots ben op wat de GGD-en gedaan hebben in het oog van de storm. 
Het afgelopen jaar hebben we het flink voor onze kiezen gekregen. Maar de GGD-en staan altijd klaar voor 
de publieke gezondheid en voor de infectie- en pandemiebestrijding. Ze vormen een belangrijke schakel 
tussen openbaar bestuur en de zorg. 

 
We hebben echt heel veel moeten doen het afgelopen jaar, maar in de kern bestond dat vooral uit 
opschalen, opschalen en opschalen. Om een voorbeeld te geven. Bij de GGD Amsterdam werken normaal 

Zorg altijd voor voldoende strategische capaciteit die verder kan kijken dan de dagelijkse 
operatie. Alleen zo kun je goed anticiperen op onverwachte ontwikkelingen 
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gesproken ongeveer 1400 mensen. Inmiddels zijn daar zeker 2000 mensen bijgekomen om te helpen met 
de bron- en contactopsporing, met het testen, en met de vaccinaties. Dus we zijn meer dan verdubbeld. 
Als je dat op landelijke schaal optelt dan gaat het om enorme aantallen. 
 
Tegelijkertijd zie je echter grote verschillen tussen GGD-en, en zijn er sommige GGD-en die echt tegen de 
grenzen van hun capaciteit aanlopen. Daar hebben we het afgelopen jaar ook last van gehad. Hoewel ik 
in Amsterdam eigenlijk niets te klagen heb, zijn er te veel GGD-en met veel te weinig vet op de botten. 
 
Het is heel belangrijk dat alle GGD-en gewoon een goed niveau van basistaken hebben om de 
basisbescherming te kunnen realiseren. Zoals we er nu naar kijken, begint dat natuurlijk met 
infectieziektebestrijding en medische milieukunde. Maar het zou ook heel goed zijn als andere publieke 
taken gewoon vanuit de GGD-en worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg. Als we die 
goed inrichten en daar voldoende capaciteit voor hebben, dan kunnen we ook adequaat en flexibel 
inspelen op volgende crisissen, ook als dat niet een infectieziekte is. 
 

2. Beter samenwerken 
Het tweede punt dat ik belangrijk vind om mee te nemen naar de toekomst, is dat we nog beter moeten 
worden in samenwerken, samenwerken over de schotten heen. 
 
Wat ik heel mooi vind is dat je in een crisis ziet hoe schotten eigenlijk een beetje wegvallen, en hoe goed 
het samenwerken dan gaat. Ik ben ontzettend trots op hoe er in Amsterdam, met het ROAZ, is 
samengewerkt, en hoe ongelooflijk veel mensen elkaar goed wisten te vinden (zie ook van den Bosch). 
Dus dat moeten we ook vast zien te houden na de crisis. 

Marktwerking helpt daarbij niet (zie ook van den Bosch). De financiële prikkels staan niet altijd goed om 
echt goed samen te werken. Daar moeten we met elkaar dus goed naar kijken. 
 
Zeker als je met heel veel partijen hebt te maken, soms meer dan honderd, dan is het niet bij voorbaat 
gemakkelijk om goed met elkaar samen te werken. Dan heb je niet zo makkelijk ‘partnership’, want ook 
concurrentie speelt een rol. Daarvoor moeten we goed bekijken wat nu het goede niveau is, of dat 
bijvoorbeeld het regionale niveau is. Want samenwerken is echt super belangrijk. 
 

3. Multidisciplinariteit 
Samenwerking is echter niet alleen belangrijk tussen sectoren en partijen, maar ook tussen disciplines. 
Dat is mijn derde les. Het is heel belangrijk dat we multidisciplinair gaan werken (zie ook Canoy). 
 
Natuurlijk is samenwerking tussen medisch disciplines heel belangrijk om verder te komen, om innovaties 
te doen enzovoort. Maar we hebben juist ook hele goede samenwerking nodig tussen artsen, data-
analisten, gedragsdeskundigen, goede logistiek projectleiders, ICT-ers enzovoort. 
 

We moeten echt leren samenwerken over de schotten heen: durf 
hulp te vragen en durf anderen toe te laten in je eigen organisatie 
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Je kan je dan misschien afvragen of het geen ‘Poolse landdag’ wordt. Maar wat mij betreft geldt toch 
bovenal: ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. 
 
Een van de dingen waaraan ik daarbij denk is beloning. Specialismen worden altijd beter beloond. Als je 
specialist bent, word je beter beloond. Mijn vraag is dan: Wordt het geen tijd om ook het specialisme 
‘multidisciplinariteit’ te bedenken? Hoe kunnen we de professionals die juist daar goed in zijn daarvoor 
beter belonen en daar ook de ruimte voor geven? 
 

4. Kwetsbaren eerst! 
Het vierde punt dat ik naar aanleiding van de coronacrisis wil maken is: kwetsbaren eerst! 
Ik zeg dat vrij stellig. Maar we hebben gezien dat de gezondheidsverschillen, die al groot waren, door 
Covid verder vergroot worden. Dat heeft verschillende redenen, maar de studie ‘Covid-19 en etniciteit’ 
die gisteren uitkwam laat bijvoorbeeld goed zien hoe mensen met een migratieachtergrond meer onder 
de crisis te lijden hebben. 
 
Als we de gezondheidsverschillen willen verkleinen, moeten we in de hele zorg meer moeite doen om de 
meest kwetsbare groepen beter te bereiken. We moeten dus niet alleen kijken naar de mensen die het 
meest om zorg vragen, maar vooral ook naar welke groepen het meeste risico lopen. Mensen komen niet 
uit zichzelf. Wat kunnen we daar aan doen? Zeker vanuit de publieke zorg is dat een heel belangrijke 
beweging.  
 
We moeten echt kijken hoe we de toegankelijkheid van voorzieningen voor deze groepen beter krijgen 
en hoe we deze mensen ook beter geholpen krijgen. Maar die draai kunnen we niet alleen maken. Daarbij 
is die multidisciplinariteit weer van groot belang, want het gaat juist daarbij ook weer over de 
samenwerking tussen het medische en het sociale domein. Sociale bestaanszekerheid is super-belangrijk 
voor een goede gezondheid.  
 

5. Versterk preventie 
Mijn laatste punt gaat over het versterken van de preventie. Dat staat al langer op de agenda, maar ik heb 
soms wel zorgen of dat wel de goede kant op gaat. Preventie is een containerbegrip. Daarom moeten we 
heel goed duidelijk maken waar we het precies over hebben. 
 
Wat mij betreft gaat preventie in de eerste plaats om een echt brede blik op – we noemen het ‘Health In 
All Policies’. Dat gaat dus verder dan alleen het financieren van leefstijlinterventies. We moeten ook heel 
goed kijken naar wat de omgeving kan doen. Hoe kunnen we gezond leven makkelijker maken? We 
moeten mensen uitdagen, overtuigen en helpen om het beter te doen. Maar het zit hem soms ook in het 
milieu, in de duurzaamheid, gezonde lucht, enzovoort. Die elementen horen allemaal bij preventie. 
 
Daarbij denk ik dat we moeten oppassen dat we preventie in omvattende beleidsprogramma’s gaan 
gieten. Ik denk dat preventie uiteindelijk een weerbarstig, ‘wicked problem’ is. Om die reden stel ik voor 
dat we met elkaar een landelijke lange-termijn agenda maken met heldere doelen, zodat we allemaal heel 
goed weten waar we naartoe willen, van daaruit experimenteren en monitoren of we zo dichter bij onze 
doelen komen. Daar moeten we echt hard en multidisciplinair aan werken. Alleen door samen te leren 
kunnen we de gezondheidsverschillen verkleinen.  
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Ten slotte kunnen we daar alleen maar komen als we ook een betere financieringsstructuur inrichten. Op 
dit moment loont het eigenlijk niet om aan preventie te doen. Ik geloof ook niet dat we ‘business cases’ 
kunnen gaan maken waarmee we dan met preventie geld gaan verdienen. Wat ik wel denk is dat we 
samen moeten leren hoe we de zorg meer naar de voorkant kunnen brengen; hoe we op alle mogelijke 
manieren het gezond leven kunnen bevorderen. Dat is in deze tijd, door corona, nog meer nodig dan ooit. 
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Henk Nies - Besturen gaat over gedrag en waarden 

 
Tijdens de pandemie zijn besturingsstructuren en -processen snel ingericht of geactiveerd. Maar veel 
elementen van goede governance bleven geheel of gedeeltelijk liggen of kwamen in het gedrang. Veel 
mensen zijn ongezien gebleven. En niet ieders belang werd gehoord. 
 
Governance lijkt soms een ‘ding’: anonieme structuren en voorgeschreven processen. Maar uiteindelijk 
gaat het om gedrag en waarden. De Governance Code Zorg is daar glashelder over, de praktijk ook. 
Structuren en processen zijn slechts voorwaarden. Daar gaat wel de meeste discussie over. Dat zien we 
ook in het pandemiedebat. Moet het meer centraal of juist decentraal? Wordt de regio leidend? Is het 
OMT wel breed genoeg samengesteld? Hebben we een coronawet nodig? Allemaal belangrijk, maar het 
gesprek over gedrag en waarden komt er bekaaid af. 
 
Moeizaam voortploeteren 
We zagen in de ene regio vlekkeloze samenwerking, in de andere regio moeizaam voortploeteren. 
Hetzelfde was te zien in wat er tussen en in zorgorganisaties en instanties gebeurde en tussen 
zorgverleners, patiënten/cliënten en hun naasten. Het had te maken met gedrag en waarden, op alle 
niveaus. Hoewel we in het hele land dezelfde beleidskaders hebben, pakken ze overal anders uit. Het zijn 
de mensen die het verschil maken: de leiders én de volgers! 

Vier categorieën 
Dit gedrag of de manier waarop mensen in een crisis besturen en samenwerken is cruciaal. Het draait om 
vier categorieën gedrag: dat mensen elkaar horen en zien, elkaar begrijpen en willen begrijpen, oog 
hebben voor elkaars belangen en daar een weg in vinden, en het eens worden over gedeelde waarden. 

Te veel mensen en hun ervaringen in de coronacrisis zijn ongezien gebleven 
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Een deel van de maatschappelijke onvrede met het coronabeleid komt doordat het op deze vier 
categorieën niet helemaal goed ging. En als het wél goed ging, wat er ook vaak het geval was, ging het 
juist op déze vlakken goed. Ik loop ze even na. 
 
Elkaar horen en zien 
Eén van de grote problemen is dat we in het macrodebat over de pandemie maar een paar mensen 
hoorden: epidemiologen, virologen, intensivisten, ziekenhuisbestuurders, bestuurders uit de publieke 
gezondheid, een paar ministers, wat burgemeesters, enkele virusontkenners en een heleboel journalisten. 
De anderen waren passanten. 

Veel mensen zijn ongezien gebleven. Dat geldt vooral voor kwetsbare mensen thuis en in instellingen, hun 
naasten, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, dak- en thuislozen, mensen met een migratieachtergrond en 
zo kan ik nog even doorgaan. En binnen de zorg zag ik geen verzorgenden, mensen van de technische 
dienst of de schoonmaak, of thuiszorgmedewerkers in het debat. 
 
De mensen hoog in onze pikorde hoorden vooral mensen in hun directe omgeving. Ze hadden weinig oog 
voor de andere belanghebbenden. Natuurlijk, dat zéiden ze wel, maar ze lieten het meestal niet zien. En 
onze ‘onafhankelijke’ media zijn helaas niet zo onafhankelijk dat ze daar een constructieve bijdrage aan 
geleverd hebben. 
 
Elkaar begrijpen en willen begrijpen 
Het tweede punt bleek ook lastig. Onze leiders spreken nog steeds over ‘de cijfers op de IC’. Is het dan 
vreemd dat driekwart van Nederland niet snapt waarom we al die maatregelen hadden? Ook werd aan 
de maatregelen onvoldoende duiding gegeven. Waarom je een boek mocht kopen maar niet lenen? 
Waarom je ’s avonds zonder hondje aan de lijn geen wandeling mocht maken en met hondje wel? 
Waarom iedereen thuis moest werken maar het kabinet en het OMT een hele dag in het Catshuis mochten 
vergaderen. Waarom het NOS Journaal telkens naar Rotterdam afreisde om vóór het ziekenhuis te 
vertellen wat binnen bedacht was, terwijl heel Nederland beeld-belde? 
 
En er leek ook weinig begrip voor het leven van mensen die maandenlang opgesloten hebben gezeten, 
hun vak niet hebben kunnen uitoefenen, failliet zijn gegaan, burn outs hebben, bang zijn geweest, en als 
boa of politieagent bedreigd werden. We hadden wel begrip voor het overbelaste ziekenhuispersoneel, 
dat natuurlijk een bonus verdient. Maar waarom al die andere overbelaste mensen niet? 
 
Het oog hebben voor alle belangen 
We legden het land plat voor het belang van de curatieve gezondheidszorg, vooral de zorg voor mensen 
met Covid-19. Mensen met andere al dan niet levensbedreigende zorgvragen kwamen in de knel, in de 
ziekenhuizen en daarbuiten. En daarnaast was er de schade voor kinderen en studenten door het 
wegvallen van het onderwijs, de economische schade van ondernemers en de kwaliteit van leven van 
burgers. 
 

Waarom mocht je ‘s avonds zonder hondje aan de lijn geen wandeling maken  
en met hondje wel? 



 
 

39 
 

Onze overheid heeft een deel van die belangen financieel gecompenseerd. Maar is dat genoeg? En hebben 
de mensen die in de zorg werken dat gezien? In de discussie over de zorgbonus heb ik nog geen 
zorgmedewerker horen zeggen het zo op prijs te stellen dat Nederlanders gemiddeld meer dan 100 euro 
voor de zorgbonus betalen, ondanks dat velen van hen hun werk of hun inkomen kwijt zijn geraakt. 

Solidariteit en oog voor elkaars belangen was en is niet vanzelfsprekend. Het was er gelukkig wél. 
Bijvoorbeeld tussen zorgorganisaties en zorgprofessionals, bij de distributie van middelen, het onderling 
verrekenen van diensten of de uitleen van mensen. Er was ook veel solidariteit in de samenleving: veel 
mensen gingen ook voor het belang van anderen. Vaak zonder veel governance. Mensen doen vaak ook 
‘onbestuurd’ goede dingen! 
 
Wat doet er nu echt toe? 
De pandemie riep veel ethische vragen op die we ad hoc beantwoord hebben. ‘Gaan we voor samenleven 
of overleven?’ stelde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Het is een vraag die ook in de 
dagelijkse praktijk relevant was en is. Veel ouderen kozen liever voor kwaliteit van leven en samenleven 
dan voor overleven. Aan hen werd aanvankelijk niets gevraagd. Gewoon isoleren. In het jaar waarin de 
wet Zorg en Dwang werd ingevoerd werd cynisch genoeg massaal aan mensen in de langdurige zorg een 
bezoek- en uitgaansverbod opgelegd. 
 
Goed reflecteren 
Wat leert dit nu voor de toekomst? We moeten goed reflecteren over onze governance, niet over het 
‘ding’ maar over ons gedrag. Horen we de mensen om wie het gaat? Verstaan en begrijpen we ze ook? 
Hebben we duidelijk wiens belangen we echt dienen, is dat maatschappelijk en persoonlijk de juiste keus, 
en hebben we een normatief kader waaraan we onze keuzes kunnen toetsen? 
 
Therapeutische waarde 
Het kan een positief waarderend gesprek zijn, misschien zelfs wel met therapeutische waarde. Want de 
coronacrisis heeft ook bij veel mensen een schuldgevoel opgeroepen ‘dit zou ik zo nooit meer doen!’. Het 
is goed dat hardop te zeggen en bij oprechte woorden elkaar waar nodig te vergeven. We hebben allemaal 
behoefte aan een nieuwe bestuurscultuur … van onszelf welteverstaan! 
  
 

We zijn er onvoldoende in geslaagd de kwaliteit van leven te 
laten meewegen in de besluitvorming over crisismaatregelen 
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Bijlagen 
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Ben Crum, Franske Keuter en Wilco Oostwouder - De coronacrisis roept 
om vereenvoudiging en versterking van het regionaal zorgbestuur 

Niets is zo effectief om de sterke en de zwakke plekken in een systeem te identificeren als een crisis. Dat 
geldt zeker voor hoe de coronacrisis de Nederlandse zorgsector test. De crisis heeft enorme kracht en 
veerkracht bij de zorginstellingen naar boven gehaald. Tegelijkertijd legt ze bloot hoe gefragmenteerd de 
zorgsector is. De afstand tussen Den Haag en de individuele instellingen blijkt groot en aan effectieve 
samenwerkingskaders tussen instellingen ontbreekt het veelal. 
 
De coronacrisis laat zien hoezeer het Nederlandse zorgstelsel rondom individuele instellingen binnen één 
sector is georganiseerd. Het is op dit niveau dat de kwaliteit wordt gecontroleerd en de overheid haar 
eisen formuleert. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en kanaliseren de 
financieringsstromen binnen de sectoren en de instellingen. Verzekeraars en toezichthouders beogen het 
stelsel te prikkelen tot verbetering van de kwaliteit en, bovenal, kostenbeheersing. Gevolg is dat het de 
sector moeilijk gemaakt wordt om samen te werken en er dus geen collectieve identiteit kan ontstaan. 
 
De coronacrisis is een maatschappij-brede crisis die het niveau van individuele instellingen ontstijgt. 
Ziekenhuizen werden door de toestroom van patiënten overweldigd en snel werd duidelijk dat de 
Intensive Care-capaciteit nationaal moest worden gecoördineerd. Door de aandacht voor de 
ziekenhuiszorg werden in de eerste golf de problemen in de instellingen in de gehandicapten- en de 
ouderenzorg over het hoofd gezien. Particuliere klinieken werden aanvankelijk gedwongen de reguliere 
zorg te staken en personeel en apparatuur uit te lenen aan de ziekenhuizen, zonder dat zij zelf actief in de 
coördinatie te worden betrokken. De Regionaal Overleg Acute Zorgketens (ROAZ) werden ingezet om de 
zorg in hun regio’s te coördineren maar hadden beperkte handelingscapaciteit als netwerkorganisatie en 
waren afhankelijk van de inzet van sterke instellingen. De GGD-en, die oorspronkelijk als taak hadden 
crises te beheersen in hun regio’s, bleken te uitgekleed en te klein om deze taak op zich te nemen. 
 
Bij dit alles zagen we dat het het ministerie van VWS ontbrak aan de middelen om grip op de sector te 
krijgen en sturing te geven aan de aanpak van de crisis. Tegelijkertijd beloofden de verzekeraars te 
bekostigen maar vertaalde hun centrale positie in het veld zich niet naar een beleidsmatige bijdrage aan 
het beheersen van de crisis. 
 
De coronacrisis laat de noodzaak zien om de samenhang binnen de zorg te vergroten. De zorgen op dat 
punt zijn niet nieuw, maar de coronacrisis heeft ze wel urgenter dan ooit gemaakt. Dat geldt zeker ook 
voor de grote uitdaging die nog voor ons ligt: het spoedig en effectief inhalen van reguliere zorg.  
 
Gezien de recente ervaringen is er vooral aandacht nodig voor het regionale niveau; daar zijn de 
uitdagingen het grootst. Op regionaal niveau behoeft de zorg vereenvoudiging en versterking. Momenteel 
zijn er niet minder dan vier relevante regio-indelingen. Naast de genoemde ROAZ, hebben we de 
ambulanceregio’s (RAV), de veiligheidsregio’s en GGZ-regio's. Ieder van deze indelingen kent haar eigen 
grenzen. Vereenvoudiging is dus gewenst, waarbij rekening moet worden gehouden met een effectieve 
koppeling aan het democratisch bestuur op het niveau van provincies en gemeenten. 
 
Versterking is nodig om te kunnen schakelen tussen instellingen en sectoren en de verbanden meer te 
laten zijn dan een netwerk-organisatie die slechts zo sterk is als haar zwakste schakel. Dat behoeft een 
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sterkere organisatie die actief kan ingrijpen (met “doorzettingsmacht”) in de toedeling van zorgcapaciteit 
en -taken. De kunst is daarbij om de benodigde regionale taken nauwkeurig af te bakenen zodat de 
veerkracht van de individuele instellingen behouden blijft.  
 
Met een vernieuwd regionaal bestuur –waarin niet alleen de ziekenhuizen en particuliere klinieken, maar 
ook GGZ-instellingen, de eerstelijnszorg, zorgkantoren en gemeenten zijn vertegenwoordigd– moeten we 
op zoek naar de balans tussen flexibiliteit en sturing in de zorg. Een versterkte regionale zorgorganisatie 
kan bruggen slaan tussen de verschillende vormen van zorg. Het vormt een hoognodige schakel tussen de 
Rijksoverheid en individuele zorginstellingen en laat tegelijkertijd ruimte voor verschillen tussen regio’s. 
In plaats van het beeld van een markt waarop zorginstellingen met elkaar concurreren, kan een vernieuwd 
regionaal bestuur gezicht geven aan een zorgsector die gezamenlijk haar onmisbare functie voor de 
samenleving vervult. 
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Korte biografieën van de sprekers 

Maurice van den Bosch is voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG. Sinds april 2020 is hij ook 
voorzitter van Santeon, het netwerk van zeven topklinische ziekenhuizen. 
 

Van den Bosch is sinds april 2017 lid van de raad van bestuur van het OLVG. In het 
verleden was hij als interventieradioloog werkzaam in onder meer het UMC Utrecht 
en Stanford Medical Center. In 2011 werd hij benoemd tot hoogleraar 
interventieradiologie en legde hij zich toe op de beeldgestuurde behandeling van 
kanker. Ook was Van den Bosch medeoprichter van het Centrum voor 
Beeldgestuurde Oncologische Interventies (CBOI) in het UMC Utrecht, het huidige 
Center for Image Sciences. 
Van den Bosch heeft Biomedische Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde 
gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn artsexamen behaalde hij aan 
de Universiteit Utrecht, waar hij tevens promoveerde binnen de epidemiologie 

(2001). Van 2002 t/m 2007 specialiseerde hij zich tot radioloog in het UMC Utrecht. Hij vervolgde zijn 
specialisatie tot interventie radioloog o.a. in Stanford Medical Center (VS) en keerde later terug als staflid 
radioloog UMC Utrecht in 2009. 
 
 
Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht vanwege het Kennisplatform Integratie 
en Samenleving (KIS).  

Hij is tevens wetenschappelijk adviseur van het Verwey-Jonker Instituut. Van 
2003 tot 2019 was hij daar directeur. Boutellier heeft sinds 2004 diverse 
leerstoelen bekleed op het terrein van veiligheid en samenleving, meest recent 
met de leeropdracht Veiligheid & Veerkracht. Boutellier is onder andere lid van 
de Raad van advies van de Politieacademie, was tot 2019 voorzitter van de 
Commissie Justitiële Interventies, en is voorzitter of lid van de redactieraden van 
het Tijdschrift voor Veiligheid, het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS) en 
het tijdschrift Secondant. 

 
 
Marcel Canoy is hoogleraar Gezondheidseconomie VU en economisch adviseur bij de Autoriteit 
Consument & Markt.  

Canoy ziet grote relevantie in de leerstoel in een tijd waar door de coronapandemie 
grote druk ontstaat voor kwetsbare groepen. “Er gaat het nodige mis in deze wereld. 
Er wordt nog altijd te veel vanuit bureaucratie, aanbod en het medische model 
gedacht. De kwetsbaarheid van ouderen vraagt om een benadering waar de 
menselijke maat standaard is en de uiteenlopende behoeftes van ouderen en hun 
naasten centraal staan.” 
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Hanneke Klopper is sinds 2011 directeur-bestuurder bij Rugpoli en sinds juni 2016 voorzitter van het 
bestuur van ZKN.  

Voor 2011 bekleedde ze diverse directie en managementfuncties in de zorg onder 
andere bij Thoraxcentrum Dijkzigt ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente en 
Ziekenhuisgroep Twente. Naast haar werk is Hanneke gepromoveerd op de relatie 
tussen specialisten en bestuurders van ziekenhuizen.  
Rugpoli is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van klachten van het houdings- 
en bewegingsapparaat, met name van de wervelkolom. Rugpoli heeft vier vestigingen in 
Nederland in Delden, Velp, Tilburg en Hoofddorp.  
 
 

 
José Manshanden is sinds 2017 directeur van de GGD Amsterdam en tevens Directeur Publieke 
Gezondheid.  

De GGD heeft een breed pakket aan taken op het terrein van de Publieke 
Gezondheid, waaronder jeugdgezondheidszorg, openbare geestelijke gezondheids-
zorg, gezonde leefomgeving, infectieziekten, reizigersvaccinaties, forensische 
geneeskunde en Veilig Thuis. Preventie, gezondheidsbevordering en gezondheids-
bescherming zijn kerntaken van de GGD. Bij de GGD werken ruim 1400 medewerkers 
en de jaarlijkse begroting is ruim € 130 miljoen. Het afgelopen jaar heeft de Covid-
19 bestrijding uiteraard veel gevraagd de GGD, of het nu gaat om testen, bron- en 
contactopsporing, hygiëne adviezen of preventie. Om aan alle vragen te voldoen is 
de GGD tijdelijk met meer dan 1200 fte gegroeid.  
Voor 2017 was Manshanden vele jaren werkzaam bij de gemeente Utrecht op het 

brede sociale domein. Zij was daar onder meer verantwoordelijk voor de overdracht van taken van het 
Rijk naar de gemeente op het terrein van de jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet.  
 
Van origine is Manshanden orthopedagoog en bestuurskundige. Zij is haar loopbaan begonnen in de 
jeugdhulpverlening en de preventieve gezondheidszorg. Daarna heeft zij ruim 10 jaar op het Ministerie 
van VWS gewerkt in verschillende functies, vooral ook op het terrein van de publieke gezondheid. Van 
2002 – 2007 was zij directeur van de Sociale Dienst in Dordrecht, een dienst die onder haar leiding is 
gefuseerd met 5 gemeenten tot de regionale Sociale Dienst Drechtsteden.  
 
Manshanden is van 2005 tot 2017 tevens lid geweest van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling 
en haar opvolger de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S). In 2015 is zij gekozen tot 
overheidsmanager van het jaar. 
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Henk Nies is directeur Strategie & Ontwikkeling bij Vilans, het landelijke kenniscentrum voor langdurende 
zorg.  

Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg op de Jo Visser 
leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een van zijn nevenfuncties is het 
lidmaatschap van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland.  
 
Henk is al vele jaren betrokken bij grootschalige implementatieprogramma’s in de 
zorg, bij de kennisverspreiding voor en met beroepsbeoefenaren en bij toegepast 
onderzoek. Hij zoekt daarbij de combinatie van functies en invalshoeken op. 
 
Hij heeft in Nederland en internationaal onderzoek gedaan en gepubliceerd over 
ouderenzorg en ouderenbeleid, gehandicaptenzorg, kwaliteit van de zorg, 

mantelzorg en beroepsontwikkeling. In zijn werk aan de Vrije Universiteit richt hij zich op waardige zorg, 
het samenspel tussen formele en informele zorg, de betrokkenheid van burgers, innovatie van beroepen 
en beroepsonderwijs, regionale samenwerking tussen zorg en het sociale domein, en veerkracht in zorg 
en welzijn.  
 
Het afgelopen jaar heeft was hij bij Vilans onder meer betrokken bij de monitoring van de Covid-19 
maatregelen in acht Europese landen. Verder heeft hij een aantal blogs geschreven over de corona crisis 
en een bijdrage geleverd aan de ondersteuning vanuit Vilans aan organisaties in de ouderenzorg en 
gehandicaptenzorg, onder meer op ethische vraagstukken en op maatregelen om organisaties ‘corona-
proof’ te maken. 
 
Aura Timen studeerde in 1995 af als arts aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.  

Ze is geregistreerd als geneeskundig specialist (Arts Maatschappij en 
Gezondheid/profiel infectieziektebestrijding) bij de Artsenfederatie KNMG. Aura 
Timen is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift 
‘Outbreak Management: towards a model for the next crisis’. Ze heeft uitgebreide 
onderzoekservaring op het gebied van public health en de bestrijding van 
overdraagbare aandoeningen, zowel in Nederland als op internationaal niveau. Het 
onderzoek van Aura Timen concentreert zich op de dynamiek van 
(infectieziekte)crises en op het effect van de maatregelen die genomen worden op 
individuen, risicogroepen en populaties. Aura Timen werd in 2018 benoemd tot 
bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de leerstoel 

‘Responses to communicable diseases in global health’. 
 
Aura Timen is sinds 2011 hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en 
neemt actief deel aan verschillende nationale en internationale netwerken. Zij is vast lid van het OMT. Zij 
was tot 2019 voorzitter van de Sectie Infectieziektebestrijding van de European Public Health Association 
(EUPHA) en is lid van het Adviesforum van het European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC). Aura Timen werd in 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
op de leerstoel ‘Responses to communicable diseases in global health’. 
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Meer lezen en quotes van de sprekers 

We zullen naar een landelijk herstelplan voor het zorgpersoneel moeten. Laten we samen nadenken hoe 
we onze mensen kunnen helpen. Ze hebben veel patiënten zien sterven, veel leed gezien, veel meer dan 
ze gewend zijn. Maar wij moeten wel door, en het herstel van de crisis zal minstens net zo lang duren als 
de crisis zelf. 
Maurice van den Bosch in ‘De coronacrisis vraagt om meer creativiteit’ 
 
De keuze is zelden tussen markt óf overheid, het gaat om markt én overheid. De kunst is om de markt te 
benutten voor de dingen waar markten goed in zijn en vice versa bij de overheid. […] Ook bij de zorg: 
versterk de regiefunctie van de overheid in die domeinen waar de markt het laat afweten (zoals bij een 
mogelijk faillissement van een ziekenhuis) maar laat de zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun werk 
blijven doen waar dat nuttig is. 
Marcel Canoy in ‘Wat de overheid (niet) kan’ 
 
Het virus heeft zich toch heel anders gedragen dan we van coronavirussen wisten […] 
Hier was een virus dat beide gedaantes had. Ernstige ziektegevallen, met patiënten die verslechteren 
onder je ogen, die overlijden. Afschuwelijk! En tegelijkertijd: personen die helemaal niks mankeren. Dit 
virus veroorzaakt het hele spectrum. 
Aura Timen in ‘Dit is een heel onvoorspelbaar virus’  
 
Hoe krijg je meer liefde in een systeem dat zo lang door neoliberaal marktdenken is vervormd? ‘Cruciaal 
is dat wederkerigheid weer voorop komt te staan. Dus: de instituties die zo wezenlijk zijn voor de kwaliteit 
van het bestaan moeten weer vooropzetten wat zij voor de mensen kunnen doen, maar ook wat ze in ruil 
terugverwachten’. 
Hans Boutellier in ‘Binnen een denkbeeldige cirkel’  
 
As we have seen in the current corona crisis: we need to move forward by engaging in an incremental 
process in which we constantly design appropriate and better alternatives, chose the right funding and 
technology, build the right team at all levels, take care of the social dimensions in collaboration and 
address the normative and ethical issues openly and –if possible– comprehensively. Policy structures and 
finances are important but should not blur the human and dimension of organising and arranging the right 
set of measures. We need to apply the principles that we have learned in the ‘old normal’ in the pressure 
cooker of integrated care that lies ahead of us. 
Henk Nies (met Axel Kaehne) in ‘The corona crisis: a pressure cooker for integrated care’ 
 
Ik hoop dat we deze coronacrisis als aanleiding kunnen gebruiken om de bevolking gezonder te maken. Er 
moet veel meer aandacht komen voor preventie en gezondheidsbevordering. 
José Manshanden in ‘Meer aandacht voor gezonde leefstijl en leefomgeving nodig’ 


