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Triage-instrument Nazorg corona:
- Het risico van ‘milde’ corona-

klachten
- De juiste zorg op de juiste plek
- Medisch specialistische
 revalidatiezorg voor 
 coronapatiënten

Zorgcommunicatie in een nieuwe 
tijd

Corona als versneller van 
zorginnovatie

Uit de Praktijk

Prof. dr. Karin Faber, directeur 
Patiëntenzorg: “Los van alle
verdrietige zaken heeft de 
coronacrisis ook goede dingen 
gebracht”

Kort nieuws

Mentale ondersteuning in crisistijd

Testcapaciteit in Limburg goed 
georganiseerd

Column directeur Transmurale 
Zorg

Praktijk is ook 

digitaal te lezen: 

www.mumc.nl/

verwijzers

Het thema voor deze uitgave van Praktijk is corona. Niet zozeer over 
maatregelen, protocollen en cijfers van corona, maar vooral over de 
menselijke impact die het virus heeft gehad en nog steeds heeft. 
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Het risico van ‘milde’ coronaklachten

Triage-instrument Nazorg corona 

Behandelaren verbonden aan het 

Maastricht UMC+, de Universiteit 

Maastricht en Adelante in Hoens-

broek ontwikkelen een triage-in-

strument, dat (huis)artsen on-

dersteunt bij hun verwijzing van 

coronapatiënten. Het doel is de 

patiënten met de juiste (combina-

tie van) zorg te behandelen, zo-

dat zij zo snel mogelijk de draad 

van hun leven kunnen oppakken. 

Het instrument is half augustus 

beschikbaar.

Voor meer informatie kan contact 

worden opgenomen met het ken-

niscentrum Adelante Zorggroep, 

secretariaatkc@adelante-zorg-

groep.nl.

Professor Jean Muris, huisarts in Geulle, en professor Jeanine Verbunt, revalidatiearts bij Adelante, trokken in juni in 

De Limburger aan de bel. Zij maken zich zorgen over het moeizame herstel van patiënten met ‘milde’ coronaklachten. 

“Juist omdat we de ziekte onvoldoende kennen, moeten we alert blijven en geïntegreerde zorg bieden, waarin naast 

fysiek herstel ook de cognitie en het mentaal welbevinden een rol spelen.”

Prof. Jeanine Verbunt is revalidatiearts bij 
Adelante en voorzitter van de vakgroep Revalidatiege-
neeskunde van het Maastricht UMC+. 
Prof. Jean Muris is huisarts in Geulle en voorzitter 
van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van het Maas-
tricht UMC+.
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Jean Muris behandelde op het moment 

van de oproep in De Limburger in zijn 

praktijk in Geulle ongeveer 10 patiënten 

met milde coronaklachten. Zij voelden 

zich al langer dan twee maanden niet lek-

ker en worstelden met hardnekkige fysie-

ke, cognitieve en/of psychische klachten. 

Volgens Jean Muris is het niet meer dan 

logisch dat ook andere praktijken een 

soortgelijk aantal patiënten kennen. Lan-

delijk zou het aantal mensen met milde coronaklachten (uitgaande 

van 5.000 huisartspraktijken) zo al gauw op tienduizenden mensen 

uitkomen. Aangezien Limburg ongeveer 600 praktijken telt, kan 

dat aantal in onze provincie mogelijk rond de zesduizend liggen. 

Aanhoudende klachten Jeanine Verbunt herkent het beeld dat 

Jean Muris schetst in haar zorgpraktijk. Zij is als revalidatiearts bij 

Adelante betrokken bij de behandeling van zowel post-IC patiënten 

als patiënten met langdurige milde klachten. “Aanvankelijk heeft 

deze laatste groep niet meer dan een verkoudheid, algeheel gevoel 

van malaise of smaak- en reukverlies. Maar, bij sommigen komt er 

dagelijks een nieuw symptoom bij: druk op de borst, hartkloppin-

gen, pijn, tintelingen, een piep in het oor, misselijkheid, duizeligheid 

en vermoeidheid. Sommige patiënten kampen bovendien met ex-

treme vermoeidheid. Ze zijn al uitgeput na een trap oplopen.” 

Selectie De meeste patiënten met milde klachten zijn niet ziek ge-

noeg voor het ziekenhuis, maar wel te ziek om te werken. “Van-

wege de aanhoudende klachten vormen zij een risicogroep voor 

langdurige uitval”, vervolgt Jeanine Verbunt. “We weten van SARS 

(2003) en Q-koorts (2006) dat de mentale gesteldheid op de lange 

termijn een rol speelt bij het herstel. Bij een onbekend virus zoals 

COVID-19 is het raadzaam om daar nu al rekening mee te houden 

en verder te kijken dan alleen fysiek herstel. Het is een belangrijke 

manier om mogelijke chronische klachten voor te zijn. Het is echt 

niet zo dat iedereen intensieve begeleiding nodig heeft; wel kan 

de huisarts een goede selectie maken van wie wel of beter niet 

gewoon kan uitzieken. Een passend triage-instrument gaat hierbij 

zeker helpen.”



“Terwijl de IC’s volstroomden met coronapatiënten bedachten 

we al dat veel van die mensen na hun IC-behandeling zouden 

moeten revalideren. In eerste instantie was onze focus gericht 

op de nazorg van IC-patiënten”, vertelt Annemieke Fastenau. Zij 

is fysiotherapeut gespecialiseerd in longaandoeningen in Fysio-

therapie de Heerderrein, bewegingswetenschapper en docent 

aan de huisartsopleiding van het Maastricht UMC+. “Gaande-

weg zijn we ook de behoeften in kaart gaan brengen van men-

sen met milde klachten. Dit naar aanleiding van het signaal van 

de huisartsen dat zij patiënten zien die niet herstellen. Ook in 

mijn eigen fysiotherapiepraktijk zie ik COVID-patiënten die last 

blijven houden van kortademigheid, pijn op de borst, vermoeid-

heid, psychische klachten of gewichtsverlies. Deze klachten zijn 

goed te herkennen. Minder zichtbaar is dat veel COVID-patiën-

ten een disbalans ervaren tussen inspanning en rust. Bij derge-

lijke klachten denken verwijzers vaak niet aan de fysiotherapeut. 

Toch kunnen juist wij deze patiënten al dan niet samen met een 

andere behandelaar vooruit helpen.”

Triage en eenmalig consult Het triage-instrument zal huisartsen 

helpen om COVID-patiënten naar de juiste plek in de zorgketen 

te verwijzen. Daarnaast is er de mogelijkheid om patiënten voor 

een eenmalig consult naar de fysiotherapeut te verwijzen. Deze 

beoordeelt aan de hand van enkele testen of de patiënt zelfstan-

dig verder kan, baat heeft bij fysiotherapie of beter af is bij een 

multidisciplinaire of medisch-specialistische behandeling.

Meer informatie op www.fynet.nl.
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Dr. Annemieke Fastenau is namens FY’net be-
trokken bij de ontwikkeling van het triage-instrument 
voor een goede stroomlijning van coronapatiënten in de 
eerste, tweede en derde lijn.
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De juiste zorg op 
de juiste plek

Triage-instrument Nazorg corona 



“Veel mensen denken dat ze zodra ze virusvrij zijn de draad weer kunnen op-

pakken, maar dan begint het vaak pas. De meeste post-IC coronapatiënten 

zijn ernstig verzwakt, hebben amper spiermassa, kampen met slikstoornissen 

en een verzwakt zenuwstelsel. Sommigen moeten leren leven met een lagere 

saturatie. Veel patiënten zijn daarnaast snel overprikkeld, hebben concentra-

tieproblemen en angstklachten. Wij zien kortom een opeenstapeling van klach-

ten. De noodzaak om post-IC coronapatiënten met multidisciplinaire zorg te 

ondersteunen, is dan ook groot.”

In zowel de klinische als poliklinische behandeling van coronapatiënten richt 

Adelante zich op fysiek, mentaal en cognitief herstel. Ook is er in de behande-

ling aandacht voor de partner en/of kinderen van de patiënt. Yvette van Horn: 

“Bij een eventuele tweede golf kunnen we ons klinische programma direct op-

schalen. Intussen weten wij ook dat er een grote groep patiënten rondloopt met 

milde klachten die chronisch kunnen worden. Niet elke COVID-patiënt heeft 

een medisch-specialistische behandeling nodig. Als het alleen om fysiek of 

om psychologisch herstel gaat, kan de patiënt gewoon naar een behandelaar 

in de buurt. Is een combinatie van fysiek, mentaal en/of cognitief programma 

nodig, dan is het wel raadzaam om de revalidatie meteen ook multidisciplinair 

te benaderen. Het nieuwe triage-instrument wijst de weg.” 

Na de zomervakantie organiseert Adelante een webinar over het triage-instru-

ment. Houd hiervoor www.adelante-zorggroep.nl in de gaten.

Vergoeding herstelzorg 
voor ernstig zieke 
COVID-19 patiënten

Op 16 juli jl. werd bekend gemaakt dat de 

basisverzekering tijdelijk de herstelzorg 

voor ernstig zieke COVID-19-patiënten 

gaat dekken. Hiermee zijn eventuele finan-

ciële barrières voor patiënten die niet aan-

vullend verzekerd zijn weggenomen!

Patiënten kunnen (vanaf 18 juli jl.) zes 

maanden aanspraak maken op parame-

dische zorg, een verwijzing van een me-

disch specialist of huisarts is hierbij nood-

zakelijk. Dit kan eenmalig met zes maanden 

verlengd worden. De zorg omvat vijftig be-

handelsessies door een fysio- of oefenthe-

rapeut, gepaard met acht behandeluren 

ergotherapie en zeven uur advies van een 

diëtist. De fysiotherapie is onder andere 

gericht op het opvangen van verlies aan 

spierkracht, conditie, benauwdheids-

klachten en aanhoudende vermoeidheids-

klachten. Niet alleen patiënten die zorg 

hebben gekregen op de intensive care 

kunnen een beroep doen op het uitge-

rekte basispakket. Ook patiënten die op 

reguliere ziekenhuisafdelingen hebben 

gelegen of thuis ernstig ziek waren, ko-

men in aanmerking.

Door de vakgroepen revalidatiegenees-

kunde en huisartsgeneeskunde van de UM 

wordt gewerkt aan een triage-instrument 

voor huisartsen. Het instrument moet er 

voor zorgen dat de huisarts geholpen wordt 

in het verwijzen van een COVID-patiënt 

naar de juiste plek. Sommige patiënten 

zullen naar multidisciplinaire revalidatie 

moeten voor herstel, terwijl anderen be-

handeld kunnen worden in de eerste lijn 

(fysio, diëtist, psycholoog).
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Drs. Yvette van Horn is revalidatiearts en lid van 
de raad van bestuur van Adelante. Het Hoensbroekse 
revalidatiecentrum opende in april de eerste klinische 
afdeling voor post-IC coronapatiënten van ons land en 
behandelt ook coronapatiënten poliklinisch met langdu-
rige milde klachten.
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Medisch-specialistische 
revalidatiezorg voor 
coronapatiënten

Laatste nieuws
Triage-instrument Nazorg corona 



Zorgcommunicatie in een nieuwe tijd

Lange tijd is er in de zorg gesproken over het inzetten van ‘nieuwe’ media in het contact met patiënten. Corona zorgde voor 

de omslag. Sinds de lockdown wordt er volop gebeld, gemaild en gebruik gemaakt van e-consulten en beeldbellen. Wat 

gaat er mee naar het ‘nieuwe normaal’? We vragen het zes zorgverleners, vanzelfsprekend op gepaste afstand.
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Anne Bemelmans, POH Jeugd in 

Maastricht en Meerssen

“Samen met mijn cliënten heb ik een 
weg gezocht om tijdens de lockdown 
met elkaar in contact te blijven. Door-
dat de scholen gebruik maakten van 
beeldbellen, merkte ik dat jongeren 
(en ouders) snel aan deze methode 
wenden. Het was daardoor goed 
mogelijk om de begeleiding voor 
een groot deel van de cliënten voort 
te zetten. Inmiddels zijn de werk-
plekken zo ingericht dat we weer 
fysiek op een veilige manier aan de 
slag kunnen gaan. Sommige cliënt-
gesprekken, zoals controle-afspra-
ken, kunnen prima telefonisch of via 
beeldbellen. Minder geschikt vind ik 
deze media voor de intake van nieu-
we cliënten en voor de behandeling 
van complexe casussen. Ik merk dat 
het dan toch lastiger is om – vanaf 
afstand – een goed beeld te kunnen 
vormen. Het blijft dus maatwerk. Per 
casus schat ik in of we gaan bellen, 
e-mailen, beeldbellen of dat het toch 
beter is om elkaar te zien.”

Andrea Kerkhofs, POH Somatiek

in Medisch Centrum Heer in

Maastricht

“Tijdens de lockdown hebben we met 
patiënten, zoals kwetsbare ouderen, 
waar we normaal veel contact mee 
hebben, actief gebeld. Sommigen 
vonden het raar dat ze niet naar de 
praktijk konden komen, maar ze had-
den zo toch het gevoel dat er op hen 
werd gelet. Kritieke patiënten hebben 
we natuurlijk gezien. Ik heb deze pe-
riode als zeer intensief ervaren. 
Normaal zijn er consulten waar je 
energie van krijgt, telefonische con-
sulten vragen alleen maar energie, 
mede doordat je de non-verbale 
communicatie mist. Sinds het weer 
kan, merk ik dan ook dat ik de meeste 
patiënten weer face-to-face zie. Voor 
de meeste ouderen is dit de beste 
optie.”

Thea van der Waart, huisarts in 

Wittevrouwenveld

“In onze praktijk zijn wij gaan (beeld)
bellen. Van e-consulten is minder 
gebruik gemaakt. Wel hebben we, 
bijvoorbeeld bij huidafwijkingen, pa-
tiënten gevraagd om foto’s naar ons 
te sturen. Ook ouderen hebben dit 
gedaan, met hulp van hun (klein)kin-
deren. En we hebben mensen verwe-
zen naar thuisarts.nl. Achteraf merk 
ik dat veel mensen geen contact 
hebben opgenomen, uit angst voor 
besmetting of omdat zij dachten dat 
we het te druk hadden. Dat moeten 
we in de toekomst voorkomen door 
actiever te promoten dat mensen hun 
huisarts ook via ICT-middelen op een 
veilige manier kunnen raadplegen.”



Zorgcommunicatie in een nieuwe tijd
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Denise Haemers, POH Somatiek in 

het Huisartsen Centrum Margraten

“Ik speelde al langer met de gedach-
te om beeldbellen in te zetten in het 
patiëntencontact. Een patiënte waar-
bij het tijdens een telefonisch consult 
maar niet lukte om duidelijk te maken 
hoe ze zelf haar glucose kon meten, 
was de trigger om het te doen. Door 
te beeldbellen kon ik de handeling 
voordoen. Dat hielp. Nu zet ik het va-
ker in, met name voor het uitwisselen 
van data met stabiele diabetespatiën-
ten en astmapatiënten, en voor car-
diovasculair risicomanagement. Voor 
coaching vind ik het minder geschikt. 
Dat vraagt om meer interactie. Al met 
al blijft het dus maatwerk, om te be-
oordelen voor welke zorg welk com-
municatiemiddel het meest geschikt 
is.”

Karin van der Brug, POH-GGZ in de 

huisartsenpraktijken Scharn en

P. Smeets

“In eerste instantie vonden de mees-
te patiënten beeldbellen eng en niet 
veilig. Gaandeweg stonden steeds 
meer mensen er toch open voor en nu 
onderzoeken we of we consulten via 
beeldbellen structureel opnemen in 
ons aanbod; zo goed is het bevallen. 
Het kost cliënten minder tijd en soms 
ervaart men hierdoor meer rust. De 
intake wil ik face-to-face blijven doen, 
vanwege de hoeveelheid informatie 
die nodig is en de non-verbale infor-
matie die je ‘op afstand’ vaak mist. 
Mijn ideale communicatie zal daarom 
een mix blijven. Ik doe wel steeds 
meer met e-health. Juist in tijden 
waarin we minder contact met elkaar 
hebben, kunnen we via e-health veel 
instrumenten aanreiken. Denk aan 
informatieve filmpjes of online medi-
tatieoefeningen. Patiënten vinden dit 
heel fijn.”

Jan Wouter Brunings is KNO-arts en 

directeur Transmurale Zorg in het 

Maastricht UMC+

“Vanwege de lockdown moesten we de 
KNO-poli sluiten en minder urgente af-
spraken afbellen. Deze gesprekken ble-
ken uiteindelijk enorm leerzaam, want 
daarin hebben we meteen ook gepolst 
hoe het met de betreffende patiënt ging 
en waar hij of zij last van had. Hierdoor 
kregen we een completer beeld van 
de klachten dan we hadden verwacht. 
KNO-artsen hebben natuurlijk bij uitstek 
een kijkvak; we willen iets zien om een 
diagnose te kunnen stellen. Het was een 
eyeopener, dat je dus ook via de tele-
foon een goed beeld krijgt. Ook voor 
transmurale samenwerking heb ik tij-
dens de coronacrisis veel gebeld. Waar 
huisartsen vroeger een patiënt gewoon 
doorstuurden, belden wij elkaar tijdens 
de lockdown om te overleggen of zij een 
patiënt moesten doorsturen of zelf nog 
onderzoeken konden doen; zo hebben 
we meer patiënten uit de tweede lijn we-
ten te houden. Dit is goed bevallen. Door 
meer tussen de eerste, tweede en der-
de lijn te communiceren kunnen we de 
specialistische zorg ontlasten. Dit telefo-
nische ‘meedenkconsult’ zou ik mee wil-
len nemen naar het ‘nieuwe normaal’.”
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Nicole van Eldik is kinderarts sociale 
pediatrie en programmamanager e-health 
in het zorginnovatielab van het Maastricht 
UMC+. 
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Bij het Maastricht UMC+ zaten begin 2020 tientallen pro-

jecten in de pijplijn die op innovatieve wijze moesten lei-

den tot betere en efficiëntere zorg. Corona heeft een aantal 

ontwikkelingen versneld. Opeens was er afstand nodig in 

de zorg en dan komt digitale techniek goed van pas. 

Linking pin tussen zorg en technologie in het Maastricht UMC+ 

is kinderarts en programmamanager e-health Nicole van Eldik. 

In het Innovatielab selecteren en onderzoeken zij en haar team 

uit het haast eindeloze spectrum aan digitale innovaties de toe-

passingen die nuttig en nodig zijn voor betere en efficiënt geor-

ganiseerde zorg. “Beeldbellen is de meest opvallende innovatie 

die tijdens de coronacrisis gemeengoed is geworden”, vertelt 

Nicole. “Toeval of niet, in het Maastricht UMC+ hadden we een 

pilot afgerond waarin we de veiligheid en gebruiksvriendelijk-

heid van de ‘online spreekkamer’ Facetalk hebben getest en 

goedgekeurd. Instructiemateriaal en informatiemateriaal voor 

zowel zorgmedewerkers als patiënten lagen zelfs al klaar. Onze 

IT-ers hebben tijdens de crisis keihard gewerkt om de toepas-

sing op te schalen naar 1.300 licenties, zodat zorgverleners via 

hun devices op een veilige manier met hun patiënten in contact 

konden komen. Een indrukwekkende prestatie.”

Een mix “Van patiënten horen we dat ze Facetalk goed kunnen 

inzetten en dat ze het prettig vinden om in hun eigen omge-

ving met een arts te kunnen praten. In mijn praktijk zie ik dat 

ook terug in de respons van kinderen. Zij stellen zich in hun 

eigen omgeving meer open en vertellen meer. Een kind met 

slaapproblemen heeft mij – via haar telefoon – zelfs haar slaap-

kamer laten zien. Dat beeld had ik in mijn spreekkamer nooit 

gehad. Negatieve geluiden zijn er ook. Een patiënt die tijdens de 

coronacrisis een zware behandeling volgde, gaf aan dat zij haar 

behandelaar in die periode niet live had gezien. Dat moeten 

we voorkomen; beeldbellen moet altijd deel uitmaken van een 

blended mix van instrumenten die je inzet voor je patiëntcon-

tacten. Het is geen vervanging, maar een mooie aanvulling op 

face-to-face contact.” Deze zomer wordt de integratie tussen 

Facetalk en het ziekenhuissysteem afgerond. Hierna kunnen 

zorgverleners ook hun scherm met de patiënt delen en makke-

lijker hun afspraken plannen.

Niet meer te stoppen Facetalk maakt in een afgesloten, vei-

lige webomgeving online consultaties mogelijk. Intussen blijft 

ook het aantal online meetinstrumenten groeien. Nieuw in het 

Maastricht UMC+ zijn onder meer een meetinstrument voor 

pre-operatieve anesthesiescreening, een opschaling van de 

FibriCheck waarmee patiënten zelf hun hartritme kunnen mo-

nitoren en de Psymate voor monitoring van psychisch wel-

bevinden van medewerkers tijdens de coronacrisis. En er zit 

nog veel meer in het vat. Nicole: “Dagelijks staat er wel een 

webinar voor kennisdeling tussen zorgverleners op het pro-

gramma en ook vergaderen doen we sinds corona bij voorkeur 

online. De ontwikkeling was natuurlijk al gaande. Maar, coro-

na onderstreept dat innovaties die zorg op afstand mogelijk 

maken niet meer te stoppen zijn. Voor zorgverleners werkt het 

online contact sneller en efficiënter; je hoeft niet meer uren te 

reizen voor een vergadering van één uur. En patiënten vinden 

het prettig dat zij minder vaak voor eenvoudige onderzoeken 

naar het ziekenhuis hoeven te komen. In het ‘nieuwe normaal’ 

wordt het uitgangspunt digital first. Door het online delen van 

(gezondheids)informatie tussen collega’s onderling én tussen 

zorgverlener en patiënt ontstaat in de dagelijkse praktijk meer 

ruimte voor zorg. Ik noem dit de overgang van bureaucratie 

naar creatie; van het afwerken van allerlei lijstjes naar het echte 

contact waarin je samen met de patiënt beslist over de zorg 

die wenselijk is.”

Meer informatie over e-health in het Maastricht UMC+ is te 

vinden op www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/praktisch/

ehealth-toepassingen.

Corona als versneller 
van zorginnovatie



“Begin maart is binnen de huisartsenzorg in de regio Maas-

tricht/Heuvelland het crisisteam geactiveerd, bestaande uit 

huisartsen, vertegenwoordigers van de Huisartsenpost en 

ZIO. Er was voor de HAP meteen werk aan de winkel; overal in 

het land zagen de huisartsenposten een exceptionele stijging 

van zorg- en COVID-vragen. Hierdoor waren extra bezetting 

in het callcentrum van de HAP en extra huisartsen voor de 

COVID-poli nodig. Hier is gelukkig landelijk op geanticipeerd. 

Een van de eerste beslissingen die wij lokaal hebben ge-

maakt, is de scheiding van COVID- en non-COVID-patiënten in 

de huisartsenzorg door al op 18 maart in Maastricht-West een 

COVID-poli te openen. Deze maatregel heeft goed uitgepakt 

en was zowel voor patiënten als huisartsen duidelijk. Ook de 

samenwerking met de spoedeisende hulp in de triagetent heeft 

goed gewerkt. Daar kunnen we nog een stap in zetten door in 

de voorbereiding op een mogelijke tweede golf elkaars plan-

nen te delen, zodat de patiënt met een acute zorgvraag snel 

en veilig geholpen wordt op de HAP of spoedeisende hulp. 

Al met al zijn wij erg tevreden over de keuzes die we hebben 

gemaakt en vooral ook trots op de extra inzet die iedereen 

heeft geleverd. Vorig jaar hebben wij deelgenomen aan een 

BIOWARE-crisisoefening met diverse zorgorganisaties in 

Limburg. Twee weken lang hebben we toen via een platform 

geoefend met een crisisscenario lijkend op COVID. Niet be-

seffende dat dit scenario een halfjaar later werkelijkheid zou 

worden. Dat was bizar, maar heeft er wel toe bijgedragen dat 

het crisisteam nog beter op elkaar ingespeeld was.”

Uit de Praktijk gaat dit keer over ervaringen van medewer-

kers van het Maastricht UMC+ die in de ‘frontlinie’ van de 

coronacrisis stonden.
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Erica Posma is directeur van de Huis-

artsenpost Maastricht-Heuvelland 

“Mijn team heeft tijdens de coronacrisis op allerlei afdelin-

gen gewerkt. Zelf ben ik als zaalarts op de corona-afdeling 

ingezet. Vol trots heb ik gezien hoe hard er in ons ziekenhuis 

is gewerkt. Hoe verpleegafdelingen omgetoverd werden in 

corona-afdelingen, hoe facilitaire medewerkers mee hebben 

gezorgd en hoe ‘achtergebleven’ collega’s de reguliere zorg in 

goede banen leidden. Op dit moment werken we aan zorg in 

‘het nieuwe normaal’. Eerlijk gezegd vind ik deze periode min-

stens zo hectisch, mede doordat de regels telkens wijzigen. 

Aangezien we allemaal toch tamelijk uitgeput uit een emo-

tionele situatie komen, is het moeilijk om energiek en flexibel 

met alle ontwikkelingen mee te bewegen. Normaliter heb je na 

een heftige gebeurtenis altijd wel een moment waarop je kunt 

ontspannen en de gebeurtenis kunt laten landen. Dat moment 

is er nu niet. Ik adviseer mijn collega’s daarom om zo nu en 

dan ‘mijmertijd’ in te bouwen. Tijdens de coronagolf vond ik 

de debriefing aan het einde van elke dienst bijvoorbeeld heel 

waardevol. Niet dat we het iedere dag zo groots moeten aan-

pakken, maar zo’n gezamenlijke afsluiting van een dienst kan 

heel waardevol zijn om af te schakelen van het werk, zodat je 

thuis op adem kunt komen.”

Jolanda Schippers is verpleegkundig 

specialist op de afdeling Infectieziekten 

in het Maastricht UMC+



“Ik heb de achterliggende periode letterlijk en figuurlijk als in-

tensief ervaren; zowel qua zorg als qua inzet en verantwoorde-

lijkheid. Wekenlang hebben we 24/7 dubbele capaciteit gele-

verd. Met zoveel ernstig zieke mensen en sterfgevallen tegelijk, 

was de zorg fysiek en vooral ook psychosociaal zwaar. Toch 

denk ik niet dat iemand ooit het gevoel heeft gehad dat we het 

niet aankonden met elkaar. Mede dankzij het supportteam dat 

elke dag in de gaten hield hoe het met ons ging. Soms moest 

ik met een cijfer aangeven hoe ik mij voelde. Meestal zat ik 

rond de 8. Dan kon ik helemaal kapot en onder de indruk zijn 

van gebeurtenissen, maar kwam ik toch hoog uit omdat ik mijn 

team en haar prestatie zo ongelofelijk waardeerde. We hebben 

nooit ondergepresteerd, maar permanent een topprestatie 

geleverd. Achteraf merk je eigenlijk pas hoeveel energie dat 

heeft gekost. De tijd was leerzaam. We hebben ervaren dat 

we als team nog beter functioneren als we beter met elkaar 

communiceren; elkaar op de hoogte houden van wat er speelt 

en waarom je bepaalde beslissingen neemt. Daarnaast moe-

ten we kritischer kijken naar de manier waarop we mensen 

inzetten. In de hectiek van de eerste golf waren we blij dat we 

het rooster ingevuld kregen. Met teams waarin de teamleden 

beter op elkaar ingespeeld zijn, kunnen we een volgende keer 

de continuïteit van onze zorg beter waarborgen.”
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Prof. dr. Iwan van der Horst is afdelings-

hoofd van de Intensive Care van het 

Maastricht UMC+ en lid van het dagelijks 

bestuur van de Nederlandse Vereniging 

van Intensive Care

“Met de gebeurtenissen in Italië in het vizier, stonden wij be-

gin maart voor de opdracht om het SEH-team goed voor te 

bereiden op de golf aan coronapatiënten die op ons afkwam. 

Om te voorkomen dat we in geval van nood handen en bed-

den tekort zouden komen, besloten we hoog in te zetten. 

Hiervoor hebben we het SEH-team verdriedubbeld, bedden, 

verpleegkundigen en benodigd ondersteunend personeel 

vrijgemaakt en buiten het ziekenhuis een triagetent ingericht. 

Tijdens de piek zagen we hier 70 nieuwe patiënten per dag. 

De uitwijkmogelijkheid in het MECC, die we uiteindelijk niet 

nodig hadden, zorgde voor rust en het vertrouwen dat we op 

het ergste scenario voorbereid waren. Uit onze ervaring met 

deze crisis nemen we twee belangrijke leermomenten mee 

naar de toekomst; ten eerste dat het creëren van een veilige 

zorgomgeving niet alleen voor patiënten, maar ook voor onze 

medewerkers van cruciaal belang is geweest. Wij hebben de 

informatie uit Italië goed gebruikt om optimaal gefaciliteerd te 

zijn. Daardoor konden we de hoge werkdruk aan. Het tweede 

leerpunt is dat tijdens deze coronagolf, mensen met andere 

spoedeisende klachten het ziekenhuis mogelijk hebben geme-

den. Naar de toekomst toe moeten we dat zien te voorkomen. 

We weten hoe we onszelf én patiënten tegen virussen kunnen 

beschermen. We hebben voldoende middelen en een prima 

werkstructuur waarmee we crisissen aankunnen. Nu is het 

zaak dat we nog duidelijker naar buiten communiceren dat het 

ziekenhuis ook in een crisisperiode een veilige plek is om naar 

toe te gaan.” 

Drs. Paul Breedveld is kwartiermaker 

Spoedeisende Hulp, traumachirurg en in-

tensivist in het Maastricht UMC+
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Wat ging er door jou heen toen duidelijk werd wat voor impact 

COVID-19 had?

“Enkele leden van het CBT, waaronder ikzelf, hadden in die be-

ginperiode veel contact met specialisten in Italië. Dankzij dit 

contact werd snel duidelijk wat er op ons afkwam. Hierdoor 

konden wij ons goed voorbereiden en in onze eigen organisa-

tie al maatregelen afkondigen, zoals geen handen schudden 

en bijeenkomsten organiseren. Ik vond dit een heel nare peri-

ode, omdat we in Nederland weinig data hadden. We kregen 

wel gegevens van het RIVM, maar die liepen telkens twee da-

gen achter. Waarbij ik gezegd wil hebben dat wij als ziekenhuis 

natuurlijk een ander perspectief op de ontwikkelingen hadden 

dan bijvoorbeeld het RIVM en de GGD. Zij kijken vanuit volks-

gezondheidsperspectief, wij hadden een rol op het gebied van 

ziekenhuisrisicomanagement. Dat is wezenlijk anders. Hierdoor 

kon het gebeuren dat een evenement zoals de TEFAF gewoon 

door kon gaan, terwijl wij bijeenkomsten binnen het ziekenhuis 

al verboden. Ik vond dat lastig.”

Hoe kreeg je vat op de nieuwe, door corona gedicteerde wer-

kelijkheid?

“Omdat de werkelijkheid haast met het uur veranderde, kwam 

het CBT vanaf die eerste week in maart twee keer per dag bij 

elkaar om te anticiperen op de actualiteit. Hierdoor hebben we 

steeds vooruit kunnen lopen op de maatregelen die nodig waren 

en hebben we nooit het gevoel gehad dat we de controle kwijt 

waren. Dat was prettig, moet ik zeggen. In Italië overviel het 

virus de ziekenhuizen in zo’n rap tempo dat ze de grip kwijt-

raakten en er paniek ontstond. Dat gevoel hebben wij in het 

Maastricht UMC+ nooit gehad. 

Toen ging heel Nederland, de ziekenhuizen incluis, in een in-

telligente lockdown. Behalve de IC’s en de COVID-afdelingen, 

die draaiden overuren.

“Het beeld was surrealistisch. Doordat iedereen de urgentie 

van de maatregel begreep, waren de gangen van de ene op 

de andere dag leeg. Zowel in die lege gangen als in de drukte 

achter de klapdeuren van de verpleegafdelingen voelde je een 

enorme eendracht en saamhorigheid en heel veel solidariteit. 

Vanuit allerlei afdelingen kwamen mensen om te helpen op de 

Intensive Care en bij de afdeling Interne geneeskunde. Ook de 

ondersteunende en facilitaire diensten hebben een ongekende 

prestatie geleverd. De daadkracht was geweldig. Je merkte dat 

mensen trots waren op wat ze samen voor elkaar kregen. Dat 

voelde toen en voelt nog altijd goed.”

Kun je voorbeelden noemen? 

Een mooi voorbeeld vind ik de triagetent die wij in nog geen 

week tijd opgetuigd hebben bij de ‘poort’ van het ziekenhuis. 

Zonder deze extra capaciteit hadden we het nooit zo goed ge-

red. Ook met de inrichting van een extra afdeling in het MECC is 

een ongekende prestatie geleverd. Achteraf is die extra capaci-

teit in het MECC niet nodig geweest, maar draai de situatie maar 

eens om en hadden we al die extra bedden niet gehad, terwijl ze 

wel nodig waren. Ik sta nog altijd achter die beslissing.” 

Verloopt het opschalen van de reguliere zorg even voorspoe-

dig als het overschakelen op coronazorg? 

De beperkingen van de nieuwe werkelijkheid, met name de 

anderhalve meter maatregel, maken de zorg complex op dit mo-

ment. Daarnaast kampen we ondanks de aandacht die we heb-

“Los van alle verdrietige 
zaken heeft de coronacrisis 
ook goede dingen gebracht”

Op 1 maart werd duidelijk dat COVID-19 na Azië en Italië ook het leven in Nederland zou gaan veranderen. Een dag later kwam 

het CrisisBeleidsTeam (CBT) van het Maastricht UMC+ de eerste keer bij elkaar. Karin Faber, directeur patiëntenzorg, was er bij. 

“Echte paniek hebben wij nooit ervaren. Nee, we hebben de touwtjes steeds strak in handen gehad, al zou ik het bij een volgende 

golf op enkele vlakken zeker anders doen.” Een terugblik.



Prof. dr. Karin Faber 
is neuroloog en directeur Pa-
tiëntenzorg in het Maastricht 
UMC+.P
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ben besteed aan het welbevinden van ons team met een hoog 

ziekteverzuim. Vooral in de verpleging zien we dat mensen over-

belast zijn, terwijl de werkdruk op dit moment niet lager is ten 

opzichte van de achterliggende maanden. Door de uitgestelde 

zorg kraakt en piept het in de zorg.”

Hoe los je dat op?

“Het tekort aan personeel in de zorg was voor de coronacrisis al 

een aandachtspunt maar is nu nijpend. Daar moeten we écht – 

en los van pandemieën – met zijn allen mee aan de slag. Wij kij-

ken momenteel wat we kunnen doen om onze verpleegkundigen 

maximaal te ondersteunen. Bijvoorbeeld door taken, zoals het 

bereiden van medicatie, bij hen weg te halen, zodat zij zich kun-

nen focussen op de dingen waarvoor ze opgeleid zijn. Dat ze 

blij blijven met wat ze doen. Hiervoor zouden we zelfs mensen 

van buiten de zorg kunnen opleiden en inzetten. Ook moeten 

we kritisch blijven kijken naar de registratielast in de zorg. Als 

we naar aanleiding van de coronacrisis dergelijke substantiële 

verbeteringen kunnen realiseren landelijk, levert dat hartverwar-

mende applaus dat onze zorgcollega’s tijdens de crisis kregen 

onder de streep tenminste iets op.”

Wat hebben we van de coronacrisis geleerd?

“Dat er veel virussen zijn die een serieus risico vormen voor de 

volksgezondheid. In het ziekenhuis is een team ingesteld om 

de scenario’s uit te werken voor de komst van een eventuele 

tweede piek. Hierbij nemen we mee wat echt goed is gedaan en 

verbeteren we wat – volgens voortschrijdend inzicht – beter kan. 

We willen bijvoorbeeld niet nog een keer de hele reguliere zorg 

afschalen om een pandemie aan te kunnen. Aandachtspunt 

hierbij is dus de inzet van het personeel; het streven de reguliere 

zorg zo veel mogelijk te waarborgen en onze verpleegkundigen 

zo veel mogelijk te ontlasten. Een ander aandachtspunt is de 

beslissing die bij de eerste golf is genomen om geen bezoek toe 

te laten op COVID-afdelingen. Dat had heel erg te maken met 

het tekort aan beschermingsmiddelen. Ik zou er zelf heel erg 

voor zijn om dat verbod bij een volgende golf af te schaffen. Ik 

vind het ongelofelijk naar en kil dat zieke mensen alleen moeten 

zijn.”

Is er een concrete uitbreiding van het aantal IC-bedden te ver-

wachten in het Maastricht UMC+?

“Er ligt een landelijk plan dat ook voor het Maastricht UMC+ 

voorziet in een uitbreiding van de huidige capaciteit met extra 

bedden voor intensive care. Dat kost circa 1 miljoen per jaar per 

bed. Maar, dat geld is nog niet toegezegd. Voordat ziekenhui-

zen dit gaan inrichten, zullen eerst financiële garanties moeten 

worden gegeven.

Heeft COVID-19 de wereld veranderd?

“Ja. Er is in korte tijd wereldwijd ongelofelijk veel gebeurd. De 

impact is groot. In al die hectiek hebben we gezien hoe onze 

organisatie kan bewegen als het nodig is. Dat vond ik heel mooi 

om mee te maken. Los van alle verdrietige zaken heeft de 

coronacrisis zo ook goede dingen gebracht. Ik hoop dat we die 

vast kunnen houden.”

“Vooral in de verpleging  zien we dat mensen overbelast  zijn, terwijl de werkdruk op 
dit moment niet lager is ten opzichte van de achterliggende maanden”
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zijn. Het onderzoek draagt de titel COLC-studie (COVID-19, Obesity and Lifestyle in 

Children). Naast het Maastricht UMC+ als projectleider participeren ook Rijnstate, 

VieCuri MC, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ErasmusMC 

en het OLVG in het onderzoek. Alle kinderen tussen de 4 en 18 jaar die willen 

deelnemen aan het onderzoek kunnen terecht op www.mumc.nl/colc-studie 

Wat is de ervaring van nabestaanden met de 

zorg in de laatste levensfase van patiënten tij-

dens de coronacrisis? Wat is het effect hiervan 

op hun rouwproces en welke ervaring hebben 

zorgverleners? Het Maastricht UMC+ partici-

peert in een groot nationaal onderzoek (dat 

wordt geleid door het ErasmusMC) en zoekt 

nabestaanden, maar ook artsen, verpleegkun-

digen, vrijwilligers en andere zorgverleners die 

een online vragenlijst willen invullen over de 

zorg in de laatste levensfase.

Vragenlijst Om een goed beeld te krijgen over 

de zorg in de laatste levensfase is een vragenlijst ontwikkeld. Met vragen als: Hoe is de 

zorg aan het levenseinde geweest en hoe heeft de coronacrisis deze periode beïnvloed? 

Maar ook: wat is het effect hiervan op het rouwproces van familieleden van personen 

die tijdens de crisis overlijden? Iedereen die recent heeft meegemaakt dat een naaste is 

overleden, wordt uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

Aan dit onderzoek doen alle universitair medische centra in Nederland mee, even-

als de Hogeschool Rotterdam en het Integraal Kankercentrum Nederland. De stu-

die wordt geleid door het ErasmusMC en is een initiatief van Stichting Palliatieve 

Zorg Onderzoek Nederland. Zie voor meer informatie: palliaweb.nl/corona/mee-

doen-aan-onderzoek/11-meedoen-aan-onderzoek

Onderzoek ‘laatste levensfase-
zorg’ tijdens coronacrisis

Begeleiding bij
levens- en zin-
gevingsvragen
in de thuissituatie,
juist nu! 

De coronacrisis heeft velen van ons geraakt. 

Dit leidde bij een aanzienlijk aantal mensen 

tot gevoelens van angst en eenzaamheid. Af-

scheid nemen van overleden dierbaren was 

moeilijk, wat kan leiden tot gecompliceerde 

rouw. Juist in deze periode kwamen bij veel 

mensen, maar ook bij hun behandelend (huis)

artsen, levens- en zingevingsvragen boven. 

Dat zijn vragen die ons allemaal bezighouden, 

zoals:

• waarom overkomt mij dit?

• wat kan mij ondersteunen / kracht geven in  

deze?

• wie of wat is voor mij écht belangrijk?

Een goede omgang met levensvragen is deel 

van goede zorg. Het Centrum voor Levensvra-

gen Heuvelland biedt mensen de mogelijkheid 

in hun thuissituatie met een geestelijk verzor-

ger in gesprek te gaan over de levens- en zin-

gevingsvragen die hen op dat moment bezig-

houden. De geestelijk verzorger is deskundig 

in het herkennen, benoemen en uitvragen van 

deze vragen. Hij of zij schept ruimte om op ba-

sis van vertrouwen vaak moeilijke onderwer-

pen bespreekbaar te maken en mensen te hel-

pen om hoop, veerkracht en innerlijke kracht 

te hervinden in tijden van ziekte en verlies. Ook 

morele dilemma’s kunnen onderwerp zijn van 

gesprek. De gesprekken kunnen helpen zaken 

op een rijtje te zetten, overzicht te krijgen en 

lichter verder te gaan. Het Centrum voor Le-

vensvragen richt zich op alle 50+ers met zin-

gevingsvragen, mensen in de palliatieve fase 

van hun leven en kwetsbare mensen.

Zorgprofessionals, patiënten zelf of hun naas-

ten kunnen een aanvraag voor begeleiding 

door een geestelijk verzorger doen (tel. 0900-

7255486 op werkdagen tussen 8.00 en 18:00 

uur). De aangeboden ondersteuning is koste-

loos voor patiënt en naasten. 

Meer informatie www.palliatievezorglimburg.

nl/Patiënten-en-naasten/Centrum-voor-Le-

vensvragen

Oproep! Onderzoek naar effect
corona-maatregelen op leefstijl kinderen

Onderzoekers van het Maas-

tricht UMC+ zijn een onderzoek 

gestart naar de invloed van de 

corona-maatregelen op de leefstijl 

van kinderen. Daarnaast wordt ook 

onderzoek gedaan naar de achterlig-

gende mechanismen tussen het heb-

ben van overgewicht en het ziektebe-

loop van het coronavirus bij de jeugd. 

Hoewel kinderen veel minder vatbaar 

zijn voor het virus, wil dat niet zeggen 

dat ze er helemaal van gevrijwaard 
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Al op dag één van de lockdown was duidelijk dat het corona-

virus fysiek en mentaal grote impact zou hebben op de ge-

steldheid van patiënten, naasten én zorgmedewerkers. In 

het ziekenhuis werd een psychosociaal team ingesteld dat 

24/7 ondersteuning kon bieden. In de eerste lijn focuste 

deze zorg zich op het ‘Coronahotel’ in Urmond. In beide 

lijnen is de intensieve ondersteuning intussen afgebouwd, 

maar liggen scenario’s klaar om – indien nodig – weer op 

te schalen. 

Buddysysteem “Alles wees er in die eerste dagen op dat 

COVID-19 een zware wissel zou trekken op de zorg en de 

samenleving”, blikt Annelien Duits terug. Zij is klinisch neuro-

psycholoog en lid van het supportteam dat in het Maastricht 

UMC+ wordt ingezet voor mentale ondersteuning van patiënten, 

naasten en collega’s. “Om de juiste ondersteuning te kunnen 

bieden, hebben wij alle psychosociale zorgverleners in het 

Maastricht UMC+, van het Bedrijfs Opvang Team tot de gees-

telijke verzorgers, maatschappelijk werkers, psychologen en 

psychiaters, verbonden in één team dat 24/7 ziekenhuisbreed 

ingezet kon worden voor patiëntgerelateerde vragen en onder-

steuning van zorgmedewerkers. Patiënten en naasten kampten 

met angsten en intens verdriet over het niet samen kunnen zijn. 

Professionals worstelden met angst voor besmetting, het gril-

lige verloop van corona en de wens om zo menselijk mogelijk, 

maar toch ook veilig te werken. Die schoen wringt nog altijd. 

Met hard werken heeft niemand moeite, wel met de keuzes 

die gemaakt moesten worden tussen wel/niet behandelen en 

het isoleren van patiënten. Een effectief instrument dat wij in 

de coronatijd in het Maastricht UMC+ hebben ingesteld, is de 

dagelijkse ‘debriefing’ aan het eind van elke dienst. Niet om 

ervaringen te psychologiseren, maar om spanningen, verdriet, 

frustraties en soms ook successen en praktische zaken direct 

te delen met elkaar. Dit idee is een vertaling van het ‘bud-

dysysteem’ dat defensie inzet bij een crisis. Het gaat uit van de 

gedachte dat een ander jou vaak beter in de gaten heeft dan 

jijzelf. Wij vinden die benadering zeer toepasbaar op de zorg 

Mentale 
ondersteuning in crisistijd

Annelien Duits is klinisch neuro-
psycholoog in het Maastricht UMC+. Zij 
maakt deel uit van het supportteam dat 
psychosociale ondersteuning biedt in het 
Maastricht UMC+
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waarin medewerkers zichzelf graag voorbij hollen in hun zorg 

voor de ander.”

Positieve gevolgen “Ook in de eerste lijn zagen wij de druk op 

patiënten, naasten en medewerkers groeien”, vult Bart Bongers 

aan. Hij was betrokken bij de organisatie van mentale onder-

steuning in het Coronacentrum Urmond. “In het hotel hadden 

we de mogelijkheid om 240 patiënten uit Zuid-Limburg op te 

vangen; op het hoogtepunt lagen er 40 patiënten. Terugkijkend 

kan ik echt trots zijn op de manier waarop de zorgregio’s met 

de zorgbehoefte hebben meebewogen en bereid waren samen 

te werken. Die ruimte was er in Maastricht Heuvelland ook, 

want alleen al in de GGZ is het aantal verwijzingen tijdens de 

coronagolf verminderd – van 700 in januari naar ruim 200 ver-

wijzingen in april. Het aantal is inmiddels weer gestegen, maar 

er is tot op heden (juli 2020) geen inhaaleffect. De eerste con-

clusie die we hieruit kunnen trekken is dat mensen in deze col-

lectieve crisis blijkbaar niet extra zorg nodig hadden, veel zelf 

konden en elkaar waarschijnlijk ook meer hebben geholpen.”

Nu de eerste golf voorbij is, is het business as usual en funge-

ren de huisarts en POH GGZ weer als eerste aanspreekpunt 

en schakel met het GGZ-netwerk. Bart: “Wetende dat er veel 

speelt bij mensen en omdat men ook ziet dat het in de zorg 

anders kan, heeft een aantal huisartsen het 10-minuten-con-

sult uitgebreid naar 15 minuten. Hierdoor is er in het gesprek 

meer ruimte voor de psychische gesteldheid van patiënten. De 

POH GGZ behandelt mensen – ook collega’s – die (als gevolg 

van corona) stress, angst of paniek ervaren, anderen worden 

naar de juiste plek in het GGZ-netwerk doorverwezen. Steeds 

meer praktijken bieden deze ondersteuning sinds de corona-

crisis ook online aan. Tijdens de crisis als vervanging van het 

face-to-face-contact, nu omdat online contact het mogelijk 

maakt om snel te schakelen. Corona heeft zo ook iets goeds 

gebracht, dat de kwaliteit van de gezondheidszorg ten goede 

komt.”

Mentale 
ondersteuning in crisistijd

17

Bart Bongers is manager GGZ bij 
ZIO en manager bij Mens GGZ. Hij is 
betrokken bij de organisatie van mentale 
ondersteuning van (corona)patiënten en 
zorgmedewerkers in de eerste lijn. 
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Jeffrey Hendriks is stafadviseur Business Development 
binnen de eenheid Beeldvorming en Laboratoria van het Maas-
tricht UMC+.
“Onze laboratoria kunnen 2.000 labtesten per dag verwerken. 
Voor de beeldvorming: tijdens de hoogtijdagen van de eerste co-
ronagolf hebben we nog niet de helft gehaald.”
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Nu de coronacrisis achter ons ligt, is het tijd om ook op het 

gebied van testen de balans op te maken. Het tekort aan 

testen dat ons land in de beginperiode van de coronacri-

sis parten speelde, hoort definitief tot het verleden. Jeffrey 

Hendriks: “We hebben voldoende testen ter beschikking en 

de testcapaciteit in Zuid-Limburg is zeer efficiënt georga-

niseerd. Dat is een voordeel bij het nadeel COVID. De crisis 

heeft nieuwe wegen geopend.”

Als stafadviseur Business Development binnen de eenheid 

Beeldvorming en Laboratoria van het Maastricht UMC+ is 

Jeffrey Hendriks verantwoordelijk voor het relatiebeheer en 

het doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

beeldvorming en laboratoria. “De beginperiode van de crisis 

was heftig vanwege het landelijk tekort aan testmateriaal”, blikt 

hij terug. “Het testmateriaal was er wel, maar we kregen het 

simpelweg niet. Dat was stressvol en frustrerend, met name 

voor de zorgverleners en laboratoria. Het tekort is intussen op-

gelost. En ook het netwerk heeft in onze regio niet stilgezeten. 

Samen met Zuyderland, de GGD, ZIO, huisartsondersteuner 

Meditta en de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg hebben we 

drie lijnen uitgezet waarin we de testcapaciteit snel kunnen op- 

en afschalen. Tegelijk hebben we een aantal aspecten voor tes-

ten en beeldvorming versneld geautomatiseerd, waardoor de 

totale capaciteit is toegenomen; we kunnen nu 2.000 labtesten 

per dag uitvoeren. Minstens zo belangrijk is dat we binnen de 

keten efficiënt werken. Hierdoor proberen we de opgelopen 

achterstand in de reguliere zorg versneld in te halen en hopen 

we regulier onderzoek en COVID-onderzoek bij een eventuele 

tweede golf synchroon naast elkaar te laten lopen. Eerlijk is 

eerlijk, vanuit facilitair oogpunt kijken we terug op een interes-

sante tijd.”

Wereldwijd vinden talrijke ontwikkelingen plaats om sneller op 

COVID-19 te testen. “Vooralsnog zijn alleen de PCR-test en de 

antistoffentest via bloedonderzoek betrouwbaar”, geeft Jeffrey 

aan. “De PCR-test is een dna-test die je inzet om aan te to-

nen of iemand met COVID-19 besmet is. De antistoffentest kan 

aantonen of iemand besmet is geweest; vanaf ongeveer twee 

weken nadat iemand klachtenvrij is, kan hij worden ingezet. 

De sneltesten die momenteel in omloop zijn, geven (nog) geen 

betrouwbaar beeld. Dat kan spoedig veranderen, want er zitten 

interessante ontwikkelingen in de pijplijn, waarvan enkele ook 

bij het Maastricht UMC+ nader worden onderzocht.” 

In Zuid-Limburg zijn via de huisartsen, verpleeginstellingen en 

GGD lijnen voor onderzoek en diagnostiek uitgezet om pati-

enten met een COVID-infectie snel in beeld te krijgen. Jeffrey 

Hendriks: “Huisartsen uit de regio Maastricht/Heuvelland kun-

nen via het Maastricht UMC+ PCR-testen aanvragen en de test 

zelf afnemen. Wij komen op afroep naar de huisartsenpraktijk 

om het materiaal op te halen. Mocht de vraag naar testen weer 

toenemen, dan kunnen we deze zorg snel opschalen en regio-

naal organiseren via centrale COVID-poli’s. Zoals deze tijdens 

de crisis in de Stadspoli Maastricht-West en Urmond georga-

niseerd waren.”

Voor beeldvorming binnen de VVT-instellingen (Verpleeg- en 

Verzorgingshuizen en Thuiszorg) is een lijn uitgezet tussen con-

tactpersonen op 250 VVT-locaties in Zuid-Limburg, de GGD en 

het Maastricht UMC+. De verpleeghuizen nemen zelf materi-

aal af; de betreffende medewerker(s) worden hiervoor door het 

Maastricht UMC+ geschoold. Het materiaal wordt in het Maas-

tricht UMC+ getest en de uitslag wordt naar de contactpersoon 

van de instelling teruggekoppeld. Hij of zij zorgt ervoor dat de 

uitslag bij de zorg terechtkomt, zodat de juiste maatregelen 

getroffen kunnen worden. De derde lijn loopt tenslotte recht-

streeks tussen burgers en de GGD; iemand die het vermoeden 

van COVID-gerelateerde klachten heeft, kan zich direct bij de 

GGD laten testen. 

Voor elke logistieke lijn geldt dat elke positieve uitslag centraal 

bij de GGD gemeld wordt en dat er via de GGD een bron- en 

contactonderzoek plaatsvindt om het besmettingsrisico in kaart 

te brengen. Jeffrey: “De keten schuift in onze regio naadloos in 

elkaar. Daar ben ik trots op. Alle stakeholders, van huisartsen 

en de GGD tot de laboratoria, hebben in de organisatie inten-

sief samengewerkt en elkaar continu op de hoogte gehouden. 

Hierdoor hebben we in de crisistijd snel een sluitend netwerk 

van testpunten en centra voor diagnostiek kunnen inrichten, 

dat we nu verder perfectioneren.”

Testcapaciteit in Limburg
goed georganiseerd



 

De introductie

Drs. J.W. Brunings
Keel-, Neus- en Oorarts 
/ Laryngoloog, 
directeur Transmurale 
Zorg

Afgelopen februari werd ik benoemd tot de nieuwe directeur Transmurale Zorg. Die ‘an-

dere opvolger’ van Hans Fiolet, zeg maar. Naast mijn baan als KNO-arts had ik mijzelf de 

bekende honderd dagen verwondering gegeven en drie maanden inwerktijd om alles te 

ontdekken en laten beklijven. Quod non! Een koud modderbad zonder zwemvleugeltjes 

had COVID-19 voor mij bedacht. Ploegen, worstelen, hard werken en overuren in mijn 

hoofd.

 

Nu, ruim een half jaar verder, blijkt dat het kennelijk zo had moeten zijn; de introductie was 

hard doch zeer leerzaam. Het resultaat is dat ik waarschijnlijk eerder plannen en ideeën 

heb opgedaan om de transmurale zorg een plek in het zorglandschap te geven dan an-

ders.

Het blijkt dat vooral de buitenwereld de transmurale zorg goed kent, maar de medewer-

kers van het Maastricht UMC+ wat minder. Hoog tijd om daar wat aan te doen. Mede inge-

geven door de organisatieveranderingen is het tijd voor een verse missie: expertise-eenheid 

Transmurale Zorg, ‘Samen met zorgpartners faciliteren en stimuleren wij persoonsgerichte 

zorg in de keten; thuis als het kan, elders als het moet’.

Innovatieplannen komen boven drijven om de zorg voor de patiënt zo lijnloos mogelijk te 

gaan inrichten. Soepele verwijzingen, snel maar gecontroleerd ontslag met de juiste zorg, 

kennisoverdracht en zo meer, naast het onderhoud van reeds bewandelde paden. 

Aan mij de eer om met een zeer enthousiast en ervaren team richting te mogen geven 

hieraan. U hoort van mij!


