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Bij een volgende uitbraakmogenwede
kwetsbaarsten niet opnieuwaanhun lot overlaten
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‘W
e zoudenook
ingewone tij-
denmetdeze
commando-
structuurmoe-
tenwerken:

heldere en snelle besluitvorming, dat
werkt heel goed’.Ditwas een vande
reflecties van eenmedisch specialist
tijdens eenevaluatie vande eerste co-
ronaperiode. Indezelfdebijeenkomst
—eenpaar uur later—werdbespro-
kenhoedeuitgestelde zorgweermoest
wordenopgepakt.Dezelfdemedisch
specialistwasnuopeens faliekant te-
gen een centraal teamdatdebevoegd-
heidkreeg tebeslissenwelkepatiënten
met voorrangbehandeldworden. ‘Dan
gaat iemandandersbeslissenover
mijnpatiënten, dat nooit’, was zijn
reactie.Nu zijn eigenbelang inhet ge-
dingwas,wasde commandostructuur
opeensminder in trek.

Een verpleegkundige—lid vande
VerpleegkundigeAdviesraad (VAR)bij
een zorginstelling—reageerde an-
ders: ‘Zo’n commandostructuurwerkt
alleen als de verpleegkundigendirect
wordenopgenomen inhet crisisteam.
Nuzijnwe er veel te laat bij gehaald.
Er is inhet begin teweinig rekening
gehoudenmetde cruciale rol vande
verpleegkundigenenmet onze exper-
tise.Hetheeft te veel energie engedoe
gekost omdat recht te zetten’.

Beide reacties zijn eengoede illus-
tratie van twee lessendie inde crisisli-
teratuur steedswordenonderstreept.
De eerste les:wat in crisistijd goed
werkt, kan in vredestijd juist heel ver-
keerduitpakken.Het is een valkuil om
inde simplistische redenering te ver-
vallendat een eenduidige enheldere
besluitvorming altijd beter is daneen
metmoeite bereikt compromis.

Maarnude coronapandemiehier
overhaarhoogtepunt is, houdtde
roepomcentrale besluitvorming,
meer overheid,meer standaardenen
eenduidige regels aan.Het geluid is
sterker danooit. Een ziekenhuisbe-
stuurdernoemdedit de ‘autoritaire
verleiding’.

Deze verleiding zienweniet alleen in
het ziekenhuis,maar ookop landelijk
niveau: landelijke coördinatiecentra,
landelijke verdeelstations voor ic-bed-
den, centrale inkoopteamsenminis-
ters diemeer takenenbevoegdheden
blijvendbij deoverheid—endusbij
zichzelf—willenhouden, inde veron-
derstellingdat het danbeter gaat.

Een vande lessen vandeafgelopen
maanden is dat die veronderstelling
niet opgaat.Ophethoogtepunt van

een crisis is centrale sturingnodig,
maar alleendan.

Want juist het fijnmazignetwerk
van contacten enafsprakenop lokaal
niveau—tussen ziekenhuizen en
huisartsen, tussen verpleeghuizen en
ziekenhuizen—heeft bijgedragen
aangoedeopvangenbehandeling van
covidpatiënten.Het zijnprofessionals
die elkaar kennenendie al vóór een
ic-opnameaandeorde is in gesprek
gaanmetpatiënt en familie.De lokale
netwerken zijn in elke subregio an-
ders,met zorgdie past bij een specifie-
ke situatie.

Denationalefixatie opde aantallen
ic-beddenheeft dat lokale perspectief
te veel overschaduwd.Endat is nog
steeds zo.Wantdediscussie richt zich
ooknunogopde vraaghoeveel extra
ic-bedden inde toekomstnodig zijn
enwelke ziekenhuizendezebedden
zullen ‘krijgen’.Maar zijndie extra
beddenwelnodig?Kunnenweoverbe-
lasting vande ic’s ook voorkomenzon-
der de capaciteit te vergroten?Waarom
wordt er alleenover extra beddenge-
sprokenennauwelijks over denodige
verpleegkundigendiehet grootste deel
vande zorg voorhun rekeningnemen?
Al deze vragenwordenniet gesteld.

We zijn in een volgende fase vande
coronacrisis aangekomenendaarvoor
is eenanderperspectief nodig. Toch
wordt krampachtig vastgehoudenaan
het framedat tijdenshet hoogtepunt
vande crisis goedheeft gewerkt.Dat
frame ismakkelijk uit te leggenenhet
laat deburgers ziendat er daadkrach-
tigwordt opgetreden:we zullen zorgen
dat er genoeg ic-bedden zijn.Maarhet
iswachtenopde volgendegroteuit-
braak.Dan zal blijkendat deonderlig-
gendeproblemenzijnblijven liggen.
Dat brengtmebij de tweede les uit de
crisisliteratuur.

Tijdens een crisisworden trendsdie
er alwarenuitvergroot. Datwerkt twee
kantenop:wat al goedwas,wordt be-
ter, wat niet goedwas,wordt slechter.
Vergelekenmet andere landenhebben
we inNederlandhet gevoel dat ‘we’ het
niet slecht hebbengedaan: de ‘intelli-
gente’ lockdowngekoppeld aan eigen
verantwoordelijkheidheeft discipline-
rendgewerkt.

PRATEN OVER DE DOOD
Onze traditie omover dedood te spre-
ken, ook als het erop aankomt, heeft
heilzaamgewerkt enheeftmedede
drukopde ic-capaciteit verlaagd. Lie-

De nationale fixatie
op aantallen
ic-bedden heeft het
lokale perspectief
overschaduwd

ver nogde laatste dagen thuis verblij-
vendan eenopnameopde ic.Het ver-
mogenomsamen te kunnenbeslissen
overwel of niet behandelen enover
waardig stervenmoet gekoesterd en
versterktworden.

Maar ookdenegatieve kanten van
onze gezondheidszorg kwamenbij de
eerste coronagolf scherp aanhet licht.
Dat betreft vooral de te dominante po-
sitie vanhet ziekenhuis, vandemedici
en vanhetmedischmodel.

De verpleeghuizen zijn inde eerste
fase teweinig inbeeld geweest. De rol
van verpleegkundigenwerdonderbe-
licht. Omover de gebrekkige onder-
steuning vande geestelijke gezond-
heidszorg ende zorg voormensenmet
een verstandelijke beperkingnogmaar
te zwijgen.Dedroevige ironiewil datwe
zogenaamdalles deden voor de kwets-
baarsten, terwijl zij enhun verzorgers
juist aanhun lotwerdenovergelaten.
Laat dat deharde les zijn vandeze
crisis.

Het primaatmoet liggenbij de zorg
enondersteuning vandekwetsbaarsten
in onze samenleving. En ermoetmeer
waardering komen voor verpleegkundi-
gen en verzorgenden. Als dat geregeld
is,mogen erwel eenpaar ic-beddenbij.
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