
Opbrengst belronde klinische revalidatie aan post IC Covid-19 patiënten

IGJ heeft van 23 tot 29 april 2020 een belronde gehouden onder 20 klinische revalidatiecentra 
in Nederland. De inspectie sprak met bestuurders over medisch specialistische revalidatiezorg 
(MSR) aan COVID-19 patiënten die opgenomen zijn geweest op een intensive care (IC). 

De inspectie heeft de belronde uitgevoerd om zich een beeld te vormen van de situatie van 
MSR van post (IC) COVID-19 patiënten en mogelijke knelpunten te agenderen bij beleids-
makers en stakeholders. 

Deze belronde gaf het volgende beeld van dat moment. 

- Patiënt

o Het aantal opgenomen patiënten verschilde sterk per revalidatiecentrum, van geen 
patiënten tot veel patiënten.  

o De meeste revalidatiecentra zagen een kleinere toestroom van COVID-19 patiënten 
dan in eerste instantie werd verwacht en verwachten de toestroom in al of niet  
opgeschaalde setting aan te kunnen. Een aantal revalidatiecentra met meer opgeno-
men COVID-19 patiënten, verwachten een grotere toestroom.  Het Regionaal Overleg 
Acute Zorg (ROAZ) en branchevereniging Revalidatie Nederland werken aan voor-
spellings- en rekenmodellen (capaciteit en ernst).

o Door voorbereidende acties (uitbreiden capaciteit en afschalen reguliere zorg) was 
voldoende plaats voor de COVID-19 patiënten. 

o Afstemming van medisch specialistische revalidatie, geriatrische revalidatie en  
eerstelijns revalidatie heeft de aandacht van partijen. 

- Personeel

o Bij de start van de COVID-19 pandemie was sprake van ongerustheid bij mede-
werkers. 

o Revalidatieklinieken gaven voortdurend veel aandacht aan de medewerkers zodat de 
ongerustheid afnam.

o Het ziekteverzuim was niet of nauwelijks verhoogd.

o Er waren voldoende medewerkers beschikbaar door de afschaling van reguliere en 
poliklinische zorg. Het was nog niet duidelijk hoe dit loopt bij de opstart van de  
reguliere zorg en openstelling van (Mytyl)scholen. 

- Materialen

o Persoonlijke beschermingsmiddelen, geneesmiddelen, bedden en revalidatiemateria-
len waren eind april voldoende beschikbaar om zorg te leveren volgens de geldende 
richtlijn/normen en standpunten. Oorthermometers en schorten met lange mouwen 
waren een punt van aandacht.  

o De beschikbaarheid van middelen is ook afhankelijk van de toestroom van patiënten 
en de opstart van reguliere zorg en (Mytyl)scholen. 



- Omgeving

o De revalidatiecentra hebben directe contacten met andere zorginstellingen in de  
regio. De meeste revalidatiecentra zijn aangesloten bij het Regionaal Overleg Acute 
Zorg (ROAZ). De contacten verlopen goed.

o Bij de revalidatiecentra bestond onduidelijkheid over de criteria wanneer COVID-19 
patiënten niet meer besmettelijk zijn. Op 29 april 2020 heeft de Federatie Medisch 
Specialisten een leidraad ‘Niet meer besmettelijk na COVID-19 infectie’ gepubliceerd. 

o Behandelprogramma’s zijn vooral per regio ontwikkeld en worden in andere regio’s 
vertaald naar eigen situatie en revalidatiekliniek. De Nederlandse Vereniging van Re-
validatieartsen (VRA) en Revalidatie Nederland hebben een ‘Corona Community’ in-
gesteld waarin veel kennis, informatie en (beleids)documenten over COVID-19  
gedeeld worden. Dit gaat steeds meer toe naar een eenduidige lijn.

 
De uitkomsten van de belronde geven de inspectie geen aanleiding voor interventies vanuit 
haar rol als toezichthouder. De inspectie heeft het beeld dat er voldoende basis is bij de reva-
lidatiecentra met de regionale partners, de VRA en Revalidatie Nederland om de aandachts-
punten op te pakken.

Op basis van de verkregen informatie concludeert de inspectie dat bestuurders van revalida-
tiecentra  hun bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid goed hebben ingevuld.  

De IGJ heeft dit beeld gedeeld en besproken met de directeur van Revalidatie Nederland en 
de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. Zij herkenden het beeld.  
Vanuit de gesprekken haalde de IGJ aanvullend de volgende aandachtspunten: 

•	 Bij	medewerkers	en	patiënten	is	onrust	over	het	verschillend	beleid	voor	gebruik	van	
mondkapjes in en buiten de zorg (openbaar vervoer).  Dit maakt het moeilijk om uit te 
leggen aan medewerkers en patiënten waarom in de revalidatiezorg (zij screenen aan de 
poort) persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen niet nodig zijn en niet 
gebruikt worden (tenzij).

•	 De	centra	zijn	geholpen	met	de	leidraad	van	de	Federatie	Medisch	Specialisten	‘Niet	meer	
besmettelijk na COVID-19 infectie’, maar de onzekerheid hierover speelt nog. Ook de  
betrouwbaarheid en snelheid van testen is een onderwerp waar men nog niet geheel ge-
rust op is.

•	 Het	belang	van	en	de	samenwerking	tussen	verschillende	partijen	verliep	in	crisistijd	goed.	
Momenteel beginnen belangen weer een rol te spelen, waardoor een soepele en snelle  
samenwerking onder druk komt te staan.  

•	 De	revalidatiecentra	en	medewerkers	maken	zich	zorgen	over	de	financiële	impact.	Er	zijn	
garanties van zorgverzekeraars dat er geen instellingen zullen omvallen. Hierover hebben 
de revalidatiecentra nog geen duidelijkheid gekregen.

De inspectie houdt contact met VRA en Revalidatie Nederland om de ontwikkelingen te  
volgen. 

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20Niet%20meer%20besmettelijk%20na%20COVID-19%20infectie.pdf
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