
 

 

 

Meer ruimte voor maatwerk 
 
Verslag van de presentatie van Theo van Uum (VWS) tijdens het Webinar geleerde lessen 

bezoekregeling verpleeghuizen - vrijdag 24 juni 2020. Kijk het webinar terug via: 

waardigheidentrots.nl/verslagen/webinar-geleerde-lessen-bezoekregeling-verpleeghuizen-corona/  

 

Theo van Uum, directeur langdurige zorg bij VWS, weet nog precies wanneer hij hoorde over het 

eerste dodelijke COvid-19-slachtoffer in een verpleeghuis. ‘Het was 8 maart. Ik was met mijn 

dochter in De Kuip voor Feyenoord-Willem II toen ik het bericht kreeg. Twee dagen daarvoor was 

Brabant ‘op slot’ gegaan vanwege het coronavirus. Ik zit drie jaar op deze plek en dacht dat ik 

vooral bezig zou zijn met de inzet van 2,1 miljard extra middelen voor de verbetering van de 

verpleeghuiszorg. Maar hierdoor werd alles anders.’ 

 

Van Uum beschrijft hoe de ontwikkelingen elkaar die eerste weken van maart snel opvolgden. Na de 

eerste besmettingen nam het aantal slachtoffers snel toe, al was niet helemaal duidelijk hoeveel het er 

werkelijk waren; de mogelijkheden om te testen waren gering.  

 

Op 12 maart reisde Van Uum nog met minister Hugo de Jonge naar Driebergen voor een congres. De 

volgende dag zou hij met collega’s gaan schilderen bij een instelling voor gehandicapten in het kader 

van NLdoet, maar dat werd al afgeblazen wegens besmettingsgevaar. Ondertussen kwamen er bij VWS 

steeds meer meldingen binnen over corona-uitbraken in verpleeghuizen. Met name Verenso, de 

vereniging van specialisten ouderengeneeskunde trok aan de bel.  

 

In overleg met onder meer Actiz en Zorgthuisnl besloot VWS op 20 maart een bezoekregeling af te 

kondigen. ‘Een ingrijpende maatregel, maar een die we op dat moment noodzakelijk achtten.’  

 

Cruiseschepen 

Hij vergelijkt de situatie van medewerkers en bewoners van verpleeghuizen met die van bemanning en 

passagiers van cruiseschepen die niet toegelaten werden tot havens omdat ze besmette passagiers 

aan boord hadden. ‘Medewerkers werkten onder moeilijke omstandigheden. Er ging heel veel aandacht 

naar de IC-verpleegkundigen, maar de waardering voor de mensen in de verpleeghuizen moet minstens 

even groot zijn. Dat geldt trouwens ook voor de bestuurders, die voor moeilijke beslissingen stonden.’ 

 

Aanvankelijk was het lastig om een goed beeld te krijgen van het aantal besmettingen, vertelt Van Uum. 

‘Verenso bouwde gelukkig al snel een Covid-module in in de cliëntdossiers, waardoor we enig inzicht 

kregen. Pas rond half april kregen we de eerste cijfers via het RIVM. Op 20 maart waren er 300 

geregistreerde besmettingen in verpleeghuizen. Dat liep op naar 1300 cumulatief op 1 april en 4000 op 

8 april. Een belangrijke les is dat we als sector de informatievoorziening op orde moeten hebben. Dat 

hebben we nu dankzij de Covid-module voor elkaar.  

 

60 procent bleef gespaard 

De bezoekregeling had het gewenste effect: het aantal nieuwe locaties met coronabesmettingen werd 

snel daarna minder, al liep het totaal aantal besmette bewoners nog een paar weken op. Overigens 
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werden niet alle verpleeghuizen getroffen. Op 40 procent van de locaties waren er besmettingen, 60 

procent bleef gespaard. En niet alle bewoners met corona zijn eraan bezweken. Een groot aantal 

ouderen herstelde van de infectie. De huizen met hoge sterftecijfers die het 8 uur journaal haalden, zijn 

zeker niet representatief voor de sector. 

 

Op de vraag hoe het komt dat de ene instelling harde getroffen werd dan de andere, heeft Van Uum 

geen eenduidig antwoord. ‘Het is ingewikkeld. Het is wel duidelijk dat het risico hoger is als in de 

omgeving veel besmettingen zijn. In het Noorden waren er weinig coronagevallen buiten de 

verpleeghuizen, en daardoor ook weinig in de verpleeghuizen. Maar ook in regio’s met hoge besmetting 

zijn er significante verschillen.  

 

‘We hebben nog geen goed beeld van oorzaken. Het kan met de bouw van het verpleeghuis te maken 

hebben, of met specifieke karakteristieken van de populatie. Maar het kan ook gewoon domme pech 

zijn. We kunnen in ieder geval niet een op een zeggen dat locaties waar besmettingen waren hun 

preventie niet op orde hadden. Ook als men alles heeft gedaan wat je zou moeten doen, kan het virus 

toeslaan. Het is nog te vroeg voor conclusies. Maar in zijn algemeenheid is preventie natuurlijk wel heel 

belangrijk.’  

 

Op 11 mei werd de bezoekregeling versoepeld voor 26 locaties waar geen besmettingen geweest 

waren. Vanaf 25 mei mochten ook de andere verpleeghuizen weer bezoekers toelaten.  

 

Preventie voorop 

Het was zoeken naar de juiste aanpak, constateert de directeur langdurige zorg. Zeker in het begin van 

de uitbraak was er weinig bekend over het virus. Daarom werd vooral gekozen voor preventie. Ook in 

de ons omringende landen worstelden overheden en zorginstellingen met de te maken keuzes. 

Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken en Zweden kenden alle bezoekverboden. Frankrijk was de 

eerste om te versoepelen, vanaf 18 april. Het verbod in Zweden loopt nog door tot 31 augustus. 

 

Wat hebben we terugkijkend geleerd, vroeg Van Uum zich af. Bovenaan staat het belang van goede 

communicatie. ‘Bij het instellen van een maatregel moet je goed uitleggen wat je doet en waarom je het 

doet. Bij het afschalen van een maatregel is misschien nog wel meer discussie, omdat het tempo 

varieert. Sommige locaties versoepelen sneller, andere zijn voorzichtiger. Dat is verklaarbaar, want elk 

verpleeghuis is anders. Maar je moet het wel goed uitleggen aan bewoners, familie en medewerkers.’ 

 

Balans af en toe zoek 

Een ander leerpunt is de balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven. Die balans was de afgelopen 

maanden af en toe zoek, constateert Van Uum. ‘Preventie domineerde. Begrijpelijk, want we wisten niet 

waar we naartoe gingen. Naarmate de regelingen langer duurden, werden de situaties schrijnender. Het 

is aangrijpend om te bedenken hoe het is als je in je laatste levensfase twee of drie maanden geen 

fysiek contact mag hebben met je naasten. Die balans moeten we goed bewaken.’ 

 

Van Uum schetst kort de beweging die verpleeghuizen de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. ‘We 

komen uit een situatie waar het medische dominant was. Daarna verschoof de nadruk naar het 

welbevinden van cliënten. De intake werd een welkomstsgesprek, de witte kledij werd afgelegd. Het 



 

 

wonen en inspelen op wensen van bewoners kwamen voorop te staan. Dat moeten we vasthouden. 

Wat medisch moet gebeuren, mogen we niet veronachtzamen. We moeten kijken waar het beter kan, 

maar we moeten niet terug naar het medische model. Het verpleeghuis is iets anders dan een 

ziekenhuis. Dat eigen karakter moeten we in ere houden.’  

 

Rekening houden met verschillen 

Een andere balans is die tussen uniformiteit en maatwerk. Uniformiteit geeft duidelijkheid, maar laat 

weinig ruimte aan verpleeghuizen om naar bevind van zaken te handelen. Terugblikkend is Van Uum 

geen voorstander van generieke maatregelen: ‘Hoe begrijpelijk het ook was, dat moeten we niet willen 

herhalen. We moeten rekening houden met regionale verschillen, en zelfs met verschillen per locatie.’ 

In de toekomst moeten bij de vormgeving van regelingen ook alle partijen betrokken worden, zoals de 

specialist ouderenzorg, de cliëntenraad en de verpleegkundige adviesraad. 

 

Opvallend noemt Van Uum de constatering dat sommige bewoners baat leken te hebben bij de 

bezoekbeperking. Mensen werden rustiger en konden zelfs toe met minder psychofarmaca. Een 

deelnemer aan de sessie herkende dat: ‘Ik heb gezien dat sommige bewoners gedijen bij minder “ruis”. 

Die ruis ontstaat als er veel behandelaren en bezoek heen en weer lopen en bezoek meer met andere 

bezoekers en met de medewerkers praat dan met de bewoner.’ 

 

Opvallend was ook de creativiteit bij medewerkers om ondanks de beperkingen mogelijkheden te 

zoeken voor contact met de naasten. ‘Complimenten voor alles wat in korte tijd tot stand is gebracht, 

van omgebouwde paardentrailers tot “huisjes” die werden aangebouwd.’  

 

Proportionele maatregelen 

De lessen van het nabije verleden geven handvatten voor de toekomst. Heel belangrijk daarbij is dat de 

vrijheden niet sterker beperkt moeten worden dan nodig is om de doelen te behalen. Draagt een 

maatregel bij aan het halen van het doel? Zijn er wellicht lichtere alternatieven die hetzelfde effect 

hebben? ‘Maatregelen dienen proportioneel te zijn. De gevolgen voor bewoners mogen niet 

onevenredig groot zijn. We moeten goed kijken naar het welbevinden van bewoners; dat dient voorop 

te staan. Een voordeel is dat we nu meer middelen hebben. Er zijn bijvoorbeeld ruimere mogelijkheden 

om te testen en verpleeghuizen hebben voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in huis.’ 

 

Er moet meer ruimte zijn voor maatwerk. ‘In Groningen en Friesland waren nauwelijks besmettingen. 

Toch was het bezoekverbod daar net zo streng. Locaties kunnen in overleg met professionals en 

bewoners een vrijwillig bezoekplan opstellen. Pas als dat niet lukt kan een bestuurde eventueel contact 

opnemen met VWS om via een aanwijzing of ministeriële regeling knopen door te hakken.’  

 

Verslag door: Jos Leijen 

 

 

 

 

 

 


