
  

Verslag CCT-VVT 

Datum:  02-06-2020 

Tijd: 13.00 – 14.00 uur 
Locatie:   digitaal via Zoom 

Voorzitter:  Dick van Duijn (Zorgpartners; subregio Gouda) 
Genodigden:  

 
• Annette de Boer (GGD Haaglanden) 

• Patricia Huijbregts (WZH; subregio Haaglanden)  

• Lita Berkhout (Activite; subregio Zuid-Holland Noord) 

• Miranda Schouten (Welthuis; subregio Zoetermeer) 

• Antoinette Gelton (GHOR) 

• Suzanne Schmeink, Chantal Scholten, Astrid Hageman 
(NAZW) 

 

 

 
1.  Notulen vorig overleg 

 Geen opmerkingen 
 

2. Actielijst 
Zie actielijst voor voortgang en nieuwe acties. 

 
3. Terugkoppeling op afschalingsplannen n.a.v. C-B-Roaz 

Dick van Duijn dankt iedereen hartelijk namens het Bestuurlijk ROAZ voor 
de inzet om tot deze heldere notities te komen. Het Bestuurlijk ROAZ heeft 
de plannen inhoudelijk geaccordeerd. De zorgverzekeraars stelden nog wel 
een aantal vragen die Dick van Duijn hier graag voorlegt. 

1. Wat is de reden dat er 5 extra bedden zijn ingecalculeerd? Reden is dat 
met name de locatie, maar ook de beschikbaarheid in indeling van de  
teams hierbij een grote rol spelen. Als je bv. een afdeling met 9 bedden 
hebt, en je zou er 7 beschikbaar stellen, wat moet je dan met de overige 2 
bedden? 

2. Wat ligt er aan ten grondslag om bedden voor ELV en WLZ te reserveren?  
Annette de Boer licht toe dat dit is gebaseerd op de prognose die ‘Gupta 
Strategist’ heeft gemaakt. 

3. Geldt het aantal structurele bedden van 20 alleen voor de subregio 
Leiden of voor alle regio’s? Lita Berkhout licht toe dat zij dit criterium in 
overleg met Z&Z heeft afgesproken en dat deze dus alleen voor de subregio 
Leiden geldt. 



  

Annette de Boer benadrukt dat het plan alleen inhoudelijk is geaccordeerd 
door het Bestuurlijk ROAZ. Over de financiële kant vinden op landelijk en 
regionaal niveau nog gesprekken plaats met de zorgverzekeraars. Omdat er 
geen financiële toezeggingen worden gedaan,  geven allen aan te worstelen 
met het feit of de plannen nu geëffectueerd kunnen gaan worden en welk 
risico zij daarmee nemen. 

@ Lita Berkhout zal dit punt in haar overleg met Actiz agenderen. 

@ Dick van Duijn en Antoinette Gelton zullen de drie antwoorden aan de 
zorgverzekeraars terugkoppelen. 

 
4. Mondkapjes en ervaringen verruimde bezoekregeling (extra agendapunt) 

 
Patricia Huijbregts en Lita Berkhout signaleren steeds minder begrip van 
familieleden van patiënten voor de strikte regels die nog steeds gehanteerd 
worden (bezoekregeling, dragen mondkapjes voor bezoekers). 
Zeker na de versoepelingsregels na 1 juni jl. krijgt het personeel meer en 
meer met agressieve/onredelijke familieleden te maken. Dit is zeer 
zorgwekkend. Ook komt het voor dat een familielid een patiënt ophaalt en 
in een park gaat zitten, waar meerdere familieleden hun opwachting maken 
en de 1, 5 meter regel niet gehanteerd wordt. Patricia Huijbregts geeft aan 
bij twee huizen al beveiligers te hebben aangenomen, puur voor de 
beeldvorming.  
 
Dick van Duijn stelt hierbij ook het verplicht dragen van mondkapjes door 
het zorgpersoneel in de VVT’s aan de orde. Is het voor de beeldvorming niet 
beter dat zij dit ook gaan dragen? Annette de Boer zegt dat deze discussie 
(nog) niet landelijk gevoerd wordt. Allen hechten wel aan het volgen van de 
RIVM en VR richtlijnen. Allen pleiten daarom voor een landelijke 
(aanpassing van de) afspraken hierover. Ook rijst te vraag hoe om te gaan 
met juridische procedures. Miranda Schouten heeft hier helaas al ervaring 
mee. Antoinette Gelton verzoekt een ieder met concrete vragen of 
opmerkingen bij haar aan te kloppen.  
 
@Miranda Schouten zal bovenstaande discussie agenderen bij haar overleg 
met Actiz. 
 
@Annette de Boer zal dit signaal delen met de DPG Rotterdam, met het 
verzoek Minister Hugo de Jonge hierover te informeren. Wens is om hier in 
de persconferentie specifiek aandacht voor te vragen.  



  

 
5.  Rondvraag    
     Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  
 
 


