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Voorwoord
Bijzonder
Bizar

Beide woorden op zichzelf niet duidelijk richtinggevend, maar veel gebruikt om 2020 te duiden.
Het ene hoopvol en redelijk positief.
Het andere vraagtekens oproepend en neigend naar negatief.

Veel doorgemaakt als sector, als organisatie en als vereniging.
Meer dan ooit contact, betrokkenheid en samenwerking.

Samen krijgen we corona onder controle, maar letterlijk en figuurlijk met ups en downs.
Samen hebben we oplossingen bedacht, elkaar bijgestaan en zijn we opgetrokken.

Het jaarverslag is niet in staat alles te verwoorden. Het verhaalt over het verloop van het 
 COVID-19 virus in de regio Utrecht en de gevolgen van de crisis. Van een normale start in 
 januari 2020 tot een top van het aantal besmettingen eind december 2020. 

‘Zomaar’ een vereniging, die van grote waarde bleek te zijn in deze crisis.
Dank jullie wel collega’s, voor zoveel collegialiteit.

We kunnen trots zijn op hoe we dit met elkaar hebben gedaan.

Mirjam Hagen
Voorzitter IVVU
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Januari – februari 2020
COVID-19 als rode draad in het jaarverslag over 2020. Verontrust over de be-
richten in Italië kwam  COVID-19 ook op de agenda van het Regionaal Overleg 
Acute Zorg (één keer voluit en verder afgekort als ROAZ), waarvan de IVVU zo-
wel bestuurlijk als ambtelijk al een paar jaar deel van uitmaakt. Op donderdag 
13 februari was het eerste telefonische overleg over de crisis van het regionale 
griep-esca latieteam mede ter voorbereiding op het regulier geplande bestuur-
lijke ROAZ op dinsdag 18 februari. Op de agenda van het ROAZ stond “Voor-
bereiding Corona virus” – toelichting door arts infectieziektebestrijding GGD 
regio Utrecht. Nog geenszins een alarmerend agendapunt. Wel had de IVVU 
bedacht dat het coronavirus, als het zou uitbreken, zeker effect zou hebben op 
met name de wijkverpleging.

Op 27 februari 2020 werd officieel de eerste besmetting in Nederland geregi-
streerd (Brabant) en op 1 maart 2020 de eerste besmetting in de regio Utrecht.

Een normale start van het jaar
Activiteiten waar begin 2020 nog de aandacht naar uitging waren onder meer 
het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht (INOU), Inbewaringstelling (IBS) 
in het kader van de Wzd, Zorgcontractering met ActiZ, de Krachtig Verbin-
dende Toekomstvisie Utrecht met Zorgkantoor Utrecht en de gebruikelijke 
kennisbijeenkomsten voor de leden van de IVVU. Al deze activiteiten werden 
na half maart geannuleerd en vooruit geschoven. Wat hiervan nog is gereali-
seerd komt tussendoor in het jaarverslag aan de orde.

Onderdeel van het jaarverslag van de IVVU is een kort jaarverslag van het 
Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht, omdat het INOU door de IVVU met 
de leden is opgericht en er subsidie voor wordt ontvangen van Zorgkantoor 
Utrecht.

COVID-19 lijkt nog ver weg  
of niet dichtbij
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De kwartaalontmoeting van de IVVU op 3 maart was de laatste fysieke bijeen-
komst tot de zomer.  Overal waar hierna in dit jaarverslag gesproken wordt 
over bijeenkomsten en overlegsituaties kan worden aangenomen dat die 
digitaal hebben plaatsgevonden via Zoom, Teams of een ander medium.

Kwartaalontmoeting IVVU – Samenwerking en Mededinging –  
3 maart 2020
Op 3 maart heeft een interactieve kwartaalontmoeting plaatsgevonden, waar-
in met de ACM en advocaten van Kennedy Van der Laan is onderzocht welke 
ruimte er is voor samenwerking zonder de mededingingsregels te overtreden. 
De bijeenkomst is bezocht door bestuurders, leden van raden van toezicht en 
managers.
Marlous Broekhuizen, senior medewerker Toezicht, en Krijn Schep, team-
manager directie Zorg, van de ACM zijn in hun presentatie  ingegaan op het 
toezicht van de ACM, het beoordelen van samenwerkingen, de leidraad Juiste 
Zorg op de Juiste Plek en de voorwaarden die in dat kader van toepassing zijn.
De advocaten Fenna van Dijk en Eline Lam van Kennedy Van der Laan zijn ver-
volgens ingegaan op samenwerkingsvormen in de zorg, waarbij is toegespitst 
op verschillende varianten van de coöperatie.
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Maart 2020
Op 3 maart wordt de coronacrisis serieus. De 4 Utrechtse ziekenhuizen gaan 
informatie geven op hun websites en het Diaconessenziekenhuis laat weten 
“Twee patiënten in ons ziekenhuis zijn mogelijk besmet met het coronavirus.” 
Reden voor de IVVU om op 4 maart de eerste Infomail Corona virus te verstu-
ren naar de leden met de links naar de pagina’s van de ziekenhuizen en ActiZ.

Het aantal besmettingen neemt snel toe. Op 5 maart stuurt de IVVU een 
inventarisatie naar de leden. Deze inventarisatie heeft enerzijds betrekking 
op de beschikbaarheid van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en an-
derzijds op mogelijke problemen ten aanzien van personele capaciteit bij een 
uitbraak. De eerste resultaten zijn dat onduidelijk is welke PBM noodzakelijk 
zijn in de verpleeghuizen en wijkverpleging en dat er snel tekorten zullen ont-
staan als er een uitbraak is, zoals maskers, brillen, handalcohol en schorten. Er 
zijn nog geen problemen ten aanzien van de beschikbaarheid van personeel, 
maar er worden duidelijke scenario’s geschetst ten aanzien van de problemen 
die worden voorzien.

Op 9 maart is een extra ROAZ overleg dat in het teken staat van COVID-19. 
Op dat moment zijn er al ruim 50 besmettingen in de regio Utrecht. De IVVU 
vraagt naar normen met betrekking tot PBM en waar organisaties zich kun-
nen melden als ze tekorten of vragen hebben. Ook wordt aan de orde gesteld 
dat er zo min mogelijk patiënten verplaatst moeten worden tussen zieken-
huizen en verpleeghuizen, omdat verpleeghuisbewoners de hoogste risico-
groep zijn. Daarnaast worden mogelijke scenario’s besproken, zoals sluiting 
van ziekenhuizen en het organiseren van grootschalige opvang. 

De crisisorganisatie wordt vormgegeven. Het ROAZ stelt een ROAZ Kernteam 
(specifieke stakeholders) in naast het ROAZ brede overleg. Het bestaande 
griep-escalatieteam (tactisch) wordt omgevormd tot het Regionaal COVID-19 
team, dat op 13 maart voor het eerst bij elkaar komt (voor de laatste keer fysiek).

COVID-19 is een feit en  
wordt een crisis
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Op 12 maart heeft de Veiligheidsregio Utrecht besloten de situatie op te scha-
len naar GRIP 4, wat onder meer betekent dat de Directeur Publieke Gezond-
heid (DPG) een groot aantal bevoegdheden krijgt. De DPG zit vanaf dan het 
ROAZ Kernteam voor. Op 12 maart werden in de eerste persconferentie van 
het kabinet ook extra maatregelen aangekondigd.
In maart heeft het ROAZ Kernteam 13 keer overleg gevoerd; het ROAZ breed 3 
keer. Het Escalatieteam overlegt 13 keer ter voorbereiding op de ROAZ vergade-
ringen. Alle vergaderingen worden telefonisch. 

De IVVU stuurt elke dag een Infomail Corona informatie naar de leden. In de 
loop van maart worden niet leden van de IVVU benaderd en kunnen zij zich 
aanmelden om deze informatie ook te ontvangen. Zonder er inhoudelijk op in 
te gaan zijn in maart de volgende onderwerpen belangrijk:
•   Persoonlijke beschermingsmiddelen;
•   Informatievoorziening;
•   Doorstroming cliënten van ziekenhuis naar verpleeghuis;
•   Personele capaciteit > regionale coördinatie via Utrechtzorg en Extra 

 handen voor de zorg;
•   Hergebruik van mondmaskers FFP1 en FFP2;
•   Cohortverpleging in verpleeghuizen;
•   Testen;
•   Realiseren van regionale COVID units (5 x 30 plaatsen) en COVID hospices.

Samenwerking COVID-19 Utrecht
Het ROAZ Kernteam wordt voorgezeten door de DPG en bestaat daarnaast uit 
de voorzitter van het ROAZ/Traumacentrum, de bestuurder van de RAVU en 
vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, de huisartsen en de VVT (IVVU).
Het ROAZ breed kent daarnaast vertegenwoordigers van alle ziekenhuizen,  
de HAP’s, GGZ, GZ, Apothekers, verzekeraars, ZBC’s (later) en GGD/GHOR.
In het ROAZ-Escalatieteam zijn alle partijen vertegenwoordigd door hun 
 crisiscoördinator.
De ROAZ overleggen worden gecoördineerd door het bureau van het 
 Traumazorgnetwerk.

In het ROAZ wordt de VVT vertegenwoordigd door de IVVU. Leden van de 
IVVU hebben steeds veel signalen afgegeven over de onderwerpen die in dit 
jaarverslag worden genoemd. De IVVU kon daardoor steeds veel relevante ont-
wikkelingen en informatie inbrengen in het ROAZ-overleg, waar de regionale 
samenwerking veel aan heeft gehad en op basis waarvan beleid kon worden 
gemaakt. 
De IVVU betrekt ook niet leden bij de ontwikkelingen en actualiteiten rond 
Corona in de regio. Niet leden kunnen zich aanmelden voor het ontvangen  
van de Infomail en kunnen uiteraard signalen afgeven en vragen voorleggen.

Naast de ROAZ partijen is in de regio Utrecht samengewerkt met andere 
 par tijen, zoals Utrechtzorg en Rode Kruis.



8IVVU Jaarverslag 2020

Specifieke acties die in deze periode door de IVVU worden ondernomen zijn:
•   een brief aan Zilveren Kruis Zorgkantoor (13 maart) met het verzoek in  

deze periode geen locaties te bezoeken en na te denken over de toetsing van 
kwaliteit; hier wordt positief op gereageerd;

•   digitale bijeenkomsten met het oog op het ontwikkelen van scenario’s, met 
name in de wijkverpleging;

•   de notitie Dringende urgentie VVT aan het ROAZ waarin we stellen dat het 
ROAZ niet alleen moet focussen op ziekenhuizen, maar er ook veel aandacht 
moet uitgaan naar de situatie in verpleeghuizen en wijkverpleging;

•   het verzamelen van informatie (vanaf 26 maart) over besmette en verdachte 
bewoners van verpleeghuizen per locatie (eerste meldingen vanaf 20 maart) 
en per wijk voor de wijkverpleging. De eerste resultaten op 27 maart: 35 
bewoners van verpleeghuizen besmet en 97 verdacht en 10 cliënten in de 
wijkverpleging positief getest en 23 verdacht.

Zorg- en herstelhotel Breukelen
Op vrijdag 27 maart krijgt de IVVU het verzoek van het ROAZ Kernteam om 
een grootschalige regionale COVID opvang te realiseren voor 250 tot 300 plaat-
sen. Hiervoor stellen we op 28 maart een regiegroep samen, die naast de IVVU 
bestaat uit de bestuurders van Careyn en Zorgspectrum en daarnaast verte-
genwoordigers van de gehandicaptenzorg en huisartsen. Op 29 maart wordt 
een voorstel voor de grootschalige opvanglocatie door de regiegroep ingediend 
bij het ROAZ Kernteam, dat er dezelfde middag mee instemt. Het zorghotel 
moet ervoor zorgen dat de instroom bij de ziekenhuizen wordt beperkt en de 
uitstroom uit het ziekenhuis wordt gefaciliteerd.
Op maandag 30 maart wordt Idius Felix als projectleider aangesteld, die samen 
met de GHOR op zoek gaat naar een geschikte locatie. Op 31 maart wordt be-
sloten in gesprek te gaan met Van der Valk hotel Breukelen. Op 1 april wordt de 
financiering besproken met de verzekeraars en wordt een werkgroep samenge-
steld, die enerzijds het zorghotel gaat voorbereiden en anderzijds het zorghotel 
gaat uitvoeren. Ondanks onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor 
de financiering, de (kwaliteit van) zorg en de overeenkomst met Van der Valk, 
wordt gestart met het inrichten van het zorghotel. Op 6 april is er voldoende 
basis voor Careyn om de verantwoordelijkheid voor het zorghotel op zich te 
nemen. Op landelijk niveau blijft overeenstemming tussen ZN en Van der Valk 
over landelijke afspraken uit. 
In Utrecht wordt daarom op 8 april een tijdelijke overeenkomst getekend door 
Van der Valk Breukelen en de DPG / Veiligheidsregio Utrecht (wordt later door 
Careyn overgenomen). Er gaat een persbericht uit en na de laatste voorberei-
dingen worden op vrijdag 10 april de eerste patiënten in Zorg- en Herstelhotel 
Breukelen opgenomen.

Medio mei liep het aantal patiënten in het zorghotel terug naar nihil en werd 
tegelijkertijd duidelijk dat er versoepelingen kwamen voor de horeca. Het zorg-
hotel werd na ongeveer 6 weken weer opgeheven.
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April – mei 2020
In april en mei was de aandacht voor de gevolgen van corona onverminderd 
hoog. Het aantal besmettingen was in maart zo snel gestegen dat medio maart 
een bezoekverbod was afgekondigd voor verpleeghuizen. Naast het grote 
aantal besmettingen en overlijdens onder bewoners, leidde het bezoekverbod 
ook tot veel dynamiek in de organisaties en stress bij medewerkers. In het 
begin was er veel onbegrip en weerstand bij familie en mantelzorgers, die soms 
zelfs probeerden toch op bezoek te gaan, zeker in situaties waar verpleeghuizen 
geschakeld zijn aan aanleunwoningen. Deze problematiek is door de IVVU 
aangekaart en heeft geleid tot het maken van afspraken met de Veiligheidsre-
gio over de mogelijke inzet van politie. De andere kant van het bezoekverbod is 
de grote versnelling in het toepassen van nieuwe technieken, zoals beeldbellen, 
en het inzetten van creatieve oplossingen zoals steigers voor contact op hogere 
verdiepingen, om contact tussen bewoners en familie toch mogelijk te maken.

Naast de besmettingen en verdenkingen in verpleeghuizen stegen juist ook 
de risico’s in andere collectieve woonvormen, zoals aanleunwoningen en 
complexen waar zorg met en zorg zonder verblijf door elkaar lopen. In de 
complexen waar bewoners zorg krijgen van wijkverpleging ontstonden (grote 
en vaak onoverzichtelijke) uitbraken, waarbij bleek dat er veelal geen coördi-
natie is tussen betrokken huisartsen en organisaties die wijkverpleging en/
of huishoudelijke hulp leveren aan de bewoners in zo’n complex. De oorzaak 
hiervan is dat bewoners zelf hun huisarts en zorgverleners kiezen, waardoor 
veel zorgverleners actief zijn, maar onbekend is welke huisarts of organisatie 
bij welke bewoners zorg levert. Het ROAZ heeft voor het zoeken naar oplossin-
gen een beroep gedaan op de IVVU. Op basis van een aantal overleggen heeft 
de GGDrU een nota opgesteld over de aanpak in hoog risico vastgoed, die door 
het ROAZ is overgenomen.

In april heeft het bestuur van de IVVU wekelijks vergaderd (naast intensief 
mailcontact). Daarnaast werd, uiteraard digitaal, overleg opgestart door ActiZ 
met vertegenwoordigers van alle ROAZ regio’s, waar de IVVU steeds een actieve 
bijdrage aan heeft geleverd. Het overleg van het ROAZ werd afgebouwd van 
dagelijks naar om de dag (14 keer in april). Door de enorme intensiteit heeft de 
IVVU besloten de vertegenwoordiging om de week in te vullen door Micha van 
Akkeren en Mirjam Hagen.

In april is gemiddeld elke twee dagen een Infomail Corona informatie ver-
stuurd naar de leden. Onderwerpen die daarin onder meer aan de orde kwa-
men, waren:
•   procedures om opvangunits voor COVID patiënten te realiseren en voorwaar-

den die van toepassing zijn, zoals beschikbaarheid van PBM en financiering;
•   de werkwijze dat gebruikte maskers bij zorgorganisaties werden opgehaald 

(en later ook schorten), zodat die na sterilisatie kunnen worden hergebruikt;
•   de inzet van het regionale Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) voor het overplaat-

sen van patiënten uit het ziekenhuis en de thuissituatie naar de COVID-units 
in verpleeghuizen en hospices;
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•   de beschikbaarheid van personeel, in het bijzonder initiatieven om extra me-
dewerkers beschikbaar te krijgen via ‘extra handen voor de zorg’ en het Rode 
Kruis, maar ook via de Raamovereenkomst uitwisselen BIG geregistreerd 
personeel, die door het ROAZ met inzet van IVVU en Utrechtzorg tot stand is 
gekomen;

•   het testbeleid van de GGDrU voor zorgmedewerkers met klachten dat met 
ingang van 10 april van kracht werd en informatie over de testroute en testca-
paciteit;

•   bezoekregeling verpleeghuizen;
•   het gebruik, beschikbaarheid, verdeelmodel en bestellen van PBM;
•   tijdelijke beleidslijnen zorgkantoren;
•   psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals.

Zoals aangegeven is de IVVU op 26 maart gestart met het inventariseren van 
verdenkingen en besmettingen bij bewoners van verpleeghuizen en cliënten 
van de wijkverpleging. Deze inventarisaties waren zeer waardevol om de nood-
zakelijke aandacht voor de verpleeghuizen en wijkverpleging in het ROAZ te 
onderbouwen. De informatie van de IVVU werd gemist bij de andere sectoren 
en niet leden van de IVVU in de VVT op basis waarvan is besloten dat de GHOR 
de regionale inventarisatie op zich zou gaan nemen. Na een korte overlap is de 
registratie op 14 april overgenomen door de GHOR. De IVVU inventarisaties 
van 26 maart tot en met 14 april gaven het volgende beeld:
•   van 35 bewoners met een besmetting naar 243 bewoners en van 97 bewoners 

met een verdenking naar 250 bewoners.
•   van 10 cliënten met een besmetting bij de wijkverpleging naar 52 cliënten en 

van 23 verdenkingen naar 46 cliënten met een verdenking.
•   in deze periode werd door de leden van de IVVU aangegeven dat 59 bewoners 

van verpleeghuizen zijn overleden en 19 cliënten van de wijkverpleging.

In de loop van april bleek het aantal opnames in de ziekenhuizen, zowel op de 
IC als in de kliniek, gestaag te dalen (achteraf bleek dat de piek eind maart was). 
Het hervatten van de non-COVID zorg in ziekenhuizen kwam op de agenda 
evenals het heroverwegen van de (omvang van de) COVID-units. Het aantal 
besmettingen in de verpleeghuizen liep ook terug, maar minder snel. Daarbij 
bleven er wekelijks één of meer grote uitbraken in verpleeghuislocaties. Voor 
de verpleeghuizen dus nog weinig reden om bijvoorbeeld interne cohorten op 
te heffen. Blijvende aandacht was er ook voor de beschikbaarheid van PBM en 
het testen van, onder meer, zorgmedewerkers.

De daling van het aantal COVID patiënten in de ziekenhuizen zorgden voor 
minder druk op het zorgsysteem als geheel. Het ROAZ besloot de frequentie 
van het overleg te verlagen naar één keer per week. In relatie daarmee nam 
ook de frequentie van het overleg binnen de IVVU af en verscheen de Infomail 
Corona informatie ook wekelijks.
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In het ROAZ heeft de IVVU aan de orde gesteld dat het goed was het func-
tioneren van het ROAZ in het kader van de aanpak van de coronacrisis te 
 evalueren. De IVVU heeft daar ook actief aan bijgedragen, mede door een 
eigen reflectie met de leden op de vertegenwoordiging door de IVVU, en de 
mening van de leden verzameld en ingebracht.

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen
Op 6 mei maakte minister De Jonge bekend dat op 11 mei een eerste stap zou 
worden gezet met het versoepelen van de bezoekregeling bij verpleeghuizen, 
te beginnen bij 25 verpleeghuizen verspreid over alle GGD-regio’s in Nederland. 
Na de pilotfase kan de bezoekregeling bij steeds meer verpleeghuizen worden 
toegepast.
GGDrU heeft de locatie Davidshof van St. Pieters en Bloklands Gasthuis in 
Amersfoort geselecteerd om te starten met een gecontroleerde versoepeling 
van de bezoekregeling. Tegelijkertijd had de versoepeling uiteraard ook de 
aandacht van andere leden van de IVVU en ActiZ, die met andere partijen een 
handreiking heeft gemaakt.
De IVVU heeft St. Pieters en Bloklands Gasthuis gevraagd hun ervaringen te 
delen met de andere leden van de IVVU en heeft hiervoor twee digitale ge-
sprekken georganiseerd waarin leden dilemma’s, overwegingen en argumenten 
inzake de bezoekregeling met elkaar kunnen bespreken. Op woensdag 20 mei 
is met Bob Pluijter, bestuurder PBG, gesproken over de eisen/voorwaarden, de 
aanpak, de afstemming met stakeholders in en buiten de organisatie en  
de afstemming met familie. Op dinsdag 26 mei is met Bob Pluijter, Geralde 
Schreuder (zorgmanager) en Marlies Leenen (kwaliteitsverpleegkundige) van 
PGB inhoudelijk gesproken over hun ervaringen, dilemma’s en oplossingen.
Vanaf 25 mei konden alle verpleeghuizen die aan de voorwaarden voldeden 
versoepelingen gaan toepassen op de bezoekregeling.
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Juni – september 2020
Het beeld van het aantal besmettingen veranderde snel in deze periode. Waren 
er begin mei nog ruim 250 bewoners met een besmetting in verpleeghuizen 
en bijna 150 met een verdenking, begin juni waren dat er 40 respectievelijk 26. 
Eind juni kan worden geconstateerd dat er nauwelijks meer besmettingen en 
verdenkingen zijn. Er waren toen 4 locaties met 1 besmetting, 4 locaties met 
1 verdenking en 1 locatie met zowel een besmetting als een verdenking. In de 
zomer schommelt het aantal iets, maar blijft het totaal altijd laag.

Eind mei stelde AxionContinu voor om vanuit Utrecht een brief te sturen naar 
de minister met het verzoek om verlenging van de regeling omzetderving. De 
compensatieregeling liep op dat moment tot en met 30 juni 2020. De IVVU heeft 
bij de leden geïnventariseerd hoe de stand van zaken was ten aanzien van leeg-
stand (0 tot 10%) en op welk moment de leden dachten dat de leegstand weer 
zou zijn gevuld met nieuwe bewoners (juli tot en met december). De reacties wa-
ren reden genoeg om een brief te sturen naar de minister en aan te dringen op 
 verlenging van de regeling. De brief is ondertekend door 21 leden van de IVVU.

Algemene ledenvergadering IVVU met thema Reflectie – 9 juni 2020
De ALV stond, naast reguliere onderwerpen als het jaarverslag en de jaarreke-
ning over 2019, in het teken van de afronding van de eerste fase van de Reflectie 
op de vertegenwoordiging door de IVVU in het ROAZ.
De reflectie is gestart met een mail aan de leden op 23 april 2020. De eerste golf was 
over het hoogtepunt heen en in de eerste 6 crisisweken was veel gebeurd, waarbij 
de IVVU zich heeft ingezet voor en namens de leden. Met het oog op een nieuwe 
fase was het een goed moment om te reflecteren op de vertegenwoordiging door 
de IVVU in het ROAZ en de meerwaarde van de inzet en activiteiten. Naast over-
wegend positieve reacties op een eerste inventarisatie waren er uiteraard ook een 
aantal kritische beschouwingen. Had door de IVVU niet meer druk uitgeoefend 
kunnen worden ten aanzien van de beschikbaarheid van PBM en testen en heeft 
de VVT zich wel sterk genoeg geprofileerd ten opzichte van de ziekenhuizen?
Op 1 en 6 mei heeft het bestuur van de IVVU in twee Zoom-sessies gesproken 
met bestuurders van de leden over de ideeën en verwachtingen over de positio-
nering in de toekomst inclusief een passende werkwijze.
Op 9 juni zijn de resultaten van de reflectie onder leiding van Hans Oosterkamp, 
senior consultant bij Berenschot, besproken. De opbrengst van de discussie was 
groot. Conclusies zijn dat de kracht van de IVVU ligt bij de inhoud en dat de 
IVVU nooit ‘verpolitiekt’ is geraakt. De vertegenwoordiging vraagt nog om een 
goede definitie en begrenzing en komt op een later moment aan de orde.

COVID-19 ebt weg -  
de eerste golf is voorbij
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Het ROAZ overleg heeft in de periode juni tot en met september wekelijks 
plaatsgevonden, met uitzondering van een periode in augustus. De onderwer-
pen op de agenda wijzigden en/of kregen een andere inhoud, zoals ook uit de 
wekelijkse Infomails kon worden opgemaakt.
•   Verdere versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen.
•   Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LHC) heeft voldoende PBM kunnen 

inkopen. Er is medio juni ruim voldoende voorraad, waardoor ook het verza-
melen van PBM voor hergebruik per direct wordt gestopt. Ook de regionale 
coördinatie PBM door de GHOR wordt gestopt.

•   Zowel de Rijksoverheid als GGDrU lanceren een Corona dashboard met infor-
matie en gegevens over het coronavirus.

•   Hitteprotocol en het gebruik van ventilatoren in gemeenschappelijke ruimten.
•   Testen zorgmedewerkers met voorrang.

Zilveren Kruis Zorgkantoor – Inkoopbeleid Wlz 2021-2023
Op vrijdag 29 mei heeft Zilveren Kruis Zorgkantoor het Inkoopbeleid Wlz 2021 
tot en met 2023 gepubliceerd. Het inkoopbeleid Wlz 2021-2023 bestaat uit twee 
documenten, te weten:
1.  Inkoopbeleid Wlz 2021 tot en met 2023 – Zilveren Kruis Zorgkantoor.
2.  Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 – Zorgverzekeraars Nederland.
Net als elk jaar analyseert de IVVU het inkoopbeleid en neemt het de belangrijk-
ste teksten op in een notitie. Dat heeft in eerste instantie geleid tot twee notities 
over de basisteksten, die op 2 juni naar de leden zijn gestuurd. Belangrijk element 
in de inkoopprocedure was het basistariefpercentage van 94% voor 2021 met 
daarnaast een opslag van maximaal 2% voor maatwerkafspraken. Het mogelijke 
totaal van 96% is lager dan het tariefpercentage van 97% in 2020. Hiervoor is een 
bezwaar geformuleerd voor de leden.
Na de vragenprocedure zijn beide notities aangevuld met de relevante vragen 
en ant woorden uit de Nota’s van Inlichtingen en op 29 juni doorgestuurd naar 
de leden.

Op 6 juli heeft de jaarlijkse, dit keer digitale, bijeenkomst over de inkoopproce-
dure Wlz plaatsgevonden voor controllers en beleidsmedewerkers van leden 
van de IVVU. Alle knelpunten en kansen zijn besproken.

Met name vanwege de tarieven is dit jaar een juridische procedure gevoerd 
tegen het inkoopbeleid van ZN en de Zorgkantoren. Begin oktober heeft de 
rechter de aanbieders in het gelijk gesteld en konden de inkoopprocedures niet 
worden voortgezet. Dit heeft ertoe geleid dat Zilveren Kruis Zorgkantoor het 
 tariefpercentage voor 2021 op 97% laat en mogelijke opslagen niet van toepas-
sing zijn, waarmee de maatwerkafspraken zijn vervallen.

COVID-19 zorg buiten ziekenhuizen
In maart is gestart met het organiseren van regionale opvang van COVID-19 
 patiënten buiten de ziekenhuizen in zogenaamde COVID-units bij verpleeg-
huizen, hospices en een zorghotel. Na de definitieve afname van de bezetting 
van klinische en IC bedden in de ziekenhuizen door COVID-patiënten in mei 
kwam de discussie op gang in welke mate capaciteit beschikbaar moest blijven 
in COVID-units (in april waren er ruim 100 plaatsen bij verpleeghuizen). 
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De maanden juli en augustus gaven tijd voor herstel en rust, hetgeen zeker in 
verpleeghuizen en de wijkverpleging heel hard nodig was. Bij de IVVU is de 
beschikbare tijd benut voor de herstart van activiteiten die vanaf maart waren 
opgeschort en vooruit geschoven.

De DPG heeft voor het realiseren van permanent beschikbare capaciteit voor 
COVID-19 niet ziekenhuiszorg een opdracht gekregen van de minister. De DPG 
heeft de IVVU gevraagd met een plan te komen dat voorziet in 12 permanent be-
schikbare plaatsen (2x4) en 41 plaatsen die binnen 72 uur beschikbaar kunnen zijn.

De IVVU heeft alle leden gevraagd in welke mate zij daaraan een bijdrage kon-
den leveren. Op basis van de reacties en gesprekken is met vier aanbieders een 
plan opgesteld dat uitgaat van 14 continu beschikbare plaatsen en 48 plaatsen 
die binnen 72 uur beschikbaar kunnen zijn. Deze 62 plaatsen (kunnen) worden 
gerealiseerd in COVID-units bij Zorgspectrum (Het Haltna Huis), Lyvore (Sant-
voorde), Beweging 3.0 (De Pol) en AxionContinu (Domstate). Daarnaast kunnen 
COVID-patiënten opgenomen worden in hospice De Wingerd van Charim. 
Met ingang van 1 juli 2020 is de toen beschikbare capaciteit afgeschaald naar 14 
permanent beschikbare bedden. Medio oktober was de vraag aanleiding om de 
capaciteit van COVID-units te verhogen naar 62 beschikbare plaatsen.

Inbewaringstelling (IBS) in het kader van de Wzd
Eind 2019 heeft Altrecht contact gezocht met een aantal V&V-aanbieders in/
rond de stad Utrecht. Door nieuwe wetgeving in het kader van de Wzd en Wvggz 
werden V&V organisaties met ingang van 2020 verantwoordelijk voor IBS-beoorde-
lingen bij cliënten met PG. Altrecht deed deze beoordelingen vanuit de GGZ, maar 
wilde die graag zo spoedig mogelijk overdragen. Door de coronacrisis is het overleg 
daarover in maart opgeschort en kon er in juli weer aandacht aan worden besteed.

Medio juli is het overleg weer opgepakt en is ook Zorgkantoor Utrecht bij de 
gesprekken betrokken. Er is door de IVVU een projectplan opgesteld met het 
oog op een bijdrage uit het ontwikkelbudget van het zorgkantoor, zodat een 
projectleider kon worden aangetrokken. Doel van het projectplan was voor 
2021 te komen tot afspraken over de werkwijze, zodat uiterlijk met ingang van 
2021 duidelijk is hoe de beoordelingen IBS in de regio worden gedaan, hoeveel 
crisisbedden er steeds beschikbaar zijn en hoe de vervolgzorg wordt ingevuld.
Op 9 september jl. heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarin alle partij-
en zich positief hebben uitgesproken over het project en de verbreding ervan 
naar GGZ Centraal en Pro Persona en alle V&V organisaties met crisisbedden 
met het oog op een oplossing voor de hele zorgkantoorregio Utrecht. Bij het 
project waren derhalve 3 GGZ-organisaties en 9 V&V organisaties betrokken en 
daarnaast Zorgkantoor Utrecht en IVVU.

De IVVU heeft het project gecoördineerd en Antoinette Bolscher aangetrokken 
als projectleider. Het streven was op 1 december een concept convenant be-
schikbaar te hebben. Dit is niet gelukt, maar er zijn wel veel afspraken gemaakt 
en voorbereidingen getroffen. Eind 2020 was de inzet om per 1 februari 2021 een 
convenant in werking te laten treden.
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September had een bijzondere start als we kijken naar de ontwikkelingen en 
actualiteit rond corona. Allereerst constateerden we dat er op 1 september in 
de verpleeghuizen in Utrecht nauwelijks sprake was van corona; 2 organisa-
ties meldden in totaal 3 besmettingen bij bewoners op 3 verschillende locaties. 
Daarnaast had een andere organisatie 1 besmetting gemeld ten aanzien van een 
medewerker. Dit waren de laagste cijfers sinds de uitbraak van corona in maart.

Daarnaast hadden we te maken met de persconferentie op 1 september, waarin 
minister De Jonge nieuwe maatregelen aangekondigde voor verpleeghuizen. De 
maatregelen gingen onder meer over het feit dat medewerkers van verpleeg-
huizen goed voorbereid en toegerust moeten zijn op het herkennen van een 
mogelijke uitbraak en dat er bij oplopende COVID-19 prevalentie in de omgeving 
van het verpleeghuis onder meer extra maatregelen moeten worden genomen 
voor bezoekers, quarantaine bij zorgtransities, het gebruik van PBM en het 
steekproefsgewijs testen van bewoners en medewerkers. Bij een uitbraak in 
een verpleeghuis zouden bewoners en medewerkers (ook als zijn geen klachten 
hebben) wekelijks moeten worden getest.
Deze maatregelen waren niet afgestemd en voor iedereen een verrassing. 
Omdat de maatregelen veel vragen opriepen (hoe weet je of er sprake is van toe-
nemende prevalentie) en wellicht grote gevolgen zou hebben voor de beschik-
baarheid van testen, heeft de IVVU er aandacht voor gevraagd bij het ROAZ en 
verzocht er een vast agendapunt van te maken.
In de regio Utrecht is medio september elke ochtend een tijdslot gerealiseerd 
voor het prioritair testen van zorgmedewerkers, waardoor zij ’s avonds al over de 
uitslag van de test konden beschikken.

Extra Algemene ledenvergadering - 15 september 2020
De extra ALV was nodig met het oog op een bestuursverkiezing. Voor de zomer 
had Emma Beaujon laten weten per 1 oktober 2020 te vertrekken bij De Opbouw 
(Lyvore, De Bilthuysen en De Brug) als gevolg waarvan ze geen bestuurslid meer 
kan zijn van de IVVU. Via een procedure heeft Anne Bosman, bestuurder van 
Accolade Zorg, zich gemeld als kandidaat. Hij is in de extra ALV door de leden 
gekozen in het bestuur van de IVVU.

Het bestuur heeft de extra ALV benut om een eerste opzet te presenteren van 
mogelijke acties en/of een gewenste aanpak naar aanleiding van de reflectie 
die met de leden is gedaan tijdens de ALV op 9 juni met het oog op de vertegen-
woordiging door de IVVU tijdens de coronacrisis. In een notitie is ingegaan op de 
vragen:
•   Tot hoever reikt het mandaat van de IVVU (als vereniging van zorgorganisaties)?
•   Hoe kunnen de leden bij de beleidsbeïnvloeding en/of standpuntbepaling 

worden betrokken?
De leden waren positief over de opzet en invulling. Besloten is in de ALV op  
17 november een notitie ter besluitvorming te agenderen.
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In de loop van september nam het aantal besmettingen en verdenkingen in de 
verpleeghuizen, zowel onder bewoners als medewerkers toe. De toenemende 
dreiging leidde tot nieuw overleg en informatie over het gebruik en de beschik-
baarheid van PBM en de beschikbaarheid van zorgmedewerkers, waar het in 
het begin van de crisis ook over ging.

Door de toename van het aantal besmettingen in de regio Utrecht nam het 
risiconiveau toe van waakzaam naar zorgelijk; feitelijk de aankondiging van 
de tweede golf. Dit was voor de DPG reden om op 23 september een brief te 
schijven aan de zorgorganisaties, waarin zij adviseert PBM te gebruiken. De 
brief leek echter opdracht te geven tot het gebruiken van PBM, waarmee de 
DPG voorbij ging aan de verantwoordelijkheid van de bestuurders. Bijkomend 
probleem was dat de brief was gestuurd aan de contactpersonen van de GHOR 
en niet naar de bestuurders, waardoor het een eigen dynamiek kreeg. De IVVU 
heeft de bestuurders hier per direct over geïnformeerd en de DPG gevraagd om 
overleg over de totstandkoming en inhoud van de brief en het ontbreken van 
afstemming.



17IVVU Jaarverslag 2020

Oktober – december 2020
De toename van het aantal besmettingen in de regio Utrecht, maar ook in de 
verpleeghuizen, is reden voor de IVVU om, ook als geleerde les uit de eerste golf, 
een bestuurlijk corona-overleg te organiseren op 8 oktober. Alle bestuurders van 
leden zijn uitgenodigd om deel te nemen via Zoom met de bedoeling het overleg 
wekelijks te laten plaatsvinden.

Ook het ROAZ heeft het crisisoverleg begin oktober opgeschaald. Zowel het 
ROAZ Kernteam (bestuurlijk) als het Escalatieteam (operationeel) komen  
weer wekelijks bij elkaar. Agendapunten op de agenda van het ROAZ waren 
onder meer:
•   fijnmazig testen door locaties te openen verspreid over de regio. Via de IVVU 

zijn organisaties opgeroepen hier, indien mogelijk, ruimte voor beschikbaar te 
stellen;

•   de werkwijze van de GGD bij bestrijding van een uitbraak in zorginstellingen;
•   testen;
•   het overplaatsen van COVID-patiënten van ziekenhuizen naar de COVID- 

units door het Zorgcoördinatiecentrum;
•   PBM pakketten voor mantelzorgers;
•   triage op niet medische gronden (code zwart).

Corona overleg met bestuurders van IVVU leden
In het eerste overleg met bestuurders is ingestemd met het voornemen om we-
kelijks op donderdag om 8.00 uur een kort bestuurlijk overleg te houden. In het 
overleg gaat het over de actuele stand van zaken, het overleg dat in het ROAZ 
heeft plaatsgevonden en knelpunten die moeten worden geadresseerd of door 
de IVVU moeten worden opgepakt. Indien gewenst kan/zal een stakeholder 
worden uitgenodigd voor een toelichting op een specifiek onderwerp.
Het overleg wordt elke week door het bestuur van de IVVU voorbereid. Sinds 
het eerste overleg sluit steeds minimaal twee derde van de bestuurders aan bij 
het overleg (of een plaatsvervanger als het niet anders kan).
In de maanden oktober – december zijn verschillende stakeholders bij het over-
leg aangesloten als een toelichting vanuit hun deskundigheid zeer gewenst was. 
Het gaat onder meer om vertegenwoordigers van ActiZ, Extra Handen voor de 
Zorg en de GGDrU. ActiZ en de GGDrU zijn vaker aangeschoven, hetgeen zeer 
op prijs is gesteld door de leden.

De tweede COVID-19 golf  
groeit en wordt een feit
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Bestuurlijk overleg Ziekenhuizen – GRZ – 9 oktober 2020
Eind mei heeft de IVVU in het ROAZ aandacht gevraagd voor de gevolgen van 
het hervatten van de non-COVID zorg in de ziekenhuizen. Als de ziekenhuizen 
zonder overleg versneld heel veel uitgestelde operaties gaan inhalen, kan dat tot 
problemen leiden bij de aanbieders van GRZ. Een bestuurlijk overleg tussen de 
bestuurders van ziekenhuizen en de bestuurders van V&V organisaties met GRZ 
werd positief ontvangen, maar heeft door omstandigheden tot 9 oktober op zich 
laten wachten. Inmiddels was er al weer sprake van het afschalen van non-CO-
VID zorg in de ziekenhuizen. Aan het overleg op 9 oktober hebben nagenoeg alle 
betrokken bestuurders deelgenomen. In het overleg is een werkgroep ingesteld 
voor het opstellen van een opdracht met als doel de verbetering van het inzicht 
op de doorstroom van patiënten uit het ziekenhuis naar de GRZ.
Na terugkoppeling en afstemming is in december de notitie “Samenwerking in 
de keten Utrecht en Amersfoort: we doen het in één keer goed!” aanvaard als 
vertrekpunt voor verdere uitwerking in 2021.

Procedure COVID-19 Wijkverpleging Midden-Nederland
Het aantal mensen in de thuissituatie met COVID-19 nam in het laatste kwar-
taal toe, waardoor ook de vraag naar wijkverpleging toenam. De huisartsen 
gaven in het ROAZ aan dat ze soms geen wijkverpleging konden vinden voor 
hun patiënten, soms omdat de wijkverpleging geen capaciteit meer had, maar 
soms ook omdat organisaties aangaven geen COVID-zorg te willen leveren in 
de wijk. In het ROAZ werd de IVVU aangesproken om hier een oplossing voor 
te vinden, ook al is sinds het begin van de crisis bekend dat de meeste organi-
saties die wijkverpleging bieden niet zijn georganiseerd (en dus ook geen lid 
zijn van de IVVU). Voor de zomer waren hier al gesprekken over gevoerd door 
de GGD/GHOR met een aantal thuiszorgorganisaties en de IVVU, maar was 
dat zonder effect gebleven.

In oktober heeft de IVVU in het ROAZ veel aandacht gevraagd voor de situatie 
ten aanzien van medewerkers. Het aantal medewerkers met besmettingen 
was hoger en liep sneller op dan het aantal besmettingen bij bewoners. Door 
het wachten op testen, testresultaten en quarantaine waren, (wellicht) meer 
dan noodzakelijk, medewerkers niet inzetbaar. Vaak is aangedrongen op meer 
voorrangsplekken voor zorgmedewerkers en snellere uitslagen. Dat laatste 
was in het begin niet mogelijk door een tekort aan laboratoriumcapaciteit. In 
de loop van oktober kwamen er steeds meer plaatsen beschikbaar en was het 
soms zo dat er capaciteit niet werd benut. De IVVU heeft dit steeds direct met 
de bestuurders gecommuniceerd. Ook zijn vertegenwoordigers van de GGDrU 
een paar keer aangeschoven bij het wekelijkse overleg met IVVU bestuurders.

Op 26 oktober waren er in één week tijd 158 meer bewoners besmet dan de 
week ervoor (van 70 naar 228) en ook 114 besmette medewerkers meer (van 87 
naar 201). Er waren kortom serieuze uitbraken aan de orde en het aantal zieke 
medewerkers was van grote invloed op de zorgcontinuïteit. In het wekelijkse 
overleg met IVVU bestuurders werd dit steeds besproken en meegedacht over 
oplossingen. Ook is gesproken met vertegenwoordigers van ActiZ en Extra 
Handen voor de Zorg.
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De IVVU heeft besloten de opdracht op te pakken en heeft Idius Felix als 
projectleider aangesteld om gesprekken te voeren met zorgorganisaties die 
wijkverpleging bieden en het ondersteunen van een projectgroep waar ook 
de huisartsen en verzekeraars aan deelnamen. Uit gesprekken met managers 
wijkverpleging bleek dat zij nauwelijks problemen ervaarden. Het probleem 
bestond uit de tijd die huisartsen kwijt zijn met zorgbemiddeling (het vinden 
van wijkverpleging voor hun patiënten), omdat zorgorganisaties die verant-
woordelijkheid niet overnamen, terwijl ze dat wel verplicht zijn op basis van de 
overeenkomsten met zorgverzekeraars. 

Uiteindelijk is het probleem opgelost door het opstellen van een heldere pro-
cedure, die niet alleen geldt voor COVID-19 zorg, maar altijd van toepassing is. 
Aanbieders van wijkverpleging zijn verplicht alle klanten in hun werkgebied 
aan te nemen en kunnen deze eventueel doorbemiddelen als zij zelf geen capaci-
teit hebben. Huisartsen kunnen, als organisaties toch weigeren de klant over te 
nemen, dat melden bij de zorgverzekeraars.

Kennisbijeenkomst WMCZ – 27 oktober 2020
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is op 1 juli 
2020 in werking getreden. Zorginstellingen hebben na de inwerkingtreding nog 
een half jaar tijd voor het aanpassen van hun medezeggenschapsregeling, maar 
VWS heeft aangegeven dat instellingen met hun cliëntenraad kunnen afspre-
ken daar langer de tijd voor te nemen. Op 1 januari 2021 (of binnen een redelijke 
termijn daarna) moeten de zorginstellingen werken met een nieuwe medezeg-
genschapsregeling, die de instemming heeft van de cliëntenraad. Niet alleen 
VWS, maar ook de IGJ heeft aangegeven coulant om te gaan met de implemen-
tatie van de wet.
Omdat er nog veel vragen waren over de WMCZ zijn, in plaats van de oorspron-
kelijke fysieke bijeenkomst op 7 april, op 27 oktober twee digitale sessies over 
de WMCZ georganiseerd. Deze sessies zijn ingevuld door Daniëlle Kikken en 
Loubna Boufrah van BOUF LEGAL.

Kennisbijeenkomst Wzd – 2 november 2020
De Wet zorg en dwang is op 1 januari 2020 in werking getreden. Het hele jaar 
2020 gold als overgangsjaar en zou door de zorgaanbieders gebruikt kunnen 
worden om de wet te implementeren. Het idee van het overgangsjaar was de 
zorgaanbieders in de praktijk te laten starten met de nieuwe wet en daarmee 
ervaring op te laten doen, zodat zij al lerende van casuïstiek de verschillende 
aspecten van de wet kunnen verankeren in de organisatie. Door de coronacrisis 
heeft 2020 niet (geheel) het effect van een overgangsjaar. Veel tijd en aandacht 
was nodig om de coronacrisis aan te pakken en maatregelen in te voeren om 
verspreiding van het virus in een tweede golf zoveel mogelijk te voorkomen dan 
wel te beperken.

In oktober en november hebben een aantal reguliere IVVU bijeenkomsten 
digitaal plaatsgevonden, die in twee gevallen begin 2020 bij de start van de 
coronacrisis waren geannuleerd.
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Het onderwerp bleef uiteraard actueel en daarom zijn in plaats van de geannu-
leerde bijeenkomst op 24 maart een tweetal uitgebreide digitale bijeenkomsten 
georganiseerd op 2 november 2020. De inhoud van de bijeenkomst is niet ge-
wijzigd, maar er is uiteraard ingegaan op eventuele gevolgen van de bijzondere 
situatie. Waar heeft voortgang plaatsgevonden, waar zijn uitvoering en activitei-
ten uitgesteld en welke verwachtingen zijn er voor de komende periode? Er zijn 
presentaties verzorgd door Michiel Kooijman (ActiZ), Cisca Appelman (Zorg-
stem) en Marcia Borgers (CIZ).

Algemene ledenvergadering – 17 november 2020
In een korte digitale ALV op 15 november zijn onder meer de nota Kerntaken en 
Activiteiten IVVU 2021 en de Begroting IVVU 2021 vastgesteld. Daarnaast is Joyce 
Jacobs, bestuurder van De Wulverhorst, herkozen als bestuurslid van de IVVU.
Vervolgens is, zoals afgesproken in de ALV op 15 september, de definitieve notitie 
over de Reflectie besproken, waarin alle inbreng die tijdens eerdere bijeenkom-
sten besproken is, is verwerkt. Vastgesteld is dat de notitie verwoord wat is be-
oogd. Door de zorgvuldige voorbereiding biedt de notitie een goed handvat om 
mee verder te gaan en kan de reflectie hiermee worden afgerond. De notitie zal 
als basis worden gebruikt om in 2021 in gesprek te gaan over de ambitie, doelen 
en positionering van de IVVU, uitgaande van de belangen van de leden.

Thema: Continuïteit in de zorgketen tijdens en na COVID –    
17 november 2020
Tijdens de kwartaalontmoeting zijn de leden van de IVVU over het thema in 
gesprek gegaan met Margriet Schneider, voorzitter ROAZ Midden Nederland 
en bestuurder UMCU en Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid regio 
Utrecht. Om het gesprek digitaal goed tot zijn recht te laten komen, heeft het 
bestuur Roderik van Grieken, directeur Nederlands Debatinstituut, gevraagd 
het gesprek te leiden.
Sinds maart staat het Regionaal Overleg Acute Zorg in het teken van de corona-
crisis en alle maatregelen en inspanningen die het vraagt om de verspreiding 
van corona terug te dringen en de noodzakelijke zorg te bieden. Ook medio 
 november stond de coronacrisis nog of beter weer centraal, maar geleerde 
lessen moeten ervoor zorgen dat de tweede golf minder impact heeft op de 
reguliere zorg en ingrijpende maatregelen zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Tegelijkertijd moet de zorgsector zich voorbereiden op de toekomst. Door de 
coronacrisis is zichtbaar geworden dat het zonder samenwerking niet mogelijk 
is een grote crisis aan te pakken. Tijdens de bijeenkomst is daarom gesproken 
over de toekomstige invulling van samenwerking in de regionale zorgketen 
en de vraag hoe het ROAZ invulling kan geven aan het regionale overleg over 
zorgcontinuïteit in de zorgketen.
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Adviescommissie vaccineren GGDrU
De GGDrU heeft een Adviescommissie vaccinaties ingesteld. De IVVU is ge-
vraagd daarvoor iemand af te vaardigen. De adviesgroep wordt geraadpleegd 
over vraagstukken die zich voordoen en de vertegenwoordigers adviseren van-
uit hun eigen expertise. Namens de IVVU neemt Joyce Jacobs, bestuurslid van 
de IVVU, deel aan de adviescommissie. Zij informeert de leden in het wekelijkse 
overleg en neemt vraagstukken uit het overleg mee naar de adviescommissie. 
Indien nodig wordt informatie tussentijds met de leden gedeeld via email. Het 
eerste overleg vond plaats op 24 december.

In de tweede week van december werd bekend dat het kabinet een eerste inde-
ling had gemaakt wie bij de start van de coronavaccinatie welke type inenting 
krijgt en op welke locaties deze vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers 
van verpleeghuizen krijgen als eerste een oproep. In de regio Utrecht richt de 
GGDrU daarvoor 1 vaccinatielocatie in. Parallel hieraan wordt zo snel mogelijk 
gestart met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen, die de vaccinatie 
krijgen in hun eigen woonomgeving. Vanaf dat moment staan de wekelijk-
se overleggen met IVVU bestuurders in het teken van het voorbereiden op 
vaccineren. Met vertegenwoordigers van ActiZ en GGDrU wordt verschillende 
keren gesproken over de stand van zaken en de aanpak van vaccineren en delen 
bestuurders hoe zij het vaccineren intern voorbereiden. De wekelijkse over-
leggen gaan ook door in de periode rond Kerst en Nieuwjaar, omdat vlak voor 
Kerst bekend is geworden dat het vaccineren van zorgmedewerkers in de regio 
Utrecht start op 4 januari of uiterlijk 8 januari 2021.

Tijdens Kerst is het dieptepunt van het aantal besmettingen van bewoners en 
medewerkers van verpleeghuizen. Er zijn dan 488 bewoners met een besmet-
ting verdeeld over 74 locaties van 24 zorgorganisaties. Op sommige locaties gaat 
het over 20 tot 50 bewoners. Tegelijkertijd zijn er 275 medewerkers waarbij een 
besmetting is vastgesteld. Het gaat hier om 31 organisaties, waarbij het soms ook 
gaat om 10 tot 50 medewerkers. Het is dan nog niet te voorspellen welke kant 
het op zal gaan in 2021.
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Het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht (INOU) heeft ook een bijzondere tijd 

doorgemaakt vanwege de coronacrisis. Begin 2020 is voortvarend gestart met een 

nieuwe groep deelnemers aan de masterclassreeks naast de groep die in 2019 was 

gestart, maar de coronacrisis heeft ertoe geleid dat medio maart besloten is alle 

activiteiten in het kader van het INOU op te schorten tot nader orde. Tegelijkertijd  

is onderzocht welke activiteiten konden worden aangepast met het oog op een 

digitaal vervolg.

Jaarverslag Innovatie-
netwerk Ouderenzorg 
Utrecht 2020

Medio juni is bekeken wat er na de zomer weer 
mogelijk zou kunnen zijn. Conclusie was dat de 
eerste aandacht uit zou gaan naar de master-
classes. Daarnaast is halverwege juli, de voor-
uitzichten waren immers heel positief, besloten 
een tweetal activiteiten voor te bereiden om in 
september een herstart te maken met project-
leiders en bestuurders. Van daaruit zouden de 
activiteiten dan verder ingevuld worden.

Halverwege september zagen we in Nederland, 
maar ook in de verpleeghuizen in Utrecht, dat 
het aantal besmettingen weer toenam. Dit betrof 
zowel bewoners als medewerkers. In de tweede 
helft van september zijn door de overheid weer 
aanvullende maatregelen genomen, waardoor de 
activiteiten van het INOU weer onder druk kwa-
men te staan. Dit heeft ertoe geleid dat alle weer 
voorbereidde bijeenkomsten opnieuw moesten 
worden geannuleerd.

Geleerd van de eerste coronastop zijn ook tijdens 
de tweede coronastop veel activiteiten aangepast 
en digitaal ingevuld. Hieronder een overzicht van 
wat in 2020 wel is gebeurd.

Opleiding en Ondersteuning

Masterclassreeks 2020
De masterclassreeks 2020 is gevolgd door 17 deel-
nemers van 13 organisaties. Er stonden voor 2020 
6 dagen gepland, maar die zijn niet als zodanig 
gerealiseerd. De eerste masterclassdag op 23 janu-
ari is enthousiast gestart en de deelnemers waren 
zeer positief en gemotiveerd. De tweede dag in 
maart is geannuleerd, evenals de derde in juni. In 
juni is er wel kort digitaal contact geweest om bij 
te praten over ervaringen en te vertellen over de 
stand van zaken.

Op 7 en 8 september heeft een ‘inhaalslag’ plaats-
gevonden en is een tweedaagse (coronaproof) 
masterclass georganiseerd. Herhaling van januari 
en vervolg van de stappen in het model om te 
komen tot succesvolle implementatie van inno-
vatie(s). De groep was direct weer betrokken en 
enthousiast. Iedereen zag er naar uit het project 
en de ondersteuning weer op stoom te krijgen.
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Helaas moest door corona de masterclass op 8 
oktober als fysieke bijeenkomst weer worden 
geannuleerd. Deze masterclass en de laatste mas-
terclass op 22 november hebben online plaatsge-
vonden, waarmee digitaal invulling is gegeven 
aan contact met en tussen deelnemers om hen op 
gang te houden en kennis aan te reiken. Enerzijds 
was dit voor de deelnemers een teleurstelling, 
maar de werkelijkheid en de waan van de dag als 
gevolg van corona, maakte ook dat er bij weinig 
organisaties tijd en ruimte was om intensief met 
een leerproces bezig te zijn. 

Masterclasses 2019
De groept 2019 bestond uit 18 deelnemers van 17 
organisaties. Deze groep was eind 2019 gemotiveerd 
om in 2020 door te gaan, maar al bij de eerste mas-
terclass op 6 februari 2020 bleek een aantal deelne-
mers niet meer werkzaam in hun functie of bij hun 
organisatie, waardoor de groep een stuk kleiner 
was. Ook voor deze groep geldt uiteraard dat de 
masterclasses in april en juni zijn geannuleerd, 
waarbij in juni wel digitaal contact heeft plaatsge-
vonden. Bij de voorbereiding op de masterclassdag 
van 17 september bleek dat de groep nog verder was 
gereduceerd (nog 8 deelnemers van 7 organisaties). 
Door toenemende coronadrukte kon niet iedereen 
deelnemen aan de masterclass op 17 september, 
waardoor deze is geannuleerd. Ook de masterclass-
dagen in oktober en daarna zijn geannuleerd.

In de laatste periode zijn digitale bijeenkomsten 
georganiseerd, waarbij met name is aangesloten 
bij de projecten van de deelnemers waardoor het 
meer thema-gestuurde bijeenkomsten zijn gewor-
den, waarvoor veel belangstelling was. Onderdeel 
van de bijeenkomsten was nadrukkelijk het delen 
van kennis en inzichten, ook uit andere regio’s, 
samenwerking met meer organisaties rond één in-
novatie en de cultuur van organisaties met het oog 
op de benodigde competenties van de projectleider.

Learning on the Job – Individuele 
 ondersteuning
Alle deelnemers van de masterclassreeksen 2019 
en 2020 konden maximaal 100 uur ondersteuning 
krijgen bij de implementatie van innovatie(s) in 
de organisatie. Bij meerdere organisaties kon hier 
geen (optimale) invulling aan worden gegeven. 

Waar mogelijk en waar projecten tijdens corona 
toch konden worden gecontinueerd, is individu-
ele ondersteuning geboden om technologie goed 
te kunnen implementeren. Veel projecten die toch 
werden uitgevoerd, hadden urgentie als gevolg 
van de impact van corona, bijvoorbeeld projecten 
waardoor digitaal contact, online overleg en/of 
gegevensuitwisseling kon worden gerealiseerd.

Tweedaagse masterclass
Er waren drie tweedaagse masterclasses gepland 
voor de zomer van 2020. Alleen de tweedaagse op 
9 en 10 maart heeft nog net plaats kunnen vin-
den. De bedoeling van de tweedaagse was onder 
meer dat collega’s van de projectleiders in een 
compacte vorm kennis kunnen opdoen van de 
aanpak van implementatie van innovatie(s), zodat 
meer medewerkers in de organisatie beschikken 
over dezelfde kennis en aanpak. Vanuit 5 organi-
saties waren 7 deelnemers aangemeld.

Ontmoeting

Theatervoorstelling ROBOT van Vis à Vis
Direct na de zomer heeft op 10 september 2020 
nog wel een ontspannen – coronaproof – herstart 
van het INOU plaatsgevonden. Met 50 deelnemers 
uit bijna 20 organisaties is een bezoek gebracht 
aan het theaterspektakel ROBOT van Vis à Vis in 
de buitenlucht bij het Almeerderstrand. Behalve 
ontspannend en hilarisch, bracht de voorstelling 
ook stof tot nadenken over hoever je wilt gaan 
met robots in de zorg. De deelnemers waren heel 
erg enthousiast over de voorstelling en waren zich 
zeker ook bewust van de boodschap.

Innovatienetwerk en bestuurdersbijeen-
komst met Menno Lanting
Op 15 september 2020 hebben twee bijeenkom-
sten (een voor bestuurders en een voor projectlei-
ders) plaatsgevonden met Menno Lanting, expert 
spreker over innovatie en disruptie. Zowel met 
projectleiders innovatie als met bestuurders is 
over dit thema gesproken. Onder meer is ge-
sproken over de effecten van de coronacrisis op 
innovatie en transformatie en hoe de ervaringen 
kunnen worden benut om tot innovatie en ver-
nieuwing in de zorg te komen.
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Voorafgaand aan de bijeenkomst met de bestuur-
ders heeft Menno Lanting tijdens een innova-
tienetwerkbijeenkomst met projectleiders en 
managers hetzelfde thema besproken met andere 
accenten. Zijn bevindingen uit dat overleg heeft 
hij gedeeld met de bestuurders. Niet nieuw maar 
wel lastig is dat iedereen het wel over innovatie 
heeft, maar daar niet hetzelfde over denkt. Inter-
pretaties verschillen en als daar intern vanuit de 
bestuurder geen aandacht voor is, dan staat dat 
een goede implementatie van innovatie(s) in de 
weg. Innovaties zijn met name succesvol als ze 
antwoord geven op de vraag achter de vraag. Dit 
vraagt om goed onderzoek aan de voorkant en 
verminderd de weerstand van medewerkers en/
of cliënten om innovaties toe te passen. Disruptie, 
zoals corona, geeft inzicht in het vermogen van 
een organisatie om zich aan te passen. Een inno-
vatieve organisatie zijn en je organisatie innove-
ren is, zeker in die situaties, van groter belang dan 
dat je als organisatie aan innovatie doet.

Ontwikkeling

Canvas Innovaties in de zorg
Om professionals in de ouderenzorg te helpen het 
nut van een (beoogde) interventie of innovatie 
in kaart te brengen, hebben we Sinzer eind 2019 
gevraagd een brede Business Case voor zorgin-
novaties te ontwikkelen. Deze eerste versie is 
gepresenteerd op 10 december 2019. De algemene 
reactie daarop was dat men veel behoefte heeft 
aan zo’n soort instrument, maar dat de gepresen-
teerde versie te ingewikkeld was (met name van-
wege de uitgebreide Excel rekentool). De opdracht 
is daarop bijgesteld. 

Afgeleid van de brede Business Case wordt een 
zogenaamd ‘canvas’ ontwikkeld, een invuldocu-
ment dat medewerkers in staat stelt om op ge-
structureerde wijze alle benodigde informatie bij 
elkaar te brengen. Een volledig ingevuld canvas 
helpt bij het nemen van besluiten over een moge-
lijke investering, bijvoorbeeld voor het uitrollen 
van een innovatie. 

Door corona is het helaas niet gelukt de afron-
ding in 2020 te realiseren. Er is wel in een aantal 
digitale sessies verder aan het canvas gewerkt, 
dat begin 2021 zal worden afgerond.

Informatie en instrumenten
Een activiteit die in 2020 is uitgewerkt, is het 
verbeteren en uitbreiden van de beschikbaarheid 
van informatie over producten en de toepassing 
ervan in organisaties. Deze activiteit loopt door 
in 2021 en is een belangrijke pijler onder het tot 
stand brengen en borgen van netwerken binnen 
het INOU.
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Leden IVVU
In 2020 waren de volgende zorgaanbieders lid van de IVVU:

Beweging 3.0 Amersfoort

De Koperhorst Amersfoort

St. Pieters en Bloklands Gasthuis Amersfoort

Huize Het Oosten Bilthoven

De Bilthuysen Bilthoven

Accolade Zorggroep Bosch en Duin

Zorggroep De Vechtstreek Breukelen

Zorg- en Wooncentrum De Haven Bunschoten

Pro Senectute Amsterdam / Doorn

ISZ De Brug Driebergen

Domus Magnus Haarlem / Baarn

Woon- Zorgcentra De Rijnhoven Harmelen

Zorggroep Sint Maarten Denekamp / Harmelen

Woonzorgcentrum Vredenoord Huis ter Heide

Amaris Zorggroep Laren / Baarn; Amersfoort; Nijkerk

Maria Dommer Maarssen

Zonnehuisgroep Amstelland Amstelveen / Mijdrecht; Vinkeveen

Zorgspectrum Nieuwegein

Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst Oudewater

Lyvore Soest

AxionContinu Utrecht

Bartholomeus Gasthuis Utrecht

Careyn Schiedam / Utrecht

Leger des Heils Midden Nederland Utrecht

Vecht en IJssel Utrecht

Zorggroep Charim Veenendaal

QuaRijn Wijk bij Duurstede

Warande Zeist
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Bestuur en bureau
Het bestuur van de IVVU bestond op 31 december 2020 uit:

Mirjam Hagen   voorzitter
Joyce Jacobs   vice-voorzitter
Jeroen Schackman   secretaris/penningmeester
Micha van Akkeren
Anne Bosman

Het bureau van de IVVU bestond op 31 december 2020 uit:

Marga Overeem   secretaresse
Kees Weevers   algemeen secretaris

Dukatenburg 84
3437 AE   Nieuwegein

 030 – 60 555 44
 info@ivvu.nl
 ivvu.nl
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