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Op mijn netvlies staan nog de schrijnende beelden van de ‘mondkappen-selfies’ van artsen en verpleegkundi-
gen. Op hun gezichten zie je de afdrukken van die kap, na overwerkuren die niet meer op één hand te tellen zijn. 
In de afgelopen maanden, na het uitbreken van de coronacrisis, zagen we van alles ineens versnellen. Soms 
onderwijl verzuchtend waarom we dat niet eerder zo deden.

Bij VWS troffen we ook zelf de nodige maatregelen. Iedereen 

thuis aan het werk, een dagelijks mailbericht van de leiding. 

De mogelijkheid om aan te schuiven in de virtuele huiskamer, 

als vervanging van het koffieapparaat-gesprek. Beeldbellen in 

klein gezelschap of (te) groot, met meer dan honderd man. Ook 

bij VWS lag, net als in heel Nederland, de focus op dat wat zich 

aandiende. Dat doe je in tijden van crisis. 

De internetconsultatie voor het wetsvoorstel gegevensuitwis-

seling verlengden we op verzoek van het zorgveld tot en met 

10 juni (in plaats van oorspronkelijk 7 april). Logisch ook. Het 

zorgveld was levens aan het redden. We stampten sessies voor 

het ontwikkelen van een corona-app uit de grond. Met compli-

menten voor het transparante proces én met de nodige kritiek op 

onze aanpak en snelheid. Eveneens logisch. 

Rustiger vaarwater
Tijdens het schrijven van deze column zitten we in iets rustiger 

vaarwater. We kunnen weer even een beetje op adem komen. 

Nederland is op vakantie in eigen land of komt net terug, mis-

schien zelfs uit het buitenland. IC’s zijn, als het goed blijft gaan, 

niet meer overbezet door coronapatiënten. Tijd voor reflectie. 

Laten we uit deze opmerkelijke periode de transparantie en de 

ruimte voor kritiek erin houden. De kansen blijven zien. Laten 

we doorgaan met die versnelling in bepaalde processen en 

samenwerking. In rap tempo hebben we de afgelopen tijd samen 

zaken neergezet, die ook hun waarde hebben in rustige tijden.

JZOJP in crisissituatie
Ik denk bijvoorbeeld aan beelduitwisseling, waarvan geautoma-

tiseerd en standaard versturen een versnelling doormaakte. Aan 

het op hoge snelheid inrichten van een portaal hiervoor, waar-

van de opgedane kenns nu ook de start van het project DVDexit 

versnelt. Ik denk ook aan het initiatief ziekenhuisbedchecker.nl. 

Allemaal om de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) te bieden, 

helemaal in crisissituaties.  

In staat tot snel schakelen
Als de druk heel hoog wordt opgevoerd, zijn we in dit land best 

goed in staat snel te schakelen en nieuwe initiatieven op te pakken. 

Dat vergt veel moed van iedereen. Dat (hou daarbij de mondkap-

pen-selfies in gedachten), moeten we niet uit het oog verliezen.

We zijn er nog niet als het gaat om standaard digitale uitwisse-

ling van gegevens. Laten we dus proberen er een gezonde vaart 

in te houden. In innovaties en in samenwerking. 

Gezonde vaart erin houden
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Kijk op de website over gegevensuitwis-
seling in de zorg voor actuele informatie 
over het gelijknamige wetsvoorstel:
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