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ZKN voelt met de andere koepels van partijen in de zorg een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om door de coronacrisis te komen.
De volledige zorgsector moet prioriteren.
ZKN-klinieken blijven verantwoordelijkheid nemen voor de groep van patiënten die - ook in
tijden van corona - met hun urgente zorgvraag bij medisch specialisten terecht moeten
kunnen.
Klinieken leveren daarom alleen urgente planbare zorg om de continuïteit van die zorgvraag
te garanderen.
Waar mogelijk wordt de zorgvraag via bel- en teleconsulten afgewikkeld.
De door de prioritering van zorg beschikbaar komende (hulp-) middelen en faciliteiten
worden ter beschikking gesteld aan de bestrijding van corona. ZKN sluit daartoe aan bij het
landelijk coördinatiepunt van de ROAZ-en, waar vraag en aanbod van hulpmiddelen bij elkaar
komt en waarvandaan hulpmiddelen worden gedistribueerd naar de meest kritieke plekken.
Daar waar ziekenhuizen zich meer en meer richten op de bestrijding van corona, zijn
klinieken beschikbaar voor patiënten met een urgente planbare zorgvraag. Dit is van groot
belang voor bijvoorbeeld dialyse, reumatische aandoeningen, cardiale klachten,
maculadegeneratie, ernstige eczeem of aandoeningen met hevige pijn, maar ook voor de
diagnostiek die doorgang moet kunnen vinden. Deze opsomming is niet uitputtend.
Het onderling overnemen van patiëntenzorg komt - ook tijdens de huidige crisis - op een
natuurlijke wijze tot stand op het niveau van individuele ziekenhuizen en klinieken. ZKN
ondersteunt deze praktijk daar waar mogelijk.
De eerste lijn speelt hierin eveneens een belangrijke rol. Huisartsen moeten voor de urgent
planbare zorg kunnen blijven doorverwijzen.
ZKN roept haar leden op om over alle urgente behandelingen en ingrepen met een mogelijk
risico op achterwacht, vooraf afstemming te hebben met het achterwachtziekenhuis.
Over de beschikbaarheid van personeel zal met individuele medewerkers en
vertegenwoordigers van werknemers worden overlegd.
Algemeen geldt dat nu we nog geen zicht hebben op hoe lang de coronamaatregelen
uiteindelijk van kracht zullen blijven, de medisch specialistische infrastructuur voor de
planbare zorg in stand dient te worden gehouden.
ZKN treedt in overleg met de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS over de financiële
dekking van klinieken voor het handhaven van de capaciteit nu en ten behoeve van de
inhaalvraag die zich na de coronacrisis ongetwijfeld voor zal gaan doen.
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