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Geachte heer Kuipers en mevrouw Jacobs, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek daartoe, bekrachtig ik, op grond van de 

argumenten die u noemt in uw brief van 25 november jl., het afkondigen van fase 

2d uit het Opschalingsplan COVID-19 van het Landelijk netwerk Acute Zorg 

(LNAZ). Conform het Opschalingsplan COVID-19 van het LNAZ is het, op 

aangeven van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), de 

minister die deze fase afkondigt. 

 

Op mijn verzoek hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uw verzoek geverifieerd en geconstateerd dat 

afkondigen van fase 2d noodzakelijk is. Gezien de huidige omstandigheden en de 

conclusie van de toezichthouders, kondig ik de inwerkingtreding van fase 2d per 

direct af. Met deze afkondiging streef ik naar landelijke eenduidigheid om te 

zorgen dat alle ziekenhuizen zich maximaal inspannen voor de continuïteit van de 

kritiek planbare en (semi-) acute zorg. Dit vraagt onder andere om samenwerking 

in de gehele zorgketen, afschalen van de reguliere planbare zorg en het opschalen 

tot maximaal 1350 IC-bedden conform het geactualiseerde opschalingsplan 

COVID-19.   

 

Graag wil ik u verzoeken, gezien de intensiteit van de gebeurtenissen, nauw 

contact te houden over de uitvoering van de maatregelen die horen bij fase 2d 

zodat wij gezamenlijk, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, alles op alles 

zetten om fase 3 te voorkomen. Ik zal de Tweede Kamer informeren over deze 

afkondiging en de brief die u mij heeft toegezonden. 

 

Hoogachtend, 

 

de minister van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

Hugo de Jonge 


