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Betreft Afkondiging opschalingsfase zorg 2D 

Geachte heer Kuipers en mevrouw Jacobs, 

Naar aanleiding van de argumenten die u noemt in uw verzoek van 6 januari jl. 

erken ik uw verzoek tot het afkondigen van fase 2D van het opschalingsplan 

covid-19 zoals opgesteld door de 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. 

Gezien de huidige omstandigheden kondig ik de inwerkingtreding van fase 2D per 

direct af om de toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt landelijk in stand te 

houden en de zorgverleners hierin te ondersteunen. Het is van belang dat we er 

alles aan doen om de acute en kritiek planbare zorg (voor zowel covid- als non

covid patiënten) te waarborgen. De landelijke afschaling van klasse 4 en 5 zorg is 

erop gericht het beschikbare personeel vrij te spelen en een vergelijkbare situatie 

in alle regio's te creëren. Ik zie overigens dat het grootste deel van de 

maatregelen die samenhangen met fase 2D de facto al in uitvoering is gebracht 

met het "tijdelijk beleidskader waarborgen acute zorg in de covid-19 pandemie" 

van 23 oktober 2020 en de nadere invulling daarvan die op 22 en 24 december 

2020 is gecommuniceerd. 

Graag wil ik u verzoeken nauw contact te houden om eventuele problemen of 

belemmeringen weg te nemen. Ik zal tevens de Tweede Kamer informeren over 

deze afkondiging en de brief die u mij heeft toegezonden. 

Hoogachtend, 

de minister voor Medische Zorg 

en Sport, 

T. van Ark
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