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Utrecht, 14 oktober 2020  

P e r s b e r i c h t   

 

NFK roept op tot noodmaatregelen voor ziekenhuiscrisis 

 

UTRECHT – Nu ziekenhuizen in toenemende mate de reguliere zorg afschalen, voltrekt 

zich een stille ramp voor mensen met een levensbedreigende ziekte zoals kanker. 

Ondanks dat zorgverleners zich maximaal inzetten om iedereen in Nederland de juiste 

zorg te verlenen, lukt het met het stijgend aantal COVID-patiënten nu al niet om de 

reguliere zorg volledig door te laten gaan. Zorgverleners staan met de rug tegen de 

muur. We zijn in een nationale crisis beland en lijken af te stevenen op een rampsituatie 

voor alle mensen met een levensbedreigende ziekte. NFK roept de overheid dringend op 

om rigoureus in te grijpen: richt COVID-hospitalen in en coördineer de zorg nationaal. 

NFK ziet een rol weggelegd voor het leger en het Rode Kruis bij het opzetten van 

noodhospitalen voor COVID-patiënten en het nationaal coördineren van deze zorg. Beide 

partijen hebben de expertise om snel te handelen en om in crisissituaties de benodigde 

logistiek goed te organiseren en te coördineren. Zorg via een noodmaatregel dat ziekenhuizen 

personeel hiervoor beschikbaar stellen en beloon deze COVID-teams goed, alsof ze op 

uitzending zijn. Vervolgens moet ook de overige semi-urgente zorg, zoals de kankerzorg, 

centraal gecoördineerd en zoveel mogelijk geconcentreerd worden. Op die manier kan alle 

beschikbare zorgcapaciteit in Nederland optimaal worden ingezet. 

NFK vreest al maanden voor de situatie die nu ontstaat: er is onvoldoende capaciteit voor de 

reguliere zorg en zelfs de zorg voor kankerpatiënten wordt nu al afgeschaald. NFK heeft 

sinds het uitbreken van de crisis de ziekenhuizen en VWS herhaaldelijk opgeroepen om 

capaciteits- en escalatieplannen te maken voor de kankerzorg en vooral om over te gaan tot 

landelijke coördinatie. Hier is geen gehoor aan gegeven. Ziekenhuizen zijn ieder voor zich 

voorbereidingen gaan treffen en dit lokale handelen is simpelweg ontoereikend voor het 

managen van een serieuze crisis als deze. Wij zien dan ook centrale coördinatie vanuit de 

overheid en rigoureus ingrijpen als enige oplossing. 

Tot slot doen wij nogmaals een beroep op iedereen in Nederland. In de zorg wordt keihard 

gewerkt, de rek is eruit. Ook als de overheid rigoureus gaat ingrijpen moet de zorg worden 

ontlast. Dit kan alleen als wij ons allemaal aan de maatregelen houden om het Coronavirus in 

te dammen. 

EINDE PERSBERICHT   

  

Noot voor de redactie – niet ter publicatie:  

Voor meer informatie kunnen media contact opnemen met Sandra Leenhouts, 

communicatieadviseur van NFK op 06-33816715 of communicatie@nfk.nl.   

  

 

 

https://nfk.nl/corona
https://nfk.nl/nieuws/nfk-en-harteraad-roepen-op-de-reguliere-zorg-door-te-laten-gaan
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Over NFK  

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 19 

kankerpatiëntenorganisaties. Samen komen wij op voor de belangen van álle mensen die 

kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker. Door 

middel van Doneer Je Ervaring krijgen wij inzicht in de behoeften en meningen van patiënten 

en naasten. Deze inzichten delen wij met de politiek, media, zorg, wetenschap en 

verzekeraars. Zie ook: www.nfk.nl.  

 

http://www.nfk.nl/

