
 

 

Verslag 

OPEN III Netwerkbijeenkomst 5 ‘OPEN in tijden van corona’ 
12 juni 2020, 11.00 – 13.00u, online bijeenkomst 

 

In de tijden van de uitbraak van Covid-19 hebben ziekenhuizen hard gewerkt, niet 

alleen aan het realiseren van de juiste zorg voor coronapatiënten, maar ook aan het 

faciliteren van informatievoorzieningen en hulp voor medewerkers in de frontlinie. De 

bereidheid en energie van zowel interne als externe medewerkers was hoog. Men wilde 

meewerken en bijdragen om elkaar te ontlasten en te ondersteunen. Deze ervaringen 

werden gedeeld tijdens de bijeenkomst van het OPEN Netwerk op 12 juni 2020 (een 

online videobijeenkomst). Vertegenwoordigers van het Gelre Ziekenhuis, Amsterdam 

UMC en OLVG Amsterdam deelden ter inleiding hun verhalen. Terugkomende thema’s 

in de bijeenkomst waren de omgang met en het leren van klachten/calamiteiten, en het 

faciliteren van peer support in tijden van corona. 

 

Klachten en calamiteiten 

Het aantal ontvangen klachten verschilde per instelling. Zo zagen sommige 

ziekenhuizen een daling in het aantal klachten, waar anderen erg druk waren met de 

hoeveelheid binnenkomende klachten. Daarnaast verschilde de omgang met klachten 

en calamiteiten in de ziekenhuizen, zo liepen de bemiddelingsgesprekken en 

calamiteitenonderzoeken in de ene instelling door (al dan niet via telefonisch contact 

met cliënten of naasten), waar anderen ervoor kozen dit op een lager pitje te zetten of 

volledig stop te zetten, opdat het zorgpersoneel niet extra belast zou worden.  

Veelgehoorde klachten van patiënten tijdens de piekperiode van de coronacrisis 

omvatten onzekerheid over de hygiëne en het hanteren van anderhalve meter afstand 

in de instelling. Ook kreeg men signalen binnen van patiënten die zich minder veilig 

voelden in het ziekenhuis. Zij voelden angst om besmet te raken met het coronavirus bij 

het bezoek aan de instelling. Bovendien ontvingen ziekenhuizen ook signalen van 

naasten over bezorgdheid van uitplaatsing van familieleden, en het niet mogen/kunnen 

bezoeken van patiënten.  

 

Omgang met telefonische klachtenafhandeling 

Vanwege de maatregelen omtrent het behouden van anderhalve meter afstand, werden 

klachten van patiënten en/of naasten veelal telefonisch of via videoverbinding 

behandeld. Dit gebeurde altijd in overleg met en naar behoefte van de patiënt en/of 

naasten. Bovendien werd aangegeven dat de klagende partij belang kan hebben bij een 

schriftelijke uitleg van de klachtbehandeling. Zo kan een vooraf aangedragen 

schriftelijke toelichting van te voren de verwachtingen aangeven en houvast bieden 

tijdens een bemiddelingsgesprek. Zo komt de klager niet voor verrassingen te staan 

tijdens het gesprek. Daarnaast is een schriftelijke afhandeling relevanter en efficiënter 

wanneer de klager al overtuigd is geen bemiddelingsgesprek te willen, en bijvoorbeeld 



 

 

meteen naar de rechter te willen stappen. 

 

Als laatste werd aangegeven dat de Vvaa zorgverleners online voorziet van advies over 

de invulling van informatie- en dossierplicht, om zo klachten en claims naar aanleiding 

van de coronacrisis te voorkomen of voor te bereiden. De informatie is hier te vinden: 

https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/klachten-en-claims-zorg-tijdens-covid-19. 

 

Leren van klachten en calamiteiten in tijden van corona 

Er zijn twee manieren besproken aangaande het leren en ontwikkelen op basis van 

klachten en signalen van cliënten (en medewerkers). In het Gelre ziekenhuis werd het 

OMT direct geïnformeerd over de inhoud van een klacht wanneer deze betrekking had 

op de organisatie van de zorg gerelateerd aan het coronavirus. In het Amsterdam UMC 

werden de klachten tijdens de coronacrisis eerst gethematiseerd alvorens deze worden 

doorgespeeld. Opvallend is dat de het gebruik van dit soort informatie in beide  

organisaties vlotter verliep tijdens de coronacrisis dan voorheen. Er werden twee 

verklarende factoren benoemd: enerzijds werd er expliciet gevraagd om de informatie 

door bv. het OMT en de Raad van Bestuur. Doordat er partijen waren binnen de 

organisatie die direct baat hadden bij het krijgen van deze informatie, verliep het gebruik 

van de informatie uit klachten soepeler en efficiënter. Bij zowel de onderzoekers als de 

ziekenhuizen roept dit de vraag op of dit een werkwijze is die ook gebruikt kan worden 

wanneer er geen sprake is van een crisissituatie. Vanuit de onderzoekers volgde het 

idee om na te gaan aan welke informatie er behoefte is, bv. indien een nieuw 

beleidsplan wordt ontwikkeld. De input die hiervoor nodig is, kan onder andere gezocht 

worden in de informatie uit klachten van cliënten/naasten uit de zorginstelling. De 

crisissituatie zorgde voor urgentie achter het verkrijgen van de informatie en er was een 

noodzaak voor het acteren hierop. Een nieuw beleidsplan kan die urgentie wellicht ook 

leveren, volgens de onderzoekers.  

 

Peer support in tijden van corona 

Een aantal organisaties deelde hun ervaringen met de invulling die zij gaven aan peer 

support tijdens de coronacrisis. Velen boden psychosociale ondersteuning aan 

zorgmedewerkers, afkomstig vanuit onder andere zorgprofessionals uit de GGZ-sector 

en getrainde peer supporters. Die ondersteuning betrof een veel breder domein, dan 

alleen het bieden van ondersteuning bij calamiteiten of incidenten. Een veelgenoemde 

invulling was het opzetten van een (24/7 uur bereikbare) telefoonlijn. De inhoud van 

deze dienst verschilde per organisatie. De hulplijnen waren zowel informatief als 

psychische ondersteunend van aard. De een diende als doorverwijsportaal en meldpunt 

voor (externe) hulpverleners, de ander voor ondersteuningsgesprekken voor 

zorgpersoneel. De eerstgenoemde optie, het doorverwijsportaal, was bedoeld als 

laagdrempelige toegang tot snelle psychosociale hulpverlening. Het verlenen van peer 

https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/klachten-en-claims-zorg-tijdens-covid-19.


 

 

support vraagt enige afstand van de (zorg-gerelateerde) situatie. Eén van de 

ziekenhuizen heeft er daarom voor gekozen de eigen peer supporters die zich inzetten 

in de frontlinie van de coronacrisis, niet in te schakelen. Deze peer supports kregen 

(tijdelijk) een andere rol. Zij fungeerden als de oren en ogen van de corona-afdeling 

waarop zij werkzaam waren ter signalering van o.a. de behoefte aan support op de 

afdeling. Er werd hen aangeraden om ondersteuning te zoeken bij andere peer 

supporters in de instelling. Enkele van deze telefoonlijnen en diensten werden 

stapsgewijs uitgebreid tot een publieke dienst voor zowel medewerkers als patiënten 

van het ziekenhuis. Patiënten konden hier voornamelijk terecht om wegwijs gemaakt te 

worden of met (corona-gerelateerde) vragen. Sommige instellingen zijn bezig met het 

afschalen van dergelijke diensten, maar geven tegelijkertijd aan dat zij ervoor kunnen 

zorgen dat deze in een snel tempo weer opgezet kunnen worden in het geval van een 

tweede golf van het virus. Door de onderzoekers werd d vraag gesteld of een dergelijke 

‘één loket-functie’ voor informatievoorziening en de juiste doorverwijzingen (bv. het 

doorverwijsportaal), voor zowel medewerkers als cliënten, permanent te onderhouden is 

na de crisissituatie. 

 

Conclusies 

Tijdens de online bijeenkomst hebben verschillende ziekenhuizen hun ervaringen 

gedeeld over de omgang met klachtafhandeling, leren van klachten en de vormgeving 

van peer support tijdens de (piek van) de coronacrisis. Een opvallende observatie in 

verschillende ziekenhuizen was dat het leren van klachten relatief snel en met korte 

lijntjes gerealiseerd kon worden. Voorwaarden hiervoor zijn onder andere de 

aanwezigheid van een gevoel van urgentie, en de noodzaak om op korte termijn 

(structurele) veranderingen aan te brengen in de organisatie. Een idee van de 

onderzoekers is dat een klachtenfunctionaris hier een rol zou kunnen pakken door actief 

in de gaten te houden waar ‘plannen’ worden gemaakt in de organisatie om die 

plannenmakers vervolgens informatie te leveren uit klachten. Ook werden in korte tijd 

telefonische hulplijnen opgezet, die verschillende delen van de organisatie met elkaar 

verbonden, maar ook een vorm van peer support boden.   

De vraag die dit oproept bij zowel de ziekenhuizen als de onderzoekers is wat de 

aandacht voor de intensievere vormen van peer support betekent voor de toekomst van 

peer support bij incidenten of calamiteiten. Dit kan onder andere twee gevolgen hebben. 

Het kan leiden tot een grotere erkenning van deze vorm van peer support. Het kan ook 

betekenen dat peer support bij incidenten of calamiteiten onderdeel blijft van een veel 

bredere vorm van peer support.  

Nu we de eerst golf achter de rug hebben werd de vraag gesteld welke klachten er nog 

op de ziekenhuizen afkomen, bijvoorbeeld naar aanleiding van uitgestelde zorg. 

Tenslotte is er enige ervaring opgedaan met het gebruik van digitale 

communicatiemethoden, zoals het videobellen. De vraag is óf en in welke mate dit 



 

 

gebruikt zal worden, en of men hier behoefte aan heeft, wanneer er geen sprake meer 

is van een crisissituatie.  

 

 


