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Zonder actuele en volledige informatie is het niet mogelijk om goed geïnformeerd
extra maatregelen te kunnen nemen of op te heffen in de COVID-19-epidemie.
Voor continuïteit van de zorg in uw ziekenhuizen en voor mijn beslissingen over
maatregelen ter bestrijding van het virus zijn aanvullende cijfers van cruciaal
belang.
Ondanks de voor u zeer drukke tijden, vraag ik u daarom met deze brief om vanaf
heden deel te nemen aan de aangevulde gegevensverzameling omtrent
beddencapaciteit) op www.zorg-capaciteit.nl. Omtrent de leeftijd,
opnamedynamiek (overplaatsingen tussen afdelingen & IC en tussen
ziekenhuizen) en uitkomst (ontslag, overlijden) van de COVID-19 patiënten op de
IC en op de verpleegafdelingen wordt u gevraagd dit te registreren via NICE. Om
vanwege overplaatsingen binnen en tussen ziekenhuizen dubbeltellingen te
voorkomen, is het daarbij in NICE noodzakelijk om het BSN-nummer van de
patiënten te registreren. Dit nummer wordt uiteraard afgeschermd in de
geaggregeerde rapportages.
In afstemming met NVIC, NVZ en Nictiz hebben de NICE-registratie, het Landelijk
Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het RIVM hard gewerkt aan het optimaliseren van
gegevensverzamelingen met betrekking tot de COVID-19 epidemie. Het betreft
een (beperkte) uitbreiding van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE)
registratie en de registratie van beddencapaciteit via zorg-capaciteit.nl. Beide
registraties zijn op 22 maart al aangepast en on-line opengesteld.
De uitbreidingen bestaan uit het volgende: Aan de NICE-registratie is een module
toegevoegd waarmee ook een beknopte set gegevens van COVID-19-patiënten op
de verpleegafdelingen verzameld wordt. Deze extra gegevens moeten door
anderen dan de intensivisten en IC-zorgpersoneel ingevuld worden. Deze mensen
krijgen dus ook toegang tot het COVID-gedeelte van de NICE-registratie. Op zorgcapaciteit.nl is de registratie van het soort bedden uitgebreid. Alle ziekenhuizen
melden 's morgens voor 9:00uur hun beschikbare capaciteit via zorg-capaciteit.nl.
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In de bijlage worden deze uitbreidingen toegelicht en de beschikbare helpdesks
aangegeven.
Om de intensivisten niet meer te belasten dan nu al het geval is, verzoek ik u
personele capaciteit toe te voegen voor de registratie van de COVID-19 patiënten
op de verpleegafdelingen.
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In het belang van de gehele ziekenhuiszorg vraag ik u met klem om hieraan mee
te werken. Dit doet u door de gegevens dagelijks zo goed en volledig mogelijk te
(blijven) registreren in NICE en zorg-capaciteit. Mocht uw ziekenhuis nog niet
bekend zijn met een van beide registraties, dan kunt u met de helpdesk van NICE
of zorg-capaciteit contact op te nemen (zie bijlage).
Mocht u behoefte hebben aan eventuele ondersteuning bij alle (extra)
administratie dan horen we dat graag. Veel dank voor uw medewerking en ik wens
u in de komende tijd kracht en moed toe.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de waarnemend directeur-generaal Curatieve Zorg,

drs. B.E.

Bijlage:

-
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• en ins ructies registraties NICE en LNZA

Pagina 2 van 2

