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Uitgestelde zorg is ook gemiste zorg

Wegens SARS-CoV-2, het virus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, hebben in 2020 6,5 miljoen (9,5 
procent) minder patiëntcontacten plaatsgevonden in Nederlandse ziekenhuizen. Dat blijkt uit onder-
zoek van Deloitte op basis van data van de stichting DHD (Dutch Hospital Data). Ook blijkt dat in 2020 
22 procent van ziekenhuisafspraken digitaal of telefonisch is afgehandeld, wat een jaar eerder voor 
slechts 10 procent van de ziekenhuisafspraken het geval was. 

In media wordt vaak gesproken van ‘uitgestelde zorg’ wegens COVID-19. Deze bestaat zeker.
Maar wij zien ook dat er sprake is van ‘gemiste zorg’. De grote afname van patiëntcontacten tijdens de 
COVID-19 piek van maart tot en met mei 2020 is later in 2020 niet ingehaald. Die conclusie kan worden 
getrokken aan de hand van data van Nederlandse ziekenhuizen in 2019 en 2020. 

De afname in patiëntcontacten is deels opgevangen door de verschuiving naar zorg op afstand. In dat 
geval zijn afspraken in het ziekenhuis vervangen door telefonische en online afspraken. Maar er is ook 
sprake van gemiste zorg. Dat geldt met name voor specialismen met weinig tot geen spoedzorg, maar 
ook voor specialismen waar wel degelijk sprake is van acute zorg. Zo is het aantal operaties bij cardio-
chirurgie (merendeel openhartoperaties) in 2020 met 10 procent afgenomen ten opzichte van 2019.

In dit onderzoek hebben wij gekeken naar vier parameters die ziekenhuisproductie meten: 

      verwijzingen 
      patiënten
      afspraken 
      opnames 

Deze hebben we over een periode van twee jaar vergeleken. Op basis daarvan beoordelen wij welk 
effect COVID-19 heeft gehad op de ziekenhuiszorg in 2020, waarbij vier inzichten zijn verkregen:

De afgelaste zorg
In 2020 zijn er 9,5 procent minder patiëntcontacten in ziekenhuizen geweest dan in 2019.  Deze ver-
schuiving is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de COVID-19 uitbraak in Nederland, omdat bijna alle 
verschuivingen te vinden zijn in de weken met een groot aantal COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen.

De digitaliseringslag in de zorg
Hoewel veel afspraken in 2020 in het ziekenhuis werden afgelast, is het wel mogelijk gebleken een 
groot aantal afspraken op afstand af te handelen. In 2020 heeft 22 procent van de polibezoeken digi-
taal of telefonisch plaatsgevonden, terwijl dit in 2019 slechts 10 procent was. De snelle groei in zorg op 
afstand toont de potentie van digitalisering in de Nederlandse ziekenhuiszorg. 
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De regionale verschillen
Waar de opname van COVID-19 patiënten gelijkmatig over alle zorgregio’s is verdeeld, zien we niet 
hetzelfde beeld in het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen. Zo nam in Limburg het aantal verwijzin-
gen tussen 2019 en 2020 af met 8 procent, terwijl er in Noord-Holland 33 procent minder verwijzingen 
zijn geweest. De verschillen zijn opmerkelijk, want deze kunnen niet worden toegeschreven aan ver-
schillen in belasting door COVID-19 patiënten. Het aantal COVID-19 patiënten is dankzij het Landelijk 
 Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) namelijk gelijk verdeeld over de regio’s.

De verschillen per afdeling
De totale ziekenhuiszorg is afgeschaald als gevolg van de COVID-19 pandemie. Er zijn echter grote 
 verschillen tussen de diverse specialismen. Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO), oogheelkunde en plas-
tische  chirurgie zijn het meest afgeschaald en de achterstanden zijn later in het jaar niet ingelopen. 
Gezien het vaak minder spoedeisende karakter van deze specialismen is dat een  begrijpelijke keuze. 
Specifiek COVID-19 gerelateerde specialismen, zoals longgeneeskunde en inwendige  geneeskunde, 
zijn amper afgeschaald. 
Maar ook specialismen voor ziektes met een urgenter en of levensbedreigender karakter zijn  afge schaald. 
Zo hebben cardiochirurgen 10 procent minder operaties uitgevoerd in 2020 dan in 2019. 
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De verloren patiënten

In 2020 waren er 10 procent minder patiëntcontacten dan in 2019. Dit komt neer op meer dan 6,5 miljoen 
contacten. In april 2020 waren er zelfs bijna 50 procent minder patiëntcontacten dan het jaar ervoor.

Door het aantal patiënten per week in 2020 te vergelijken met 2019 is het effect van COVID-19 duidelijk 
zichtbaar. De zorg is sinds de eerste COVID-19 golf nog steeds niet op het niveau van voor de pande-
mie. De effecten van COVID-19 op de zorg zullen waarschijnlijk nog lange tijd aanhouden. De afname 
in  patiënten laat zich ook zien in een daling van 12 procent in het aantal opnames en 9 procent minder 
poli bezoeken in het ziekenhuis.
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Figuur 1: verloop patiëntcontacten in 2020 t.o.v. 2019
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Ruim 6.500.000 minder patiëntcontacten als gevolg van COVID-19

4



Digitalisering van de zorg

In 2020 hebben 22 procent (7,3 miljoen) van alle poliafspraken digitaal of telefonisch plaatsgevonden.
In 2019 was dit slechts 10 procent.

Als gevolg van COVID-19 is er sprake van een flinke toename van telefonische of digitale afspraken.
Hieronder is de toename van digitale afspraken in 2020 ten opzichte van 2019 te zien. Hieruit valt op 
te maken welke specialismen de meeste consulten buiten het ziekenhuis kunnen laten plaatsvinden.
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Figuur 2: toename digitale polibezoeken in 2020 t.o.v. 2019 per specialisme

Flinke toename van telefonische of digitale afspraken
1 telefoon staat voor 10.000 afspraken
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De regionale verschillen

Hoewel COVID-19 patiënten gelijkmatig over Nederlandse ziekenhuizen zijn verdeeld, blijken er toch grote 
regionale verschillen in de verwijzing naar ziekenhuiszorg. Noord-Hollanders werden in 2020 33  procent 
minder vaak naar het ziekenhuis verwezen dan in 2019; in Limburg is de afname slechts 8 procent.

Het verschil tussen 2019 en 2020 in aantal verwijzingen per provincie laat zien hoe de toegang tot 
ziekenhuiszorg is veranderd door COVID-19. Vooral in de Randstad werden mensen minder doorver-
wezen naar het ziekenhuis. In de provincies Limburg, Groningen en Gelderland was de afname in het 
aantal verwijzingen veel kleiner. Deze regionale verschillen zijn niet toe te schrijven aan verschillen in 
COVID-19 belasting. Het beleid van het LCPS was er immers op gericht patiënten zo veel mogelijk over 
Nederland te verspreiden.

Noord-Holland 32,8%

Zuid-Holland 27,4%

Flevoland 22,2%

Utrecht 22,0%

Friesland 19,9%

Noord-Brabant 19,2%

Overijssel 16,7%

Drenthe 15,9%

Zeeland 14,4%

Gelderland 14,2%

Groningen 12,9%

Limburg 7,5%
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Figuur 3: procentuele afname verwijzingen per provincie

Met name in de Randstad werd er minder doorverwezen
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De verschillen tussen specialismen

Sommige specialismen zijn harder getroffen door COVID-19 dan andere. We zien dat ziekenhuizen de keuze 
hebben gemaakt om reguliere zorg af te schalen, waarschijnlijk om spoedeisende zorg te waarborgen. 

operaties             verwijzingen             afspraken             patiënten

Tussen 2019 en 2020 zien we de grootste afname in zorg in de specialismen mond-, kaak- en 
aangezichtschirurgie (MKA), KNO, plastische chirurgie en orthopedie. Hierbij is gekeken naar de 
 combinatie van opnames, verwijzingen, afspraken en patiëntcontacten.

Ook op basis van alleen opnames vinden we dezelfde afdelingen in de top vier (zie figuur 5).

Figuur 4: ontwikkeling productie specialismen die het meest zijn afgeschaald in 2020

MKA, KNO, plastische chirurgie en orthopedie worden het hardst getroffen
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Figuur 5: ontwikkeling opnames per specialisme
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Het aantal opnames daalt bij alle specialismen. De relatief grootste daling zien we bij oogheelkunde 
dermatologie, orthopedie en KNO.  De absoluut grootste daling zien we bij heelkunde, 
oogheelkunde en orthopedie (zie figuur 5). 
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Figuur 6: ontwikkeling operaties per specialisme

De grootste absolute afname in aantal operaties zien we bij heelkunde en dermatologie (gemiddeld 
eenvoudigere ingrepen). Relatief is de afname bij KNO en orthopedie het grootst (zie figuur 6).
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Het onderzoek toont dat ziekenhuizen duidelijke keuzes hebben gemaakt voor het afschalen van 
zorg. Specialismen met weinig tot geen spoedzorg zijn sterk afgeschaald.
We zien echter ook afname van zorg in specialismen waar wel op korte termijn noodzakelijke zorg 
wordt geleverd. Zo is het  aantal operaties bij cardiochirurgie (merendeels openhartoperaties) in 2020 
met 10 procent  afgenomen. Dit betreft operaties die noodzakelijk zijn voor een grote toename in 
kwaliteit van leven. Ook hier is dus sprake van niet alleen uitgestelde, maar ook gemiste zorg.

Ontwikkeling van het aantal consulten per specialisme

Figuur 7: ontwikkeling consulten per specialisme

2020

2019

Het aantal consulten neemt af bij de specialismen KNO, MKA, oogheelkunde, dermatologie, KNO en 
ook, zij het licht, bij heelkunde. Bij longziekten en interne geneeskunde zien we juist de relatief  grootste 
stijging. Ook bij cardiologie zien we een (absoluut) grote stijging (zie figuur 7).
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Data en terminologie

E-consulten en belafspraken (‘digitale afspraken’) omvatten alle afspraken die digitaal of  telefonisch 
hebben plaatsgevonden

Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio’s (‘zorgregio’s’) zijn 11 zorgregio’s binnen Nederland

Dutch Hospital Data (‘DHD’) is de stichting die data van Nederlandse ziekenhuizen verzamelt, beheert 
en bewerkt

Ziekenhuizen en UMC’s worden in dit rapport beide als ’ziekenhuis’ aangeduid

Een patiëntcontact wordt gedefinieerd als iemand die in een week ten minste één verrichting in het 
ziekenhuis heeft gehad. Patiënten die gedurende de week hetzelfde ziekenhuis meermaals hebben 
bezocht, tellen één keer mee.
Patiënten die meerdere ziekenhuizen hebben bezocht, tellen in elk ziekenhuis één keer mee.

212 miljoen zorgmomenten zijn geanalyseerd, waarvan:

9 miljoen verwijzingen

131 miljoen patiëntcontacten

68 miljoen afspraken

3 miljoen overnachtingen

Hoe 212 miljoen zorggegevens zijn geanalyseerd

Met data van stichting DHD is een overzicht gemaakt van aan het aantal verwijzingen, afspraken, 
 patiënten en opnames in Nederlandse ziekenhuizen in 2019 en 2020. Waar mogelijk is dat per  afdeling 
en per regio gecategoriseerd. Met behulp van deze gegevens is gekeken naar het verschil in zorg 
 tussen 2019 en 2020. In de onderzoeksverantwoording  wordt de analyse daarvan toegelicht.
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