Evaluaties van COVID-beleid VWS
Uitvoerder

Onderwerp

Betrokken Status
departemen
ten naast
VWS

OvV

Aanpak coronacrisis door Rijksbreed
Nederlandse overheid en
andere betrokken partijen

lopend

ntb

Berenschot

Interne VWS-organisatie
COVID-19

lopend

sep/okt-21 Lessen trekken uit de inzet van de crisisorganisatie tijdens de eerste fase
van de crisis (januari tot medio september 2020). Doel van de evaluatie is
om inzicht te geven in knelpunten, good practices en eventuele
verbeterpunten voor de inzet van de eigen crisisorganisatie bij nieuwe
coronaontwikkelingen en andere toekomstige crises.

COT

Afhandeling nertsencrisis
COVID-19

Deloitte

VWS

LNV

Geplande Doel evaluatie
einddatu
m
Bij het onderzoek kijkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder meer naar
de voorbereiding op een pandemie, de crisisbeheersing en de getroffen
maatregelen en de uitfasering van deze maatregelen. Daarnaast kijkt de
Onderzoeksraad ook naar de effecten van de coronacrisis op de veiligheid
van kwetsbare mensen in de samenleving, bijvoorbeeld door het wegvallen
van reguliere zorg of maatschappelijke diensten. Medische handelingen en
economische steunmaatregelen vallen buiten de focus van het onderzoek.
Het doel van het onderzoek is om lessen te trekken voor eventuele
toekomstige epidemieën.

lopend

nov-21 1. Hoe heeft de crisisorganisatie van het ministerie van LNV – en
daarbinnen het DBT - gefunctioneerd voordat er werd gewerkt in de
gezamenlijke crisisorganisatie met VWS? Hoe was de betrokkenheid van
VWS in die fase? Wat ging er goed en wat kan er beter?
2. Hoe heeft de gezamenlijke crisisorganisatie van het ministerie van VWS
en het ministerie van LNV gefunctioneerd? Wat ging er goed en wat kan er
beter?
3. Welke aanbevelingen kunnen op grond van de evaluatie worden gedaan
om de inzet van de gezamenlijke crisisorganisatie te verbeteren bij een
volgende uitbraak van een zoönose of gebeurtenis waarbij dier- en
volksgezondheid in het geding is?

Aanvullend onderzoek naar
de inkoop van PBM

lopend

okt-21 Het doel van het onderzoek is dat alle feiten worden weergegeven die
beschikbaar zijn over zowel de overeenkomst met RGA/HA en de inkoop van
PBM tijdens de coronacrisis, welke keuzes door wie daarin zijn gemaakt en
waarom.

Evaluatie van de
monitoring van de
beschikbaarheid van
bepaalde geneesmiddelen
door het Landelijke
Coördinatiecentrum
Geneesmiddelen en het
opzetten van reguliere
Coronaberaden in 2020

lopend

eind 2021

Hoe effectief zijn de maatregelen voor het beschikbaar houden van
geneesmiddelen (te weten: monitoring en coronaberaden) geweest en
dienen ze verankerd te worden in het beleid voor noodgevallen?

Resultaten/conclusies

Opmerkingen

Link naar publicatie

VWS

Lessons learned COVID-19

lopend

Het leren gebeurt door, mede met andere partijen, terug te kijken op de
afgelopen periode en daar verdieping op te organiseren. Daarnaast krijgt
consultatie van onafhankelijke deskundigen ten aanzien van de lessen een
expliciete plek, mede op uitdrukkelijk verzoek van de Kamer. En hanteren
we ook een internationaal perspectief: wat valt er te leren van de aanpak
van andere landen? In de zomer van 2020 is een reeks van gesprekken
gevoerd met in totaal ruim 100 experts om de geleerde lessen van de
eerste coronagolf op te halen. De opgehaalde lessen hebben input geleverd
voor de aanpak voor de tweede golf en de periode daarna.

Vanaf november 2020 is een nieuwe reeks van Lessons Learned
gesprekken gestart. In de tweede reeks gesprekken hebben de
volgende thema's centraal gestaan: COVID-19 in Caribisch gebied,
COVID-19 i.r.t. leefstijl, Coronadashboard, COVID-19 i.r.t.
gehandicaptenzorg, COVID-19 i.r.t. de GGZ, COVID-19 i.r.t.
huiselijk geweld, COVID-19 i.r.t. reguliere zorg,
publiekscommunicatie, testen en traceren en COVID-19 i.r.t.
thuiswonende mensen met een beperking of chronische ziekte. De
eerste en tweede reeks gesprekken zijn waardevol gebleken voor
het trekken van lessen, die als input zijn gebruikt voor de verdere
aanpak van de crisis. Daarom is in de afgelopen zomer is er een
derde reeks gesprekken gevoerd. Onderwerpen die daarbij centraal
staan waren coronamaatregelen bij sport, monitoring, testen en
traceren en vaccineren. Zodra het traject is afgerond worden de
verslagen van de tweede en derde reeks tevens gepubliceerd.

Verwey Jonker

Versterking van de
publieke gezondheid

afgerond

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het
Verwey-Jonker Instituut gevraagd om met medewerking van GGD-GHOR
Nederland, het RIVM, de VNG en het Veiligheidsberaad te komen met
verbetervoorstellen voor (de governance van) de publieke gezondheid.

Algemene
Rekenkamer

Testen op corona
(testbeleid en
testcapaciteit

afgerond

Onderzocht is welke factoren de opschaling van testcapaciteit
Dat vraag en aanbod van testen niet altijd op elkaar aansluiten is het
verhinderden en hoe de signalen van onbenutte laboratoriumcapaciteit zijn gevolg van een ingewikkeld samenspel van factoren. In het rapport wordt
te verklaren, in de periode vanaf de eerste acties door het Ministerie van
ingegaan op deze factoren.
VWS en het RIVM bij de (dreiging van de) COVID-19 epidemie tot 1 juni
2020. Het is een beschrijvend onderzoek dat daarom geen oordeel bevat
over het optreden van de minister van VWS, het RIVM of OMT

https://www.rekenkamer.
nl/onderwerpen/corona/do
cumenten/rapporten/2020
/09/23/testen-op-corona

IGJ

Testen en testbeleid

afgerond

Vanuit haar verantwoordelijkheid om toe te zien op goede en veilige
publieke gezondheidszorg, bezocht de IGJ van 7 juli tot en met 11 augustus
2020 alle 25 GGD’en. Ook sprak zij met relevante ketenpartners, zoals het
RIVM en GGD GHOR Nederland. Daarnaast stuurde zij een online vragenlijst
naar de COVID-19 diagnostische laboratoria en inventariseerde zij hoe
burgers het testen en bron-en contactonderzoek hebben ervaren.

De inspectie stelt op basis van haar toezichtonderzoek vast dat GGD’en op
het moment van de bezoeken (tussen 7 juli en 11 augustus 2020)
voldoende toegerust waren om de stroom van coronatesten en de
uitvoering van het bron- en contactonderzoek aan te kunnen. Bij de
meeste GGD’en constateerde de inspectie enkele verbeterpunten. Deze
kunnen de GGD’en zelf gemakkelijk doorvoeren. Maar de GGD’en voeren het
testen en het bron- en contactonderzoek niet alleen uit. De GGD maakt
onderdeel uit van een keten en is afhankelijk van veel ketenpartners. Alle
betrokken partijen samen zijn nog niet klaar voor acute regionale opschaling
of een tweede golf van het coronavirus. Er is nog ruimte voor het
verbeteren en professionaliseren van de ketenorganisatie

https://www.igj.nl/actueel
/nieuws/2020/09/17/ggd%
E2%80%99en-doentesten-en-bron--encontactonderzoek-goedmaar-kunnen-het-nietalleen

IGJ

Testen op COVID-19

afgerond

Met dit rapport wil de inspectie de belangrijkste risico’s en
probleemgebieden omtrent SARS-CoV-2-testen signaleren die zij vanuit het
perspectief van toezichthouder ziet. Hiermee wil de inspectie een bijdrage
leveren om de tweede golf zo goed mogelijk op te kunnen vangen en de
omvang daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Er zijn mogelijkheden om de testcapaciteit voor COVID-19 te vergroten.
Hiervoor is een sterkere regie op de testketen nodig. Nieuwe soorten testen
kunnen mogelijk ook bijdragen. Tegelijkertijd blijft het onzeker of de groei
van de testcapaciteit en de testvraag ook verlopen zoals verwacht. Er zijn
veel onzekere factoren.

https://www.igj.nl/actueel
/nieuws/2020/10/02/ruimt
e-voor-vergrotingtestcapaciteit-covid-19

RIVM

Twee evaluaties van de
COVID-19 respons middels
de Intra-Action Review
methode: één binnen
Nederlandse A- en Bhavens, en één binnen
Nederlandse A- en Bluchthavens

afgerond

Het organiseren van een tussentijdse evaluatie met de belangrijkste
stakeholders in de COVID-19 respons op de Nederlandse A- en B
luchthavens en havens, met als doel om leermogelijkheden aan te grijpen
tijdens de crisis en verbeteringen te bespreken. Een subdoel was nog om te
onderzoeken of de gekozen methode geschikt is.

In de online meetings werden uitdagingen en sterke punten in de
implementatie van COVID-19 maatregelen/beleid op havens en luchthavens
verzameld en gedeeld, alsmedes de samenwerking binnen en tussen de
verschillende (lucht)havens en veiligheidsregios, als wel het ministerie van
VWS en het RIVM. Daarna werden concrete verbeterpunten geformuleerd
en gemonitord in de weken na de IAR meetings. De IAR methode is een
waardevolle manier om een gestructureerde evaluatie tijdens een crisis uit
te voeren, zo bleek uit de evaluatie onder de deelnemers en het
organiserende team.

ntb

Evaluatie Initiatief Extra
Handen voor de Zorg

nog te
starten in
2022

wordt nog uitgewerkt

Kern van het advies is: Kom tot een integrale en langdurige,
programmatische aanpak voor brede maatschappelijke en individuele
gezondheidswinst. Health in all policies is het uitgangspunt.
Infectieziektecrisissen kunnen zo grootschalig en langdurig zijn dat er meer
landelijke opschaling, ondersteuning in uitvoering van specifieke taken,
meer uniformiteit en meer landelijke sturingsmogelijkheden gewenst zijn. Het
instituut pleit daarom voor een centrale landelijke functionaliteit voor de
uitvoering van infectieziektebestrijding bij crisissen met landelijke impact.

https://www.rijksoverheid.
nl/documenten/publicaties
/2020/08/31/documentenlessons-learned-corona

https://www.verweyjonker.nl/publicatie/verster
king-van-de-publiekegezondheid/

Een wetenschappelijke publicatie wordt in de komende weken
ingediend bij een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift en zal
na acceptatie openbaar zijn. Tevens is van iedere IAR een
eindverslag beschikbaar.

