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1.  Inleiding 
 

Na de discussie rondom concentratie van acute zorg medio 2013/2014 is door het 
Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ) Friesland en Drenthe/Groningen en het Bestuurlijk 
overleg Groningen en Drenthe besloten tot een kwaliteitsproject voor de keten van het 
acuut CVA.  

 
Neurologen, huisartsen en ambulancediensten hebben de opdracht gekregen en op zich 
genomen te komen tot een ketenbeschrijving, vaststelling van daarbij te hanteren 
indicatoren, het in kaart brengen van verbeter- en knelpunten en last but not least het 
zichtbaar maken van het patiënten perspectief.  
 
Dagpraktijken en huisartsenposten, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en 
ziekenhuizen hebben geparticipeerd in het project. 
 
De projectgroep heeft vanaf september 2014 tot en met juni 2015 op eendrachtige wijze 
gewerkt aan deze opdracht waarvan het resultaat wordt beschreven in deze rapportage. De 
intrinsieke wens van de projectgroep is dat dit document niet zomaar een beschrijving is, 
maar een middel tot evaluatie van het gehele zorgtraject. De verantwoordelijkheid voor 
deze evaluatie ligt qualitate qua bij het ROAZ. dat op basis van WTZi1 handvaten daartoe 
heeft. 
 
De projectgroep heeft gekozen voor een werkwijze die aansluit bij de eerder voltooide 
trajecten die zijn geïnitieerd door het AZNNN. De werkwijze is beschreven in het document 
‘Handleiding optimalisering ketenzorg’2. Er is voor een pragmatische insteek gekozen die 
aansluit bij de wensen van de bij het project betrokken professionals. 
 
De projectgroep adviseert het ROAZ een termijn te laten bepalen voor integrale periodieke 
toetsing van het zorgproces, bijvoorbeeld iedere 2 jaar. De projectgroep adviseert 
daarnaast doorlooptijden regelmatig te evalueren en verwijst daarbij naar de tekst van de 
rapportage. 

  

                                                           
1 (VWS, 2005) 
2 (mevr. drs. A.G. van Gemert, 2011) 
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2. Resultaten ’Stroomlijnen zorgketen, patiënt onder 

verdenking van een acuut cerebro vasculair accident’  
 

2.1.  Inventarisatiefase 

Afbakening patiëntengroep en patiëntenstroom in de regio 

 
Binnen de projectgroep is gekozen voor een afbakening in relatie tot de patiënt en de 
keten. Er is gekozen voor een de beperking ’patiënt onder verdenking van een acuut 
cerebro vasculair accident’ en de keten als het moment van melding van de 
patiënt/mantelzorger bij een medisch professionele instelling en tot de keuze van 
behandeling in het ziekenhuis. 
 
Cerebrovasculaire aandoeningen (CVA) vormen in Nederland de tweede meest frequente 
doodsoorzaak en de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Jaarlijks worden ongeveer 
41.000 mensen getroffen door een CVA (beroerte)3. 

 
Beroertes vormen een heterogene groep van aandoeningen die gepaard gaan met een 
plotselinge, focale onderbreking van de cerebrale bloedstroom, wat een neurologisch tekort 
veroorzaakt. Beroertes kunnen ischemisch zijn (80%), wat meestal het gevolg is van 
trombose of embolisme, of hemorragisch (20%), wat het gevolg is van een vasculaire 
ruptuur (bijv. subarachnoïdale of intracerebrale bloeding). 
 
Initiële symptomen treden plotseling op en zijn een gevolg van een acute 
doorbloedingstoornis of bloeding. Meestal gaat het om gevoelloosheid, paresthesieën, 
zwakheid, of paralyse van de contralaterale ledematen en het gezicht; afasie; verwarring; 
visuele stoornissen in een of beide ogen (bijv. voorbijgaande monoculaire blindheid); 
duizeligheid of verlies van evenwicht en coördinatie; en hoofdpijn. Neurologische tekorten 
weerspiegelen het gebied van de hersenen dat betrokken is.  
 
Als een beroerte wordt vermoed, is beeldvorming, in de praktijk een CT scan, onmiddellijk 
vereist omdat er op klinische gronden nooit met 100% zekerheid een onderscheid kan 
worden gemaakt tussen een herseninfarct en bloeding. Dit onderscheid is van groot belang 
vanwege de behandeling. 
 
De ketenbeschrijving beperkt zich tot het ischaemisch deel van het acuut CVA. 
 
De behandeling van het acuut ischaemisch herseninfarct bestaat primair uit het geven van 
systemische trombolyse met rTPA® binnen 4.5 uur na het ontstaan van de verschijnselen. 
Het is van essentieel belang om de behandeling zo vroeg mogelijk te starten omdat de 
effectiviteit tijdsafhankelijk is, hoe eerder hoe beter, TIME=BRAIN. Dit is als zodanig 
vastgelegd in de richtlijn ‘Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een 
beroerte ,4 . 
 
Zeer recent heeft o.a. een Nederlandse studie de mr.Clean study 5 aangetoond dat naast de 
systemische behandeling aangevuld met een lokale behandeling, waarbij het stolsel 
mechanisch wordt verwijderd ( intra-arteriële trombectomie) de uitkomst van de patiënt 
sterk verbeterd. Voor deze, nu nog experimentele behandeling komen die patiënten in 
aanmerking waarbij een stolsel op CT-angiografie is aangetoond. Het is de verwachting dat 
circa 20% van de patiënten voor deze therapie in aanmerking komt. In Nederland is door 
de minister van VWS een voorwaardelijke toelating gegeven voor deze therapie in de 
centra die hebben geparticipeerd in de mr.Clean study. Dit betekent dus dat er een 
centralisatie van acute CVA zorg gaat plaats vinden. Dit heeft tot gevolg dat een aanvullend 
traject ontwikkeld moet worden tussen de perifere ziekenhuizen, het UMCG en Regionale 
Ambulance Voorzieningen. Inmiddels zijn enige keuzes gemaakt rondom het traject zoals 
het gebruik maken van de zogenaamde drip en ship methode namelijk de opvang in het 
lokale ziekenhuis, start systemische trombolyse en bij aangetoonde occlusie middels CT-
angiografie overplaatsing naar een interventie centrum (nu nog UMCG).  

                                                           
3 (Nederlandse Vereniging voor Neurologie) 
4 (Nederlandse Vereniging voor Neurologie , 2008) 
5 (Berkhemer, 2014) 
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Patiënten presenteren zich via alle professionele instellingen. Verwijzing via andere 
zorgsystemen is zeldzaam. 
Onder professionele instelling wordt gezien: 
• Dagpraktijken 
• Huisartsenpost 
• Meldkamer 
• Ziekenhuis 
 

De acute zorgketen in beeld 

 
Zoals vermeld is een pragmatische insteek genomen die aansloot bij de behoeften van de 
ketenpartners. Een verkenning op basis van dialoog in een aantal bijeenkomsten hebben 
geleid tot informatie aangaande de: 
• processtappen 
• inzicht welke ketenpartners betrokken zijn 
• doelen en indicatoren 
• omvang van de patiëntenpopulatie 
• informatie over functioneren in de keten 
• samenwerkingsverbanden en werkafspraken 
• patiëntenperspectief 
• verbeterpunten in de keten  

 
Processtappen 

  

De processtappen zijn zorgvuldig, op hoofdlijnen met elkaar besproken, zie hiervoor bijlage 
4.1 Ketenvisualisatie. De procesbeschrijving is gebaseerd op protocollen, 
werkbeschrijvingen en professionele richtlijnen en wetgeving.  
De procesbeschrijving gaat in op de stappen in de keten en niet op de stappen die 
inhoudelijk worden genomen door individuele zorgverleners. 

 

Inzicht welke ketenpartners betrokken zijn 
 

Zoals vermeld melden patiënten zich bij huisarts, 112 en als zelfverwijzer bij ziekenhuizen. 
Dit zijn ook de primaire partners. Alle partners zijn vertegenwoordigd in het ROAZ en 
hebben daar een volledig lidmaatschap in het kader van de WTZi. 
 
Ambulance – Meldkamer (112) 
 
De ambulance laat zich op twee wijzen omschrijven, ten eerste als Regionale Ambulance 
Voorziening, in het werkgebied van het AZNNN zijn dit de drie provinciën apart. Ten tweede 
als bedrijven die samen de RAV’s vormen: 
 
RAV Friesland: Kijlstra Ambulance & Ambulancezorg Fryslân 
RAV Drenthe: UMCG Ambulancedienst 
RAV Groningen: Ambulancedienst Groningen 
 
De RAV’s werken samen en worden aangestuurd door de Meldkamer Noord-Nederland 
(MKNN) waarvan het medisch deel van de MKNN, wordt aangestuurd door de drie RAV’s. 
Het totale gebied beslaat 24,6% van het oppervlak van Nederland en kent dus lange 
grensgebieden waarlangs de RAV’s samenwerken. Ambulances worden 
provinciegrensoverschrijdend ingezet op basis van beschikbaarheid en aanrijtijden.  
 
De doorlooptijden in het prehospitale deel van de keten roepen de nodige vragen op. Er is 
soms sprake van overschrijding van de zogeheten 45 minuten norm. Dit heeft niet zozeer 
met de ambulancediensten te maken, als wel met de spreiding van ziekenhuislocaties in 
Noord Nederland. De eis t.a.v. de aanrijtijd van ambulances is dat 95% van alle A1 ritten 
binnen 15 minuten na melding op locaties is. In Friesland is dat bij 90,9% van het aantal 
ritten bij een vereiste van 95%. De 95% heeft betrekking op de norm dat spreiding en 
paraatheid voor ambulances zodanig dient te zijn dat 97% van de bevolking in het 
werkgebied binnen 15 minuten bereikt kan worden. 
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In de bijlage 4.2 zijn de overzichten van prehospitale doorlooptijden Groningen, Drenthe en 
Friesland opgenomen. Het betreft zowel aanrijtijden vanaf het moment van melding als 
overdrachtstijden van de ambulancediensten naar de ziekenhuizen. 
 
Wat betreft de doorlooptijden vanaf het moment van melding tot aankomst op een SEH valt 
te melden dat deze alleen worden overschreden als patiënten uit Friesland naar het UMCG 
moeten komen. 
 
Overdrachtstijden zijn over het algemeen gelijkmatig in de ziekenhuizen behoudens in het 
UMCG waar deze naar boven afwijken. Voor de overdrachtstijd is de definitie het moment 
van arriveren in de ambulancehal tot het moment van vrijgeven voor dienst. Deze 
handelingen worden uitgevoerd door de ambulancemedewerkers. 
 
Om e.e.a. in kaart te brengen zullen de ambulancediensten een simulatie uitvoeren. 
 
Dagpraktijken en Huisartsenposten  
 
In Noord Nederland wordt gedurende de kantooruren (08.00 – 17.00 uur) de acute 
huisartsgeneeskunde bedreven door de individuele praktijken. Buiten kantooruren wordt 
deze dienst ingevuld door de Doktersdienst Groningen (DDG) en de Centrale 
Huisartsendienst Drenthe (CHD).  
 
De huisartsenposten werken met de Nederlandse Triage Standaard (NTS)6. 54% van de 
huisartspraktijken zijn NHG gecertificeerd, door de stichting NPH, binnen de audit voor 
deze certificering wordt getoetst op het gebruik van deze normen en instrumenten. Naast 
de NHG certificering zijn huisartspraktijken gecertificeerd door het KEMA en DEKRA 7 voor 
apotheekhoudende praktijken. Over de laatste 2 systemen zijn op dit moment geen 
percentages bekend t.a.v. certificering. 
 
Huisartsen verzorgen bij verwijzing voor een schriftelijke overdracht aan de 

 ambulancediensten en 2e lijn.  
 
Ziekenhuizen 
 
In de regio Friesland Drenthe/Groningen worden de diensten voor het CVA uitgevoerd door 
een deel van de ziekenhuizen. Essentieel is het betrekken van het Drentse en Groningse 
perspectief gezien de lange grenzen tussen de werkgebieden van de RAV’s. Voor de MKNN 
is dit inzicht een instrument om te kunnen sturen indien een eerste voorkeur geen zorg kan 
bieden. 
 
Ziekenhuizen en locaties daarvan die niet participeren in de acute zorg voor CVA zijn: 
• Treant, locatie Refaja Stadskanaal 
• Ommelander Ziekenhuis Groep, Winschoten 

Sinds 1992 is er een samenwerkingsverband met de ziekenhuizen van het OZG en 
Stadskanaal om patiënten die in aanmerking komen voor een systemische trombolyse 
behandeling te vervoeren naar het UMCG voor behandeling. Daags na de behandeling 
worden de patiënten teruggeplaatst naar hun eigen regio.  
 

De locatie Delfzijl van de OZG en het Sionsberg ziekenhuis in Dokkum leveren al langere 
tijd de zorg voor het acuut CVA niet meer. 

 
 

  

                                                           
6
 (http://de-nts.nl/) 

7
 (www.dekra-certification.nl/nl/zorg-eerstelijns) 
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De 12 overgebleven ziekenhuizen die zorg voor het acute CVA aanbieden zijn:
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen en indicatoren 

 
Indicatoren t.a.v. doorlooptijden, aantallen en percentages t.a.v. CVA zorg zijn in Friesland 
door de neurologen gedeeld en is een open dialoog aangaande dit onderwerp. 
van de in het ziekenhuis gerealiseerde resultaten
besproken, wel is de afspraak 
tot trombolyse. Er bestaat een duidelijke wil van elkaar te willen leren zonder oordeel maar 
gericht op verbetering.  
 
Procesindicatoren van de keten 
van mening dat dit vanuit het ROAZ gefaciliteerd dient te worden en doet daartoe 
voorstellen. Zie voor een overzicht van de genoemde ketenindicatoren bijlage 4.3. 
 

 
Omvang van de patiëntenpo

 
De omvang in 2014 bedroeg 3746 
MKNN met een volledige ketenverwijzing
de ambulance tot het ziekenhuis. Voor Friesland specifiek waren dit 1405 
verder bijlage 4.2 voor details.
 
 

Informatieverspreiding onder ketenpartners
 

Het delen van informatie is op te delen in een aantal facetten, mate van betrouwbaarheid 
 en gestructureerdheid.  

In onderstaande tabel zijn deze punten toegelicht.
 

Informatie 

Triage van huisarts naar MKNN
Ritinformatie (Naam, adres en 
woonplaats, vitale parameters, 
werkdiagnose) 

Ziekenhuis naar ziekenhuis patiënten 
informatie 
Overdracht ambulance naar SEH
ziekenhuis 

 
Tabel 1. 

 
 

overgebleven ziekenhuizen die zorg voor het acute CVA aanbieden zijn:

Indicatoren t.a.v. doorlooptijden, aantallen en percentages t.a.v. CVA zorg zijn in Friesland 
door de neurologen gedeeld en is een open dialoog aangaande dit onderwerp. 
van de in het ziekenhuis gerealiseerde resultaten worden echter nog niet structureel 

afspraak gemaakt data onderling te evalueren op o.a. indicatiestelling 
Er bestaat een duidelijke wil van elkaar te willen leren zonder oordeel maar 

keten worden nog niet structureel besproken. De projectgroep
van mening dat dit vanuit het ROAZ gefaciliteerd dient te worden en doet daartoe 

voor een overzicht van de genoemde ketenindicatoren bijlage 4.3. 

patiëntenpopulatie 

De omvang in 2014 bedroeg 3746 patiënten per jaar voor de gehele regio behorende bij de 
met een volledige ketenverwijzing. Dus onder verdenking van een acuut CVA vanaf 

het ziekenhuis. Voor Friesland specifiek waren dit 1405 patiënten
voor details. 

ieverspreiding onder ketenpartners 

Het delen van informatie is op te delen in een aantal facetten, mate van betrouwbaarheid 

deze punten toegelicht. 

Overdracht informatie Wijze 

Triage van huisarts naar MKNN Ja Mondeling 
Ritinformatie (Naam, adres en 
woonplaats, vitale parameters, 

Ja Digitaal volledige 
beschikbaarheid van 
ritinformatie op SEH 
gedurende de ambulancerit 
en nadien 

Ziekenhuis naar ziekenhuis patiënten Ja Mondeling en mail

Overdracht ambulance naar SEH- Ja Mondeling op basis van 
SBAR en digitale informatie 
ambulancedossier

8

overgebleven ziekenhuizen die zorg voor het acute CVA aanbieden zijn: 

Indicatoren t.a.v. doorlooptijden, aantallen en percentages t.a.v. CVA zorg zijn in Friesland 
door de neurologen gedeeld en is een open dialoog aangaande dit onderwerp. Bespreking 

nog niet structureel 
gemaakt data onderling te evalueren op o.a. indicatiestelling 

Er bestaat een duidelijke wil van elkaar te willen leren zonder oordeel maar 

projectgroep is 
van mening dat dit vanuit het ROAZ gefaciliteerd dient te worden en doet daartoe 

voor een overzicht van de genoemde ketenindicatoren bijlage 4.3.  

voor de gehele regio behorende bij de 
Dus onder verdenking van een acuut CVA vanaf 

patiënten zie 

Het delen van informatie is op te delen in een aantal facetten, mate van betrouwbaarheid 

Digitaal volledige 
beschikbaarheid van 
ritinformatie op SEH 
gedurende de ambulancerit 

Mondeling en mail 

Mondeling op basis van 
SBAR en digitale informatie 
ambulancedossier 
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Informatie over functioneren in de keten 

 

Er is veel informatie beschikbaar, zowel over doorloop als kwalitatieve parameters. Het 
periodiek evalueren van de keten is voor alle ketenpartners van voldoende relevantie. Als 
voorbereiding op deze evaluatie, op initiatief en in opdracht van het ROAZ, is het van 
belang dat er een dataset wordt geformuleerd waarop deze evaluatie plaats zal vinden. De 
projectgroep doet hiertoe een voorstel in dit document in de bijlage 4.4.  

 
Samenwerkingsverbanden en werkafspraken 

 
De projectgroep bijeenkomsten hebben geleid tot inzicht in een aantal verbeterpunten bij 
aanbieders en voor de keten. Het betreft hier kwalitatieve punten maar ook 
doorstroomverbeteringen in de keten. De uitkomsten van het proces zullen naar mening 
van de projectgroepleden leiden tot versterking van de keten en voldoende 
beschikbaarheid van de te verlenen zorg in het werkgebied. 
 

Het patiënten perspectief. 

 

Om het patiëntenperspectief in beeld te krijgen zijn spiegelgesprekken gevoerd met 
patiënten uit alle drie de provinciën in samenwerking met Zorgbelang Fryslân, Drenthe en 
Groningen. Het patiëntenperspectief kan met diverse instrumenten worden geëvalueerd, 
het gebruikte spiegelgesprek is slechts één van de methodieken.  
 
Verbeterpunten vanuit de spiegelgesprekken en gedane interviews zijn in de bijlage 4.4 
opgenomen. 
 
Er zijn twee spiegelgesprekken (rAAA en CVA) gedaan onder begeleiding van de 
Zorgbelangorganisaties (Friesland, Drenthe en Groningen), daarnaast zijn er twee 
individuele gesprekken geweest met patiënten. Zie voor het gespreksverslag van de 
spiegelgesprekken bijlage 4.5.  
In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de kritieke momenten in de zorgketen CVA.  

 

Zorgketen Kritieke momenten Maatregelen 

 

Pre -hospitaal  

 

Verwijzing 

Toegang tot de 

zorg 

Stabilisatie 

Vervoer 

 

 

Moment van het ontstaan van klacht en de 

tijdsperiode verwijzing naar het ziekenhuis 

 

Snelheid van inschakelen van de ambulance  

Aanrijtijd < 15 minuten  

Herkennen van symptomen door patiënt, 

ambulancepersoneel en huisarts  

< 45 minuten arriveren bij SEH met mogelijkheden tot 

vervolgzorg en opnamegarantie door ziekenhuis 

 

Veiligheid van zorg tijdens het vervoer  Vervoer onder regiem van Landelijk Ambulance 

Protocol 

Overdrachtsmomenten fysiek en van gegevens  

- Huisarts - ambulance  

- Ambulance – ziekenhuis/SEH 

Toepassing landelijke methode, beschikbaarheid van 

data in ziekenhuizen, de SBAR methode door 

Ambulancevervoer 

Afspraken over criteria en soort gegevens voor 

overdracht  

In- hospitaal 

 

Acute 

diagnostiek 

 en  

behandeling 

 

1e opvang SEH Triage op acute diagnostiek en behandeling 

Indiceren voor  

 

Behandeling met thrombolyse 

Overdracht  Effectieve procesgang in ziekenhuis en 

beschikbaarheid bedden (de opnamegarantie)  

De juiste informatie op het juiste moment door de 

juiste ketenpartner aan patiënt en familie 

Heldere afspraken wie geeft informatie 

 Tabel 2. 
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2.2.  Onderzoeksfase 

De gewenste situatie in een verbeterperspectief 

Ketenstappen 

CVA 

Knelpunt en/of afwijking Uitgangspunt voor kwaliteitsverbetering, vaststelling 

professioneel standpunt en advies 

 

Pre–hospitaal    

Thuissituatie 1. Burgers weten te weinig, in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld Acuut Myocard Infarct, 

van de signalen die wijzen op beroerte. 

Hiermee wordt tijd verspeelt die voor de 

patiënt kan leiden tot een betere 

outcome en maatschappelijk kosten kan 

besparen. 

 

Advies aan ROAZ: start educatie campagne i.s.m. bijvoorbeeld 

Hartstichting
8
 

 

Triage 2. Triagesystemen meldkamer, 

dagpraktijken en huisartsenposten 

maken gebruik van de FAST test er 

bestaat een uitgesproken wens dit zo te 

behouden 

Advies aan ROAZ: Vastleggen dat FAST test onderdeel dient uit 

te maken van ieder te gebruiken Triage systeem voor niet 

medici. 

 

Stabilisatie & 

Vervoer van 

patiënt  

3. Overschrijding 45 minuten norm. Norm wordt overschreden zie bijlage. 

Vanuit het perspectief van het acuut CVA, waarbij tijd een alles 

bepalende factor is, is dit niet acceptabel. 

4. Evacuatie van verdiepingen in woningen 

verdienen aandacht. 

Spiegelbijeenkomst CVA: patiënten geven aan dat men 

zelfstandig via de trap een verdieping moest overbruggen.  

Advies aan ambulancediensten: verbeterpunt voor MMA. 

 

Bijlage 4.5 Gespreksverslag van de spiegelgesprekken 

 

5. Inlichten patiënt over op weg zijnde 

ambulance 

 

Spiegelbijeenkomst CVA: mantelzorgers geven aan dat niet 

altijd wordt verteld dat de ambulance op weg is. Dit geeft 

onrust en onvoldoende vertrouwen bij het publiek. 

Advies aan MMKN: iedere hulvrager vertellen dat ambulance op 

weg is. 

 

Bijlage 4.5 Gespreksverslag van de spiegelgesprekken 

 

6. Sluitingen ziekenhuizen bij meldkamer Advies aan ROAZ: bepalen wanneer en door wie een melding 

van sluiting gedaan kan worden; 

Advies aan ROAZ: alleen meldingen door functionaris die 

daarvoor is aangewezen binnen de organisatie en met 

functienaam bekend is bij de Meldkamer; 

Advies aan ROAZ: intern in ziekenhuizen afstemmen met 

specialisten wanneer een specialisme wordt dicht gemeld.. 

Belendende ziekenhuizen informeren over sluiting en opening 

 

7. Gebruik ritinformatie op SEH afdelingen Advies aan ROAZ: voorlichting naar ziekenhuizen/medische 

staven welke informatie beschikbaar is op de SEH, gebruik 

binnen ziekenhuizen bevorderen. 

Actie aan RAV: Ziekenhuizen en specialisten 

Actie Management ziekenhuizen: SEH afdelingen voorlichten 

 

 

                                                           
8 (Nederlandse Hartstichting) 
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Ketenstappen 

CVA 

Knelpunt en/of afwijking Uitgangspunt voor kwaliteitsverbetering, vaststelling 

professioneel standpunt en advies 

 

In-hospitaal  

 

Acute 

diagnostiek & 

behandeling  

8. Reductie overdrachtstijd UMCG Advies aan UMCG en RAV’s: bespreken procesvoering en 

registratie rondom afwijkende overdrachtsduur binnen het 

UMCG 

Actie: Ambulancediensten en UMCG 

 

 9. Data die beschikbaar zijn binnen de 

keten en die een uitkomst beïnvloeden 

dienen gezien de verbintenis van de 

keten met elkaar te worden gedeeld 

zonder oordeel met een focus op 

verbetering. 

 

Regionaal bespreken van data met als doelstelling verbetering 

van interne processen en aanscherpen criteria t.a.v. keuze 

behandeling. 

Actie: neurologen  

 10. Nazorg niet altijd voorzien van 

leefinstructies en emotionele gevolgen 

voor patiënten en naasten 

Advies aan ziekenhuizen: toetsing ontslaggesprekken binnen 

ziekenhuizen op deze onderwerpen 

 11. Patiënten vinden ontslag abrupt en 

willen hier beter op worden voorbereid 

en geschetste verwachtingen worden 

nagekomen. 

 

Advies aan ziekenhuizen: management van verwachtingen 

verbeteren. 

Ketenbreed Knelpunt Uitgangspunt voor kwaliteitsverbetering 

Afbakening  12. Afstemming RAV’s en ziekenhuizen Advies aan ROAZ: Bij veranderingen in zorgaanbod, 

concentratie of verandering in therapeutische mogelijkheden 

bij aanbieders, direct vanaf de start van de ontwikkeling MMA 

RAV’s betrekken. Procesverandering daarna vastleggen en 

bekrachtigen binnen het ROAZ 

 

Voorwaarde 

voor het 

functioneren als 

keten  

13. Professionals praten over elkaar met 

patiënten in de keten 

 

Advies aan ROAZ: bespreken binnen ROAZ vergaderingen en 

organisaties 

Kennis delen en 

leren in de 

keten 

14. Periodiek evalueren van de keten Advies aan ROAZ: vaststellen evaluatietermijn voor proces CVA 

 

 Tabel 3. 

Ketendoelen en criteria acuut CVA 

 
In de inventarisatiefase zijn de (medisch) inhoudelijke en logistieke doelen beschreven voor 
de patiëntengroep in stappen en kritische momenten in de keten. Het hoofddoel is de 
risicomomenten te verkleinen door het nemen van risicoverlagende maatregelen. Deze zijn 
vertrekpunt voor het optimaliseren van de keten. Deze wijze van beschrijving komt 
overeen met vorige trajecten. 
 
De projectgroep baseert de ketenoptimalisatie mede op het wettelijk kader en landelijke 

 richtlijnen: 
• Wet Toegankelijkheid Zorginstellingen 9 
• Tijdelijke Wet Ambulancezorg 10 
• Richtlijn ‘Richtlijn Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte’11  

 
Zie bijlage 4.3 Overzicht Ketenindicatoren  

 

 

                                                           
9 (VWS, 2005) 
10 (VWS, 2013) 
11 (Nederlandse Vereniging voor Neurologie) 
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Uitwerking van de Zorgketen 

 
Zie voor een logistieke uitwerking bijlage 4.1 Ketenvisualisatie.  

Ketenindicatoren acute zorg  

 
De projectgroep heeft zich gebogen over mogelijke ketenindicatoren. Uitgangspunt daarbij 
is het gebruik maken van de indicatoren zoals die normaal voor dit zorgtraject gebruikt 
worden in de professionele context.  
 
Pre-hospitaal. 
 
• Ambulance is binnen 15 minuten bij de patiënt 
• Ambulance is binnen 45 minuten bij het ziekenhuis 
• Opnamegarantie ziekenhuizen voor acute zorg 
 
In-hospitaal. 
 
Officiële prestatie indicatoren IGZ- DNT, % behandelde patiënten etc. 
 
Mogelijk dat in de toekomst de prestatie indicatorenset van Dutch Institute for Clinical 
Auditing (DICA)12. de officiële registratieset wordt. Dit ligt momenteel ter besluitvorming bij 
de Nederlandse Verenging voor neurologie.  
 
De prestatie indicatorenset voor CVA binnen de DICA heet de CVAB, CVA Benchmark. 
 
 
Patiënt. 

 
Ten bate van het patiëntenperspectief is gekozen voor het document ‘Eisen aan acute zorg 
vanuit een patiënten perspectief’13. Na literatuuronderzoek was dit het enige kader wat 
beschikbaar en toepasbaar was als toetsingskader. Vanuit de verslagen van de 
spiegelgesprekken is getoetst of het keten hieraan voldoet en relevant is voor de 
aandoening. 
 
Relevant is datgene wat van belang is voor de patiënt met een CVA. Dit ligt niet altijd 
binnen de beïnvloedingsfeer van de projectgroepleden. Hiervoor verwijst de projectgroep 
naar het ROAZ voor verdere actie. Een volledig overzicht is opgenomen in bijlage 4.4. In 
tabel 4 zijn de voor het ziektebeeld belangrijkste en specifieke opgenomen. 
 

                                                           
12 (cvabclinicalaudit.nl, 2015) 
13 (Nederlandse Patiënt en Consumenten Federatie, 2006) 
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Eisenkader NPCF Relevant Geborgd (maar) Actie 

1. Per regio is er een informatiekaart (huis aan huis 

verspreid) over waar mensen terecht kunnen voor acute 

zorgvragen 

Ja Onbekend ROAZ 

2. Overal in Nederland is een goede bereikbaarheid en 

toegankelijkheid gegarandeerd. 

Ja Nee ROAZ 

3. Voor onmiddellijk levensbedreigende zorgvragen kan 

binnen 8 minuten de eerste zorg verleend worden. 

Ja Nee (maar ambulance < 

15 minuten ter plaatse 

volgens wetgeving 
14

) 

ROAZ 

4. De keten van acute zorg is goed op elkaar afgestemd. 

Dit is geborgd in een kwaliteitssysteem. 

Ja Ja, bij vaststelling 

document en 

aanbevelingen 

ROAZ 

5. Overal in de keten vindt op een eenduidige wijze de 

triage plaats. 

Ja Ja ROAZ 

6. In de hele keten is het elektronisch (waarneem) dossier 

beschikbaar. Dit dossier is ook voor de patiënt zelf in te 

zien. 

Ja Nee, beeldvorming en 

deling daarvan bij nieuwe 

interventie essentieel 

ROAZ 

7. Er wordt overal deskundige en patiëntgerichte zorg 

verleend. Waar mogelijk vindt taakdelegatie plaats. 

Ja Ja Geen 

8. Er is een adequate klachtenregeling, conform de WKCZ.  Ja Ja Geen 

9. Periodiek vindt er klantervaringenonderzoek plaats; de 

resultaten leiden tot een verbetertraject in overleg met 

patiëntenplatforms.  

Ja Ja, start gemaakt in dit 

project.  

ROAZ 

 Tabel 4.  

                                                           
14 (VWS, 2013) 
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2.3.  Realisatiefase 

Werking van de keten in de praktijk 

 
De contactpersonen en professionals hebben als leden van de projectgroep elkaar beter 
leren kennen in de afgelopen periode, inzicht in elkaars expertise en verantwoordelijkheden 
gekregen en elkaars faciliteiten (Meldkamer) domweg leren kennen. Dit en een adequate 
beschrijving dragen bij een robuuste keten. 
 
De participanten delen unaniem de mening dat de huidige inrichting voldoende borging 
biedt aan beschikbaarheid en kwaliteit van zorg voor een patiënt met een acuut CVA. 
Periodieke evaluatie is essentieel voor het behoud en verbetering van de kwaliteit en 
veiligheid van de keten. 

Managementinformatie 

 
De projectgroep is van mening dat voor een zorgvuldige evaluatie het van belang is dat 
informatie over doorloop in de keten beschikbaar is zowel in tijd als in beschikbaarheid van 
de zorg. Dit zou bijvoorbeeld jaarlijks beschikbaar moeten zijn, niet alleen voor ROAZ leden 
maar ook bij knelpunten voor professionals werkzaam in de keten. 

Systematisch verbeteren 

 
De projectgroep stelt voor tweejaarlijks de keten te evalueren op basis van het door hen 
voorgestelde format. Opdracht daartoe dient te geschieden door het ROAZ, voorbereiding 
door de betrokken organisaties en een bespreking door de huidige leden van de 
projectgroep, of vervangers op basis van functie, onder begeleiding van een medewerkers 
van het AZNNN of lid van het ROAZ. 

Aanbevelingen 

 
De in de tekst opgenomen aanbevelingen hebben betrekking op alle niveaus, operationeel, 
tactisch en strategisch, maar ook op alle processtappen van de keten. 
 
De projectgroep doet de aanbeveling naar het ROAZ de verbeterpunten over te nemen en 
initiatieven te ontplooien deze uit te werken.  

 
1. Burgers weten te weinig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Acuut Myocard Infarct, van 

de signalen die wijzen op beroerte. Hiermee wordt tijd verspeelt die voor de patiënt kan 
leiden tot een betere outcome en maatschappelijk kosten kan besparen.  
• De projectgroep beveelt aan hier vanuit het ROAZ aandacht aan te geven en 

gebruik te maken van acties van de Hartstichting. 
 

2. Triagesystemen meldkamer, dagpraktijken en huisartsenposten maken gebruik van de 
FAST test er bestaat een uitgesproken wens dit zo te behouden.  
• De projectgroep beveelt aan dit vast te leggen bij de diverse instanties. 
 

3. Vastgesteld is dat er soms een overschrijding bestaat van de 45 minuten norm. 
• De projectgroep beveelt aan vast te houden aan de 45 minuten norm voor 

patiënten onder verdenking van een acuut CVA. 
 

4. Evacuatie van verdiepingen in woningen verdienen aandacht. 
• De projectgroep beveelt aan evacuatie vanuit woningen te evalueren en te 

verbeteren waar mogelijk. 
 

5. Inlichten patiënt over op weg zijnde ambulance. 
• De projectgroep beveelt de MKNN aan te allen tijde patiënten/mantelzorgers te 

informeren over de op weg zijnde ambulance. 
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6. Er bestaat een grote spreiding in het melden van sluitingen door ziekenhuizen bij de 

MKNN waar specialisten niet van op de hoogte zijn en consequenties kunnen hebben 
voor de zorg. 
• De projectgroep beveelt ziekenhuizen en MKNN te komen tot een eenduidige wijze 

van het melden van capaciteitssluitingen.  
• De projectgroep beveelt ziekenhuizen aan sluitingen door een beperkte 

hoeveelheid, bij de MKNN bekende, functies te laten melden bij de MKNN. 
• De projectgroep beveelt de ziekenhuizen aan relevante specialismen en naburige 

ziekenhuizen op de hoogte te stellen van capaciteitssluitingen. 
  

7. Ritinformatie van ambulances wordt op SEH afdelingen van ziekenhuizen in 
onvoldoende mate gebruikt. 
• De projectgroep beveelt ziekenhuizen en ambulancediensten aan samen beter de 

beschikbare patiënten/rit informatie te gebruiken binnen het ziekenhuis. 
 

8. Overdrachtstijd UMCG wijkt af van de andere ziekenhuizen en heeft impact op de 
beschikbaarheid van de ambulances. 
• De projectgroep beveelt aan de overdrachtstijden van ambulance naar SEH UMCG 

te onderzoeken door beide zorgpartners. 
 

9. Data die beschikbaar zijn binnen de keten en die een uitkomst beïnvloeden voor 
patiënten dienen, gezien de verbintenis van de keten met elkaar, te worden gedeeld 
zonder oordeel met een focus op verbetering. 
• De projectgroep beveelt het ROAZ aan periodiek de ketenindicatoren in kaart te 

brengen.  
 

10. Nazorg is niet altijd voorzien van leefinstructies en emotionele gevolgen voor patiënten 
en naasten. 
• De projectgroep beveelt ziekenhuizen aan dit op te nemen in ontslaggesprekken. 
 

11. Patiënten vinden ontslag abrupt en willen hier beter op worden voorbereid en 
geschetste verwachtingen worden nagekomen. 
• De projectgroep beveelt ziekenhuizen aan verwachtingen t.a.v. ontslag te 

managen. 
 

12. Er is onvoldoende gestructureerde afstemming tussen de RAV’s en ziekenhuizen bij 
zorginnovatie en/of herinrichting van zorg. 
• De projectgroep beveelt het ROAZ aan gestructureerd veranderingen in de keten 

vroegtijdig te signaleren en partijen met elkaar te verbinden in de 
planontwikkeling. 

 
13. Professionals praten over elkaar met patiënten in de keten. 

• De projectgroep beveelt alle partijen aan dit binnen het ROAZ en individuele 
organisaties te delen en dit ten allen tijde te voorkomen. 

 
14. Periodiek evalueren van de keten is een wens van professionals in de keten. 

• De projectgroep beveelt aan de keten periodiek op basis van ketenindicatoren te 
evalueren in samenspraak met relevante zorgprofessionals. 
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4.2 Overzicht doorlooptijden prehospitale fase keten 
 

• Aantal opdrachten met verdenking acuut CVA 
• Tijdsduur A1 rit met verdenking acuut CVA 
• Overdrachtsduur ambulance - ziekenhuizen 

 

Aantal opdrachten met verdenking acuut CVA 

 
Veiligheidsregio Friesland 
2013  1337 patiënten   
2014  1405 patiënten      

 

2013 A1 A2 B Totaal 
Assen 4   4 

Dokkum 66 18 6 90 
Drachten 191 50 15 256 
Emmeloord   8 8 
Groningen 23 8 7 38 
Heerenveen 183 42 11 236 

Leeuwarden 352 93 27 472 
Sneek 163 50 18 231 
Zwolle   2 2 
 
2014 A1 A2 B Totaal 
Assen 10 2  12 
Dokkum 29 12 18 59 
Drachten 200 57 17 274 
Emmeloord   2 2 
Groningen 40 17 10 67 

Heerenveen 169 55 11 235 
Leeuwarden 385 87 35 507 
Meppel 7 1  8 
Sneek 191 41 7 239 
Zwolle   2 2 

 

Veiligheidsregio Drenthe 
 
2013  1114 patiënten   
2014  1211 patiënten      

 

2013 A1 A2 B Totaal 

Assen 222 60 22 304 
Emmen 288 59 23 370 
Groningen 127 21 6 154 
Hoogeveen 115 40 10 165 
Meppel 84 22 6 112 
Zwolle 2  7 9 
 
2014 A1 A2 B Totaal 
Assen 235 66 26 328 
Emmen 303 71 36 410 
Groningen 112 34 9 155 

Hoogeveen 128 31 4 163 
Meppel 105 34 7 146 
Zwolle 5 1 3 9 
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Veiligheidsregio Groningen 
 

2014 1130 patiënten         

Bezorg Postcode Aantal Ritten 
Aantal Ritten 
A1 

Aantal 
Ritten A2 

Aantal 
Bestelde 
Ritten   

Diaconessenhuis Meppel 1 0 0 1   

Martini Groningen 318 236 70 12   

MCL Leeuwarden 3 0 0 3   

Nij Smellinghe Drachten 16 13 2 1   

OZG loc Delfzijl 47 13 13 21   

OZG loc Winschoten 115 40 30 45   

Refaja Stadskanaal 95 41 26 28   

Scheper Emmen 50 44 5 1   

Tjongerschans Heerenveen 2 0 0 2   

 

 

Rittijden (vermoedelijke) CVA patiënten 

 
Alle patiënten met een vermoeden van een CVA, met A1 gereden naar een ziekenhuis 2014 en de 
eerste drie maanden 2015. 
 
Gemeten: totale tijd van melding t/m aankomst ambulancehal ziekenhuis. 

  

Drenthe 

Urgentie. MKA A1        

Urgentie dienst A1        

CVA 1        

         

 Bethesda  Diaco- 

nessen  

 

Martini  Refaja 

 

Scheper 

Emmen 

Zwolle UMCG 

 

WZA 

Gemeente         

Aa en Hunze   0:42:20  0:34:44  0:46:14 0:38:16 

Assen   0:41:13    0:45:36 0:29:40 

Borger-Odoorn    0:46:05 0:37:32   0:45:43 

Coevorden 0:41:02    0:37:00    

De Wolden 0:34:36 0:33:08       

Emmen 0:44:40    0:33:41  0:43:38  

Hoogeveen 0:29:14    0:44:08 0:41:13   

Meppel  0:24:15    0:44:59 0:58:55  

Midden-Drenthe 0:42:02    0:48:28  0:55:50 0:40:32 

Noordenveld   0:37:57    0:43:03 0:40:00 

Tynaarlo   0:40:19    0:35:05 0:38:35 
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 Friesland 

CVA       

urgentie MKA A1      

urgentie dienst A1      

 Antonius  Diaconessen 

Meppel 

MCL Nij 

Smellinghe  

Tjonger-

schans  

UMCG 

Gemeente       

Achtkarspelen   0:45:51   1:00:39 

Ameland      0:54:56 

Boarnsterhim 0:42:37  0:37:06  0:37:23  

Dantumadiel   0:46:41   1:06:49 

Dongeradeel   0:50:15    

Ferwerderadiel   0:50:34   1:20:48 

Franekeradeel   0:41:06    

Gaasterlân-Sleat 0:47:23    0:53:27  

Harlingen 0:47:18  0:46:22    

Heerenveen     0:28:14 0:46:15 

het Bildt   0:51:22    

Kollumerland en 

Nieuwkruisland 

  0:46:18   0:53:55 

Leeuwarden   0:30:29  0:21:23 0:53:57 

Leeuwarderadeel   0:38:38    

Lemsterland 0:47:16    0:41:25  

Menameradiel   0:42:43    

Ooststellingwerf     0:51:44 0:58:13 

Opsterland   0:43:43  0:41:22  

Schiermonnikoog   1:08:26    

Skarsterlân 0:41:45    0:36:57 0:53:27 

Smallingerland    0:26:36 0:44:27 1:03:21 

Steenwijkerland  0:43:42     

Súdwest Fryslân 0:35:53  0:53:53   1:06:32 

Terschelling      1:15:27 

Tytsjerksteradiel   0:38:54   1:12:01 

Weststellingwerf 0:36:16 0:40:01   0:37:47 0:57:12 
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4.3 Overzicht Ketenindicatoren 
  

Ketenfase Indicator Instantie 

Triage 100% van alle patiënten doorlopen het Triageproces, NHG Triagewijzer 

en/of ProQa 

MKNN 

Huisartsen 

CHD en DDG 

 Er is groei in het aantal NHG gecertificeerde huisartsenpraktijken t.o.v. het 

peil 2015, 53% 

 

Huisartsen 

 

Pre-hospitaal  Ambulance is binnen 15 minuten bij de patiënt 

 

Ambulancediensten 

 Ambulance is binnen 45 minuten bij het ziekenhuis (afwijking t.o.v. 

wettelijk kader) 

 

ROAZ 

Overdracht Overdracht ambulance – SEH wijkt maximaal 10% af van het gemiddelde in 

Noord Nederland 

 

Ambulancediensten 

Hospitaal 

 

Aantal sluitingen wijkt maximaal 10% af van het gemiddelde in Noord 

Nederland 

MKNN 

 Ziekenhuizen beschikken over de mogelijkheid tot een privacy beveiligde 

communicatiemogelijkheid voor patiëntengegevens inclusief 

beeldvorming. 

Ziekenhuizen 

 CVA behandelend ziekenhuis participeert in DSAA registratie DICA Neurologen 

 Doorlooptijden liggen < dan de landelijk geaccepteerde norm Neurologen 
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4.4 Overzicht eisenkader acute zorg NPCF 
 

Eisenkader NPCF Relevant Geborgd (maar) Actie 

1. Per regio is er een informatiekaart (huis aan huis 

verspreid) over waar mensen terecht kunnen voor acute 

zorgvragen 

Ja Onbekend ROAZ 

2. Overal in Nederland is een goede bereikbaarheid en 

toegankelijkheid gegarandeerd. 

Ja Nee ROAZ 

3. Voor onmiddellijk levensbedreigende zorgvragen kan 

binnen 8 minuten de eerste zorg verleend worden. 

Ja Nee (maar ambulance < 

15 minuten ter plaatse 

volgens wetgeving 
15

) 

ROAZ 

4. Naast 112, voor als elke seconde telt, is er een 

eenduidig landelijk telefoonnummer voor niet 

onmiddellijk levensbedreigende zorgvragen. 

Nee Nee (maar 112 en 

huisartsendiensten 

voldoende borging) 

Geen 

5. Er is een goede spreiding van huisartsenposten en 

ziekenhuizen met een SEH- afdeling. Patiënten moeten 

deze binnen 30 (auto)minuten kunnen bereiken. 

Nee Nee (maar huidige tijden 

voldoen) 

Geen 

6. Waar dit vanuit spreidingsoogpunt mogelijk is bevinden 

huisartsenpost en SEH zich onder één dak en vormen 

één organisaOe. 

Nee Nee (maar niet relevant 

voor aandoening) 

Geen 

7. Bij de post is ook een apotheekvoorziening. Nee Nee (maar niet relevant 

voor aandoening) 

Geen 

8. De keten van acute zorg is goed op elkaar afgestemd. 

Dit is geborgd in een kwaliteitssysteem. 

Ja Ja, bij vaststelling 

document en 

aanbevelingen 

ROAZ 

9. Overal in de keten vindt op een eenduidige wijze de 

triage plaats. 

Ja Nee (maar vanuit 

professioneel perspectief 

vastgesteld dat dit geen 

klinische consequenties 

heeft) 

ROAZ 

10. In de hele keten is het elektronisch (waarneem) dossier 

beschikbaar. Dit dossier is ook voor de patiënt zelf in te 

zien. 

Ja Nee, beeldvorming en 

deling daarvan bij nieuwe 

interventie essentieel 

ROAZ 

11. Er wordt overal deskundige en patiëntgerichte zorg 

verleend. Waar mogelijk vindt taakdelegatie plaats. 

Ja Ja Geen 

12. Er is een adequate klachtenregeling, conform de WKCZ.  Ja Ja Geen 

13. Periodiek vindt er klantervaringenonderzoek plaats; de 

resultaten leiden tot een verbetertraject in overleg met 

patiëntenplatforms.  

Ja Ja, gestart gemaakt in dit 

project.  

ROAZ 

14. Aan de patiënt wordt duidelijke voorlichting gegeven 

over de financiële gevolgen voor de patiënt (verschil  

tussen zorg door huisartsenpost en zorg door SEH). 

Nee Onbekend maar niet 

relevant 

Geen 

 

                                                           
15 (VWS, 2013) 
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