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Geachte heer Wijma, 

 

De afgelopen jaren is er door elf partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN 

en ZN) in nauwe samenspraak gewerkt aan het opstellen van het kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het 

doel van dit kader is om de kwaliteit in de spoedzorgketen voor de patiënt (verder) te verbeteren. 

Verheugd kan ik u melden dat, dankzij de inzet en bijdragen van alle partijen, het kwaliteitskader 

gereed is. Graag bied ik u namens partijen het kwaliteitskader Spoedzorgketen aan. 

 

Het kwaliteitskader richt zich op de acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de 

mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg. Het beschrijft zowel bestaande als nieuwe 

landelijke normen en richtlijnen en doet aanbevelingen om de kwaliteit van de spoedzorgketen te 

bevorderen. 

 

Vanuit het perspectief van de patiënt benoemt het kwaliteitskader hoe partijen betrokken bij de acute 

zorg met elkaar samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24 uur per dag en 7 dagen 

per week zorg van goede kwaliteit te bieden. Het kwaliteitskader fungeert als een inhoudelijk landelijk 

kader op basis waarvan lokale en regionale samenwerking georganiseerd kan worden. Het beschrijft 

de minimale vereisten en doet aanbevelingen met het doel om de patiënt met een acute zorgvraag zo 

snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te geven.  

 

Het kader bevat normen en aanbevelingen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen; 

melding, triage, zorgcoördinatie, diagnostiek en behandeling, coördinatie en uitstroom. Het beschrijft 

normen of doet aanbevelingen voor keteninformatie en hoe ketenpartners met elkaar de ketenzorg 

evalueren. In dit kader zijn ten opzichte van de versie van begin 2018 een aantal wijzigingen en 

verbeteringen doorgevoerd, die zijn aangedragen vanuit partijen. 

  

Partijen hebben, met uitzondering van twee normen, overeenstemming over het gehele kwaliteits-

kader Spoedzorgketen. Ook bestaat overeenstemming over een gezamenlijk implementatieplan en is 

een onderhoudsplan opgesteld. Aan een patiëntenversie van het kwaliteitskader wordt onder 

aanvoering van Patiëntenfederatie Nederland gewerkt. 
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In een bij deze brief bijgevoegd memo wordt het door partijen doorlopen proces kort toegelicht. 

Daarnaast ontvangt u in de bijlagen het kwaliteitskader (inclusief onderhoudsplan) en het 

implementatieplan. 

 

ZN plaatst bij het aanbieden van dit kwaliteitskader de kanttekening, dat het noodzakelijk is dat het 

Zorginstituut in zijn algemeenheid kijkt naar de impact die kwaliteitskaders kunnen hebben op 

beschikbaarheid van zorg, voordat tot inschrijving in het Register wordt overgegaan. ZN vraagt 

derhalve om het toevoegen van dit criterium in het opstellen en indieningsproces van kwaliteitskaders 

en verneemt graag uw reactie hierop. Dit naast de aandacht die het Zorginstituut al besteed aan de 

verhouding tussen kwaliteit en betaalbaarheid bij de ontwikkeling van kwaliteitskaders. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN 

 

 

 

 

Drs. A.J.M. Reusken 

Voorzitter Stuurgroep Kwaliteitskader Spoedzorgketen 
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BIJLAGE 1. Toelichting bij het Kwaliteitskader Spoedzorgketen 

 

Toelichting bij het tot stand komen van het kwaliteitskader Spoedzorgketen 

Naar aanleiding van het proces om te komen tot indicatoren voor zes spoedzorgindicaties is in 

bestuurlijk overleg met Zorginstituut Nederland door partijen betrokken bij de acute zorg de wens 

uitgesproken om te komen tot een kwaliteitskader voor de spoedeisende zorgketen. 

 

In 2017 hebben de bij de spoedzorg betrokken partijen, onder voorzitterschap van het LNAZ en met 

ondersteuning van SiRM, het kwaliteitskader Spoedzorgketen opgesteld. Dit op basis van input uit 22 

regionale bijeenkomsten, waarin door directbetrokkenen uit de achterban van de landelijke partijen 

betrokken bij het kwaliteitskader, knelpunten in de keten zijn geïnventariseerd.  

 

Begin 2018 waren alle partijen het inhoudelijk eens over het kwaliteitskader. Zij maakten op dat 

moment wel een aantal voorbehouden.  

 Alle partijen wensten eerst inzicht in de benodigde omvang van menskracht en middelen en de 

beschikbaarheid bij vier normen, alvorens deze normen te accorderen.  

 Zorgverzekeraars Nederland gaf aan, hoewel ook zij achter de inhoud van het kwaliteitskader 

stond, pas te willen besluiten over accordering van het kader als er inzicht was in de financiële 

impact van het kader. Dit gold ook voor de FMS.  

 Daarnaast was de FMS niet akkoord met de norm voor de aanwezigheid van geriatrische expertise 

op de SEH en de normen voor aanwezigheid van de radioloog en de anesthesioloog (ontleend aan 

de levelcriteria van de NVT). 

Het kwaliteitskader Spoedzorgketen is, met de hierboven beschreven voorbehouden, begin 2018 

aangeboden aan het Zorginstituut.  

 

Beoordeling van de financiële impact van het kader door de NZa  

Het Zorginstituut heeft de NZa gevraagd een QuickScan uit te voeren naar de mogelijke financiële 

gevolgen van het kwaliteitskader. In de QuickScan van februari 2018 zag de NZa  alleen een risico op 

meerkosten voor drie nieuwe normen, die alle drie betrekking hebben op de personele inzet op de 

SEH. Op verzoek van het Zorginstituut is vervolgens door de NZa een budget impact analyse (BIA) 

uitgevoerd. In deze BIA is door de NZa gekeken naar verwachte kosten van implementatie van deze 

drie nieuwe normen. Ook zijn de verwachtingen in het veld of in de praktijk aan de norm kan worden 

voldaan, meegenomen. De BIA is begin januari 2019 gepubliceerd.   

 

Definitieve afspraken in het kwaliteitskader 

Op basis van de door de NZa uitgevoerde QuickScan en de BIA is de financiële impact van het gehele 

Kwaliteitskader duidelijk en is het eerder geformuleerde generieke voorbehoud van ZN en FMS 

vervallen. De informatie uit de BIA over de kosten en over de beschikbaarheid van het benodigde 

personeel, gaf partijen aanleiding om twee normen met een voorbehoud zonder aanpassingen op te 

nemen in het definitieve kwaliteitskader. 
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De arts op de SEH 

Uit de BIA bleek dat uitgaande van de inzet van een arts-assistent met minimaal 2 jaar ervaring de 

kosten van deze norm zouden uitkomen op maximaal € 1 mln. Indien arts-assistenten niet beschikbaar 

zijn en inzet van een SEH-arts KNMG of een medisch specialist noodzakelijk is lopen deze kosten op tot 

maximaal € 12 mln. In beide berekeningen zijn de te verwachten baten niet meegerekend. Uit de BIA 

bleek tevens dat een aantal ziekenhuizen problemen voorzag in het realiseren van deze norm vanwege 

de krapte op de arbeidsmarkt. 

 

Gelet op bovenstaande hebben partijen besloten de norm voor de arts op de SEH ten opzichte van de 

eerdere versie te herzien. De eerder door alle partijen onderschreven ervaringseis van twee jaren is in 

het definitieve kader teruggebracht naar één jaar. De competenties waaraan deze arts moet voldoen 

zijn daarbij in het kader uitgeschreven. De implementatiedatum voor deze norm is gesteld op 1 januari 

2023. Door wijziging van deze norm, kan geput worden uit een grotere groep van arts-assistenten, 

inclusief de eerder niet benoemde arts-assistenten van de anesthesiologie Met deze herziene afspraak 

worden in optiek van partijen de kwaliteit van de zorg verbeterd met behoud van de betaalbaarheid 

en de toegankelijkheid van zorg in heel Nederland.  

 

De FMS is niet akkoord met de norm voor de arts op de SEH. De FMS pleit thans, op basis van 

voortschrijdend inzicht, voor een norm die omschrijft aan welke nog nader uit te werken competenties 

(scholing en zogenaamde Entrustable Professional Activities) een arts op de SEH moet voldoen. Zij 

wenst niet uit te gaan van ervaringsjaren. De achterliggende gedachte van de FMS is dat het niet 

zozeer gaat over hoe lang een arts werkt, maar dat veel meer de kennis en de ervaring die hij/zij heeft 

opgedaan van belang is.  

 

De geriatrische expertise op de SEH 

Begin 2018 opteerden alle partijen m.u.v. de FMS in het kwaliteitskader voor geriatrische expertise op 

de SEH op verpleegkundig niveau. De FMS opteerde voor invulling op het niveau van de medisch 

specialist. Op verzoek van het Zorginstituut zijn beide scenario’s door de NZa doorgerekend. In de 

doorberekening zijn de maximale meerkosten van de norm op verpleegkundig niveau berekend op € 

5.6 mln. De maximale meerkosten voor de norm op het niveau van de medisch specialist zijn berekend 

op € 14.7 mln. In beide berekeningen zijn de hierbij te verwachten baten niet verdisconteert.   

 

Gelet op deze uitkomst hebben alle partijen, met uitzondering van de FMS en V&VN, besloten de 

norm die bepaalt dat de geriatrische expertise minimaal op verpleegkundig niveau wordt geregeld, te 

handhaven. Voor de norm geldt een implementatieperiode tot 1 januari 2021. Partijen doen daarbij de 

aanbeveling om de expertise op het niveau van de medisch specialist te organiseren.   

 

De FMS wenst in l ijn met hun eerdere opstelling de beschikbaarheid van de medisch specialist met 

geriatrische expertise op de SEH als norm opnemen in het kwaliteitskader en niet als aanbeveling. 

V&VN volgt hierin het standpunt van de FMS. 

 

De inhoudelijke reactie van de FMS is opgenomen in de bijlage van het kwaliteitskader. 
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Andere aanpassingen 

De norm voor de radiologie en de anesthesiologie is op verzoek en op voorstel van de FMS aangepast. 

Deze norm heeft uiteindelijk de steun gekregen van alle partijen.  

 

Ten opzichte van de eerdere versie van het kwaliteitskader zijn in dit kwaliteitskader op voorstel en 

met instemming van partijen een aantal andere wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd. Het betrof 

hierbij met name wijzigingen op basis van voorstellen van de huisartsen(posten). 

 


