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Het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland is op 13 december bijeen geweest met het  
hoofdthema: continuïteit van acute zorg in de regio. Verder was er aandacht voor  
de resultaten van het ROAZ in 2018 en de veranderende positie van het ROAZ in 
2019. Daarnaast stonden de vaststelling van het ROAZ beheersplan Regionale  
Zorgcontinuïteit en het Protocol Melden Beschikbaarheid SEH Capaciteit  
Ziekenhuis op de agenda. 

Resultaten ROAZ 2018,  
ontwikkelingen en positie 2019

Astrid Koek, manager AZNN, informeert de 
aanwezigen over de resultaten van het ROAZ 
in 2018 en geeft een doorkijkje naar 2019. 
De toenemende druk op de acute zorgketen 
was een belangrijk onderwerp in 2018. De 
griep speelde daarin een grote rol. Daaruit 
voortgekomen heeft het ROAZ een  
Beheersplan Zorgcontinuïteit voor de griep 
ontwikkeld. En er is, in opdracht van het 
Bestuurlijk ROAZ, versneld gewerkt aan het 
ontwikkelen van een capaciteitsmodel.

Het ROAZ heeft ook een aantal keer haar 
wettelijke taak vervuld door het toetsen van 
een voorgenomen besluit tot het wijzigen van 
acuut zorgaanbod. 

In de acute zorgketen kwetsbare ouderen 
zijn mooie resultaten geboekt. Advanced care 
planning, triage, inzicht in capaciteit,  
zorgcoördinatie en informatisering tussen 
zorgverleners is de rode draad in de  
werkgroepen. Concrete verbetervoorstellen 
worden in 2019 verder uitgewerkt. 

De verbeteringen in de 
Acute Zorgketen  
Kwetsbare Ouderen zijn 
breder dan alleen deze 
patiëntencategorie.  
“Hoe zorgen we dat  
acute zorg bereikbaar en  
beschikbaar blijft voor 
iedereen die dat nodig 
heeft?” 

We sluiten aan bij de aanbevelingen van het 
Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Er ligt nu bij 
alle koepelorganisaties een laatste toetsing  
op de inhoud van het implementatieplan, die 
naar verwachting begin 2019 wordt   
uitgebracht. Begin januari wordt de BIA van 
het NZa verwacht. 
 
Verder is er een regionale werkgroep aan de 
slag met de herziening van het  
Gewondenspreidingsplan Noord Nederland en 
de regionale visitatiecommissie is bezig met 
het herijken van het visitatiemodel, passend 
bij de nieuwste criteria. Beide onderwerpen 
zullen in 2019 ter besluitvorming op het  
ROAZ komen. 



Vastgestelde documenten
In de ROAZ’en Drenthe/Groningen en  
Friesland zijn in november twee documenten 
vastgesteld. Het protocol ‘Melden  
Beschikbaarheid SEH Capaciteit Ziekenhuis 
aan Meldkamer ambulancezorg Noord  
Nederland’ is geactualiseerd en geeft de  
uniforme wijze weer, waarop ziekenhuizen 
aan de meldkamer melden dat er sprake is 
van een (tijdelijke) sluiting van de SEH. Het 
Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland is akkoord 
en bekrachtigt het protocol.

In het ROAZ beheersplan Regionale  
Zorgcontinuïteit (griep) wordt een overzicht 
gegeven van welke maatregelen  
zorginstellingen tijdens een griepepidemie 
zelf al treffen. Ook is een regionale werkwijze 
uitgewerkt. Wie neemt welke maatregelen al 
naar gelang de zorgcontinuïteit meer  
onder druk komt te staan? Hiervoor wordt 
een ROAZ Commissie Zorgcontinuïteit Griep  
ingericht. Met de aanvulling dat de commissie 
de zorgverzekeraar consulteert over  
eventuele maatregelen die genomen worden, 
wordt ook dit document door het Bestuurlijk 
ROAZ Noord Nederland bekrachtigd. 
 
VWS taak en positie ROAZ
Tot slot vertelt Astrid Koek over de herijking 
van de taken en positie van het ROAZ. En wat 
verandert er met betrekking tot: 
1. Uitbreiding van taken
2. Uitbreiding deelnemers
3. Inspanningsverplichting
4. Meldplicht en continuïteitsplan
5. Voorzitterschap
 
“Voorheen was de taak en positie ROAZ  
vastgelegd in de WTZi (Wet Toelating  
Zorginstellingen). Nu ligt er een tekstvoorstel 
voor een Algemene Maatregel van Bestuur, 
als onderdeel van Wkkgz (Wet Kwaliteit 
Klachten en Geschillen Zorg)”.  
 
Een belangrijke wijziging is de uitbreiding van 
taken. Onder andere gericht op het  
voorkomen van onnodige instroom en het zo 
goed mogelijk borgen van de door- en  
uitstroom. Nieuw voor het ROAZ is de taak 
om zorg te dragen voor een 24/7 werkend  
systeem dat inzicht biedt in de actueel  
beschikbare capaciteit van acute zorg in de 
regio. Alle betrokken partijen hebben de  
verantwoordelijkheid om tijdig onderwerpen 
in het overleg te agenderen die de  
bereikbaarheid en beschikbaarheid van de 
acute zorg raken. 

Ziekenhuizen, huisartsenposten en  
aanbieders van acute GGZ die het eigen 
acute zorgaanbod deels of geheel (tijdelijk) 
willen stoppen, kunnen dit pas doen als wordt  
voldaan aan nieuwe voorwaarden. 

De minister heeft de toezegging gedaan dat 
gekeken zal worden naar de medisch  
inhoudelijke kant van de 45 minutennorm.
 
Voorzitterschap
Het Bestuurlijk ROAZ  
kent Pim de Bruijne als  
onafhankelijk voorzitter. 
Victor Verrijp geeft aan  
dat het UMCG als  
aangewezen 
traumacentrum  
deze werkwijze graag  
wil continueren: 
 
“ Als het Traumacentrum voorzitter zou zijn 
van het ROAZ dan zit je hier met twee petten 
op. Het UMCG hecht er aan om deze rollen te 
scheiden”. 
 
Alle aanwezige bestuurders zijn het eens 
met dit standpunt. In het verlengde hiervan 
meldt Pim de Bruijne dat hij in 2019 zijn taak 
als voorzitter zal neerleggen. Het Bestuurlijk 
ROAZ Noord Nederland zal op zoek gaan naar 
een andere onafhankelijke voorzitter.  
 
Internetconsultatie
De internetconsultatie voor de Algemene 
Maatregel van Bestuur loopt tot half januari. 
Reacties van zorginstellingen verlopen via de 
eigen koepelorganisaties en het LNAZ. 
Afgesproken wordt dat het Bestuurlijk ROAZ 
minister Bruins wel in gezamenlijkheid, per 
brief, zal informeren over het standpunt van 
het onafhankelijke voorzitterschap. 
 
Capaciteitsmodel 2twty4
 
Alfred Boskma, voorzitter van de ROAZ 
werkgroep, neemt de aanwezigen mee in 
de voortgang van de ontwikkeling van een 
capaciteitsmodel en het opstarten van een 
pilot met capaciteitsmonitor ‘2twnty4’. Met 
dit dashboard kan regionaal, 24/7 real time 
inzicht worden verkregen in de SEH- en  
beddencapaciteit van deelnemende  
ziekenhuizen. De gegevens worden  
geautomatiseerd opgehaald uit het EPD.



Het Martini Ziekenhuis, UMCG, Tjongerschans 
Heerenveen, Medisch Centrum Leeuwarden 
en de regionale ambulancevoorzieningen  
nemen deel aan de pilot met 2twnty4.  
Tjongerschans Heerenveen is het eerste  
ziekenhuis waar 2twnty4 live is, dit krijgen de 
aanwezigen ook te zien. 
 
Martin Wijnsma, bestuurder Tjongerschans: 
“We hebben de inspectie op bezoek gehad 
een dag nadat de monitor de capaciteit liet 
zien. De IGJ was erg enthousiast over het 
systeem”.

Het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland stemt 
in met een uitbreiding van 2twnty4 naar alle 
9 ziekenhuizen in de regio. En geeft de  
opdracht om in 2019 een oriëntatie te doen 
en een voorstel uit te werken voor het  
ontwerpen van een model voor regionale  
coördinatie van acute zorg in Noord  
Nederland. Bestuurders die mee willen  
denken kunnen zich daarvoor aanmelden. 

ABR zorgnetwerk Noord NL

Annet Hunderman, kwartiermaker ABR 
Zorgnetwerk vertelt over de ontwikkelingen 
in het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland in 
2018. 
 
Tijdens het Regionaal Signaleringsoverleg 
worden uitbraken en risico’s op verspreiding 
in de regio besproken. Via deze groep kan 
ondersteuning worden geboden bij de  
bestrijding.
 
Er is een punt prevalentie onderzoek  
uitgevoerd in verpleeghuizen. Deze  
resultaten worden in de volgende  
netwerkmeeting in februari voor bestuurders 
en professionals in de Care gepresenteerd.

Het BRMO/MRSA informatiepunt is van start 
gegaan. Hier kunnen burgers en professionals 
die niet in een ziekenhuis werken, telefonisch 
of per mail al hun vragen stellen over BRMO/
MRSA aan deskundigen infectiepreventie van 
de drie GGD’en. 

Het risicoprofiel laat zien dat in het oosten 
van onze regio relatief veel antibiotica wordt 
voorgeschreven en dat het aantal gevallen 
van BRMO boven het landelijke gemiddelde 
ligt. De laboratoria en GGD’en zoeken  
samenwerking met huisartsen om te komen 
tot een pilotproject waarin wordt nageschoold 
op basis van spiegelinformatie. 

Ook wordt gewerkt aan het standaard  
toevoegen van de BRMO-status van 
patiënten in ontslagbrieven van ziekenhuizen.  

VWS heeft aangegeven de ABR netwerken te  
blijven financieren door middel van een  
subsidieregeling via het RIVM. Er wordt  
gewerkt aan een activiteitenplan en  
nagedacht over de organisatie van het 
netwerk en de governance na de pilotfase. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
waardevolle ervaringen en opgebouwde  
samenwerking van het Acute Zorgnetwerk 
Noord Nederland.  

Acute zorgontwikkelingen in de regio

Het hoofdthema van de avond is het  
veranderend acute zorglandschap in Noord 
Nederland. 
 
Acute zorg in Drenthe en Zuidoost  
Groningen
David Post, bestuurder Treant Zorggroep 
begint met een zorgelijke constatering voor 
de acute zorg in Drenthe/Zuidoost Groningen. 
“We lopen aan tegen formatieve en financiële 
grenzen. We hebben geen capaciteits-  
probleem, maar een kwaliteitsprobleem”. 
 
Er wordt meer kwaliteit van ons gevraagd 
en concentratie van zorg, maar de afstanden 
zijn groter, dat maakt het een heikel punt en 
logistiek wordt steeds ingewikkelder. Het kost 
meer moeite om de juiste plek vinden voor 
de juiste patiënt.  

Hoe kunnen we met elkaar  
de acute zorg verbeteren?  
David Post kaart drie  
thema’s aan:
1. Wat zou er gebeuren als  
we een zorgproffessional  
ontwikkelen die regie heeft  
over het hele acute  
zorgproces van de patiënt? 
2. Wat zou er gebeuren  
met de acute zorg als wij  
beloven alle kwetsbare ouderen via een cure 
instelling niet meer op te nemen op een SEH, 
maar dat we die overdag gepland in een care 
instelling kunnen plaatsen? 
3. Wat zou er gebeuren als we 50% van de 
patiënten niet meer naar een SEH hoeven te 
sturen, omdat we bijvoorbeeld thuis kunnen 
gipsen, echo’s maken? 



Acute zorg in Friesland
Marcel Kuin, bestuurder 
Antonius Ziekenhuis Sneek  
vertelt over de spoedzorg  
van het project Fries  
Zorglandschap. 

In Friesland werken de vier  
ziekenhuizen samen in dit  
project. Friesland heeft,  
gegeven de geografische en demografische 
situatie, door personele vraagstukken,  
normeisen van wetenschappelijke  
verenigingen en de toenemende zorgvraag bij 
een financiële 0-lijn een grote uitdaging om  
de acute zorg goed te regelen en is  
daarom gebaat bij een optimale  
bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid. 
Om dat gemeenschappelijke belang blijvend  
te kunnen borgen moeten alle  
belanghebbenden en betrokkenen nauw  
samenwerken en soms het eigen belang  
ondergeschikt maken. 

De eerste fase van het project is goed  
verlopen. In de projectgroep, die  
voornamelijk bestaat uit spoedartsen, is  
gekeken naar het hele proces van instroom, 
doorstroom en uitstroom. Huisarts/HAP, RAV 
en SEH zijn 24/7 bereikbaar en beschikbaar 
voor patiënten met een (acute) zorgvraag.  
Intensieve samenwerking tussen de HAP, RAV 
en de SEH tijdens avond-, nacht- en  
weekenduren, draagt bij aan patiëntgericht 
spoedzorg, die effectief en doelmatig is.  
Patiënten komen vooral na verwijzing door  
de huisarts, HAP of via de ambulance op de 
SEH. Friesland kent een relatief laag aantal  
‘zelfverwijzers’.  
 
Voor de komende tijd heeft Spoedzorg  
Friesland een aantal ambities, zoals:
In Friesland functioneert de SEH zorg als één 
‘virtuele’ organisatie. En werken in de Friese 
SEH zorg moet aantrekkelijk zijn en als  
duurzaam worden ervaren!

Acute zorg in Groningen
Ine Scholten, bestuurder Doktersdienst  
Groningen vertelt over de wijziging van de 
diensten bij de huisartsenposten. Het doel is 
om er voor te zorgen dat er minder druk  
komt te liggen bij de huisartsen. En het zo in 
te richten dat de bereikbaarheid,  
beschikbaarheid en kwaliteit op orde blijven.

De Huisartsenpost in Stadskanaal blijft  
bestaan zoals het nu is. De post van  
Winschoten is mee verhuisd naar het  
nieuwe OZG in Scheemda. De Huisartsenpost 
in Hoogezand wordt gesloten. De  
Huisartsenpost in Delfzijl gaat twee uur  
eerder dicht. De post in Leek is in de  
avonduren gesloten maar blijft wel open in 
het weekend. Het voorgenomen besluit is 
voorgelegd in het ROAZ Drenthe/Groningen 
en getoetst op de kwaliteitsnormen van de 
brancheorganisatie.

Impact & anticiperen Ambulancezorg
Tjerk Hiddes, bestuurder van UMCG  
Ambulancedienst, neemt de plaats in van 
Bert Benthem die verhinderd is.  
Van de 120.000 ritten per jaar is 30% 
gerelateerd aan de huisarts. Door in te zetten 
op teledokters kunnen patiënten thuis blijven 
en daar een beoordeling krijgen. De techniek 
is er. In Drenthe gaat een proef plaatsvinden.
Hij houdt een pleidooi om gezamenlijk te 
werken aan het aantrekkelijker maken van 
werken in de acute zorgketen. Om meer  
personeel aan te trekken en te behouden. 
 
“We moeten een positieve flow laten zien aan 
de omgeving en mensen binden aan de acute 
zorgketen in Noord Nederland”, vindt Tjerk 
Hiddes. 

Noot van de redactie:
1. De vastgestelde documenten zijn op 18  
    december 2018 toegestuurd.
2. De brief over onafhankelijk voorzitterschap ROAZ is   
    op 10 januari 2019 aan VWS verstuurd.
3. Het volgende Bestuurlijk ROAZ Noord  
    Nederland is op donderdag 13 juni 2019.


