
 

Het bestuurlijk ROAZ Noord Nederland is op 22 februari bijeen geweest met de 

hoofdthema’s: het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en het Centrum Acute Zorg UMCG.  

Daarnaast stonden op de agenda de vaststelling van het regionaal protocol inrichting 

beroertezorg en de stand van zaken van een aantal ROAZ onderwerpen.  
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Astrid Koek, manager AZNN, informeert 

de aanwezigen over het overleg met de 

minister van VWS, dhr. Bruins, met de 

voorzitters van alle elf ROAZ-en in 

Nederland. “Het was een prettig, vooral 

informatief gesprek”. 

Er is gesproken over de positie van het 

ROAZ, de uitbreiding van extra taken, 

zorgverzekeraar in het ROAZ en uitbreiding 

van ketenpartners uit de VVT sector. De 

minister richt zich vooral op het 

hoofdlijnenakkoord. Hij vraagt het LNAZ 

om hiervoor ook tekst aan te leveren. 

Ook krapte op de arbeidsmarkt is 

besproken en de minister luisterde met 

belangstelling naar het pleidooi om meer 

modulair op te leiden.  

 

 

Over het onderwerp ambulancezorg is 

duidelijk gemaakt dat het ROAZ nu vooral 

kijkt naar 45 minuten bereikbaarheidsnorm. 

Verteld is dat in het Noorden onderzoek 

wordt gedaan en dat er buitenlandse 

voorbeelden zijn over de 15 minuten 

aanrijtijd norm met meer differentiatie op 

medische gronden en uitkomst van zorg. 

Regionaal Protocol Inrichting CVA 

(beroertezorg) 

Het Regionaal Protocol Inrichting CVA 

(beroertezorg) Noord Nederland is in 

september 2017 vastgesteld in het ROAZ 

Groningen/Drenthe en ROAZ Friesland. In 

het Bestuurlijk ROAZ wordt dit protocol 

eveneens bekrachtigd. 

Acute zorgketen kwetsbare ouderen 

In de vorige vergadering zijn door 

huisartsen bezwaren geuit op de aanpak 

acute zorgketen kwetsbare ouderen. Naar 

aanleiding daarvan zijn meerdere 

gesprekken geweest met de 

vertegenwoordigers van 

huisartsenorganisaties. 



 

 

Recentelijk zijn 5 themagroepen van 

start gegaan. Huisartsen hebben hierin 

een belangrijke rol.  

Raju Peters geeft aan dat huisartsen 

goed zijn meegenomen in deze 

ontwikkelingen en is hoopvol ten aanzien 

van een goed vervolg.  

De thema’s zijn: 

1.Thema Zorgloket; ontwikkelt een 

eisenpakket voor 1 zorgloket, 24x7 

2.Thema Capaciteitsmodel; ontwikkelt een 

zorgkaart met real time inzicht in capaciteit 

3.Thema Instroom ELV/WLZ; ontwikkelt 

workflow voor soepele instroom WLZ/ELV 

4.Thema Triage;  maakt een herdefinitie 

van spoed en ontwikkelt vragen voor 

triagesysteem kwetsbare ouderen 

5.Thema Zorgverleners tussen 

zorgverleners; een proactief digitaal 

zorgplan met screening van kwetsbare 

ouderen   

Het thema capaciteitsmodel om meer 

real time inzicht krijgen in de capaciteit 

komt later in de bijeenkomst ook nog 

terug.  

 

Extra bijeenkomst ROAZ 

Tot slot vertelt Astrid dat het ROAZ 

Drenthe/Groningen in december twee 

keer bijeen is gekomen om haar 

wettelijke taak op te pakken t.a.v. de 

wijziging van het zorgaanbod acute 

kindergeneeskunde en verloskunde in 

Emmen. In het ROAZ is de 45 minuten 

bereikbaarheidsnorm getoetst. Daaruit is 

geconcludeerd dat er geen sprake is van 

een witte vlek.  

Carla van de Wiel beaamt dit en bedankt 

het ROAZ voor de constructieve manier 

waarop er is meegedacht.  

Pim de Bruijne besluit: “Als je acute zorg 

goed wilt regelen, dan doe je dat 

samen”. 

 

 

 

Centrum Acute Zorg UMCG 

Rijk Gans, Afdelingshoofd Interne 

Geneeskunde UMCG, neemt de 

aanwezigen mee in zijn plan hoe de 

acute zorg anders georganiseerd moet 

worden.  

“Het oplossen van dit probleem kan het 

UMCG alleen met andere zorgverleners 

vormgeven, het UMCG wil het graag met 

andere ketenpartners doen”, zegt Rijk 

Gans. 

Het centrum acute zorg moet een 

‘zorghub’ worden. Rijk Gans geeft aan 

dat het UMCG een belangrijk knooppunt 

wil zijn, maar zij kunnen niet het enige 

knooppunt zijn. Elk ziekenhuis heeft een 

rol in de acute zorgketen. Binnen 24 uur 

moeten patiënten gestabiliseerd, 

gediagnosticeerd en behandeld zijn.  

Wanneer patiënten opgenomen worden 

op de eerste hulp, critical decision unit, 

kan er in samenspraak met 

ketenpartners gekeken worden waar 

deze patiënt verder behandeld dient te 

worden.  

Vanuit de zaal wordt positief gereageerd 

op de inhoud van deze ontwikkeling, 

tegelijkertijd wordt door ketenpartners 

aangeven dat ze graag in een eerder 

stadium hierbij betrokken hadden willen 

zijn.   

De spoedzorg in de regio staat onder 

druk. Er zijn frequent overplaatsingen en 

ambulancediensten die de patiënten niet 

kwijt kunnen. Rijk Gans zou graag zien 



 

 

dat de capaciteitsgegevens van alle 

ziekenhuizen openbaar zijn.  

 

Er volgt een discussie over hoe de 

capaciteit inzichtelijk gemaakt kan 

worden. Gesproken is dat men op een 

meer transparante wijze informatie over 

beschikbare capaciteiten met elkaar zou 

willen delen.  

 

“Als ik de stemming zo beluister, behoeft 

het nog een technische uitwerking, maar 

we moeten dit wel gaan doen”, aldus Pim 

de Bruijne. 

 

Kwaliteitskader 

spoedzorgketen 

Sjaak Wijma, lid van de Raad van 

Bestuur van het Zorginstituut Nederland 

start met uitleg over de rol van het 

zorginstituut. Het zorginstituut bekijkt 

hoe Nederland de zorg zo goed mogelijk 

kwalitatief en kosteneffectief kan 

inrichten.    

            

Het kwaliteitskader spoedzorgketen is in 

januari 2018 aangeboden aan het 

zorginstituut, maar is nog niet 

ingeschreven in het zorgregister.  

 

Het doel van het kwaliteitskader 

spoedzorgketen is het beschrijven van 

landelijke normen, aanbevelingen en 

randvoorwaarden voor goede kwaliteit 

van de spoedzorgketen voor alle acute 

zorgvragen van de patiënt die in alle 

regio’s hetzelfde zijn.  

 

Het kwaliteitskader spoedzorgketen is op 

inhoud door de landelijke koepel-

organisaties geaccordeerd. Wel wordt er 

nog een business impact analyse gedaan 

om de kosten voor de implementatie 

helder te kijgen. Daarna vindt pas de 

definitieve bestluitvorming plaats en 

wordt het kwaliteitskader 

spoedzorgketen ingeschreven in het 

zorgregister.  

  

 

“Heel veel dingen uit het kader kunnen 

morgen al uitgevoerd worden. Maak een 

onderscheid in wat je morgen al kan 

doen en waar je nog mee moet wachten 

tot overmorgen”, zegt Sjaak Wijma. 

 

In vervolg op de inleiding, schetsen Raju 

Peters, Tjerk Hiddes en Ton Tiebosch wat 

volgens hen de impact van het 

kwaliteitskader spoedzorgketen is vanuit 

de perspectieven huisartsen, 

ambulancezorg en ziekenhuizen.  

 

Raju Peters, bestuurslid 

Huisartsenkring Groningen, geeft aan 

welke consequenties het kwaliteitskader 

voor de huisartsen heeft. Het 

kwaliteitskader spoedzorgketen biedt 

voor de huisartsen veel positieve dingen. 

Er zijn ook bijwerkingen die tijd, energie 

en geld kosten ten koste van 

patiëntenzorg. Hoe geven we kwaliteit zo 

vorm zodat we niet aan indicatoren 

aandacht geven, maar aan kwaliteit?  

Wat opvalt is dat er verschillende 

soorten normen worden genoemd. De 

huisartsen proberen als beroepsgroep tot 

een soort ‘normering 2.0’ te komen om  

te kijken wat zinvol is en hoe je dit zo 

eenvoudig mogelijk kan doen in plaats 

van alles te meten.  

 

Raju Peters stelt de vraag: “Hoe gaan we 

met het kwaliteitskader om? Wordt het 

een stok om mee te slaan of een 

document om de samenwerking te 

bevorderen?”  

 

Tjerk Hiddes, Directeur UMCG 

Ambulancezorg, geeft zijn visie vanuit 

het perspectief van de ambulancezorg. 

Volgens Tjerk Hiddes raakt de 

spoedzorgketen verstopt in zijn eigen 

spoed. Alles wordt keurig verdeeld in 

hokjes. Het probleem is dat het geen 

hokjes zijn, maar dat het een vloeiend 

continuüm is wat voor en met elkaar 

beweegt.  

 

Het schiet zijn doel voorbij vindt Tjerk 

Hiddes en het gaat voorbij aan de 

voorwaarden hoe dit kwaliteitskader kan 

werken. Het probleem zit volgens hem in 



 

 

de triage. In Noord Nederland is een fors 

aantal vacatures. Hij stelt voor om eerst 

de triage te verbeteren en eerlijk en 

duidelijk te zijn over de toegang tot de 

zorg. Tjerk Hiddes wil vanuit de 

ambulancebranche graag meehelpen om 

coördinatie te verbeteren.  

 

Ton Tiebosch, Raad van Bestuur Martini 

Ziekenhuis, geeft aan hoe er vanuit de 

werkvloer van een ziekenhuis tegen het 

kwaliteitskader spoedzorgketen wordt 

aangekeken. Het staat niet ver af van 

wat de medewerkers al doen. Het is 

behulpzaam bij de inrichting van de SEH, 

er staan sterke punten in waar het 

Martini Ziekenhuis minder op 

georiënteerd is.  

 

De uitdagingen in het kwaliteitskader 

zijn groot en kunnen tot problemen 

leiden. Er zitten ook kansen in die we nu 

laten liggen. Ton Tiebosch hamert op het 

gebruik van uitkomstindicatoren in plaats 

van op procesindicatoren.  

 

“De uitkomstindicator is de relevante 

indicator, daar is binnen de acute zorg 

tot nu toe weinig in gedaan. Het stuk 

dwingt ons om onze afspraken in de 

ROAZ-en verder te expliciteren.”  

 

Ton Tiebosch vindt het ten slotte 

belangrijk om te onderstrepen dat de 

medewerkers het kwaliteitskader zinvol 

vinden en waar ze mee uit de voeten 

kunnen.  

 

Sjaak Wijma geeft een reactie op de 

spekers vanuit de drie perspectieven. 

Volgens hem geeft het kader antwoorden 

op meerdere vraagstukken die zijn 

verwoord.  

 

“Probeer het positief te draaien en het 

kader te benutten om de uitdagingen die 

er zijn voor Noord Nederland op te 

pakken”, aldus Sjaak Wijma  

 

 

 

 

Pim de Bruijne vat samen: “De intentie 

van het Bestuurlijk ROAZ is om het met 

elkaar waar te maken en elkaar beter te 

vinden in de samenwerking. In het 

kwaliteitskader spoedzorg staat wat 

minimaal nodig is voor een goede 

kwaliteit van zorg”.  

 

 

 
 

 
Noot van de redactie: 

Op 15 maart jl. heeft in een 

themabijeenkomst van het ROAZ Friesland en 

het ROAZ Drenthe/Groningen een verkenning 

plaatsgevonden op het kwaliteitskader 

spoedzorgketen. Er is gediscusieerd over de 

betekenis, impact en waar de keten in Noord 

Nederland nu al mee aan de slag kan gaan. 

De ROAZ-en zullen hier verder vervolg aan 

geven. 

 


