
 
 

 

Het bestuurlijk ROAZ Noord Nederland is op 29 juni bijeen geweest voor het bespreken  

van een aantal belangrijke actuele thema’s. ‘De acute zorgketen kwetsbare ouderen, 

ontwikkelingen van complexe spoedstromen, ontwikkelingen in de positie van het  

ROAZ en de voortgang van het ABR zorgnetwerk’.  
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Ontwikkeling complexe 

spoedstromen 

 

Fred Kremer, procesbegeleider, vertelt de 

voortgang in de verschillende ketens.  

CVA-keten: de eerste evaluatie van de 

keten is geweest. Het proces is besproken 

en de uitkomsten zijn gedeeld.  

Over de hele linie is er in procesindicatoren 

een verbetering te zien. Er is een open 

discussie gevoerd over de logistiek en 

inbedding van de Intra Arteriële 

Trombectomie (IAT). Alle ziekenhuizen zijn 

tevreden over de open communicatie. De 

herkomst van patiënten die een IAT 

hebben ondergaan is veranderd. Uit de 

uitkomsten blijkt dat in de afgelopen 

periode meer patiënten vanuit de regio zijn  

doorverwezen voor een IAT-behandeling.  

Ambulancedienst Groningen kijkt in een 

pilot samen met de neurologen van UMCG 

en Martini Ziekenhuis naar een andere 

vorm van prehospitale triage. Over een 

jaar komt de werkgroep CVA opnieuw 

bijeen voor een evaluatie.  

Multitrauma: In juni heeft de eerste 

evaluatie van de werkgroep Multitrauma 

plaatsgevonden. Merkbaar is dat de 

communicatie tussen ambulance-

verpleegkundigen en MMT-artsen inmiddels 

al meer verloopt conform de afspraken met 

een SITRAP-uitvraag. Ter informatie; dit 

najaar gaat het scholingstraject voor 

prehospitale professionals van start. 

Volgend jaar juni vindt de volgende 

evaluatie van de werkgroep plaats. 

rAAA: Dit najaar staat gepland om contact 

te hebben met de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg over de dienstenstructuur. 

Acute zorgketen kwetsbare 

ouderen 

 

Jantine Knol, huisarts in Haren, neemt de 

bestuurders mee in een casus ‘Wat 

overkomt een kwetsbare oudere in de acute 

zorg?’ En hoe gaan we hiermee om? 

 

Daarna geeft Fred Kremer een presentatie 

van de uitkomsten van de werksessies van 



 
 
Een groep van 60-70 professionals, 

waaronder huisartsen, triagisten bij de 

doktersdiensten, wijkverpleegkundigen, 

thuiszorgmedewerkers, medewerkers 

verpleeghuizen, geriaters, medisch 

managers ambulancediensten, 

ambulanceverpleegkundigen, SEH artsen 

en SEH verpleegkundigen, onderzochten 

welke mogelijkheden er zijn tot 

verbetering. Dit heeft geleid tot de 

formulering van zeven 

verbetervoorstellen, die in een tweede 

werksessie zijn geprioriteerd op waarde 

ervan voor de kwetsbare oudere patiënt.  

 

“Het oplossen van de problemen in de 

acute zorg voor  kwetsbare ouderen lukt 

alleen als we het samen doen” zegt Fred 

Kremer.  

 

De verbetervoorstellen zijn: 

1. Bereikbaarheid van zorg 24/7 – één 

zorgloket  

2. Dossiervorming zorgplan / ICT 

3. Samenwerking in de keten 

4. Preventie/capaciteit en 

mogelijkheden in de eerste lijn 

5. Regie bij patiënt/patiënt centraal 

6. Geriatrische expertise inzetbaar in 

alle schakels van de keten 

7. SEH/ziekenhuisopname alleen als het 

nodig is 

Tot slot neemt Sophia de Rooij, 

internist-ouderengeneeskunde & klinisch 

geriater UMCG, de bestuurders in haar 

verhaal mee naar het ziekenhuis. Zij 

vertelt wat er met de kwetsbare oudere, 

uit de casus van Jantine Knol, gebeurt 

zodra hij/zij in het ziekenhuis komt.  

 

De oproep van Sophia is helder: 

“Hoe kunnen we het met elkaar beter 

gaan afstemmen en hoe kunnen we 

meerwaarde creëren voor de patiënt, 

zodat de patiënt écht centraal staat? 

Als jullie het met ons aandurven, kunnen 

we hele mooie dingen doen.” 

 

Op inhoud zijn de aanwezige bestuurders 

enthousiast over de verbetervoorstellen. 

Er is sprake van een gedeelde ambitie. 

Een mooie basis om over te gaan tot een 

uitwerking van de verbetervoorstellen.  

“Fantastisch initiatief en goede 

verbetervoorstellen” 

“Iets om meteen mee aan de slag 

gegaan” 

“Interessante verkenning en goed om 

ermee verder te gaan” zijn enkele 

reacties van de aanwezigen.  

De afgevaardigden van de  

huisartsenkringen geven aan zich niet te 

kunnen vinden in de manier waarop het 

document tot stand is gekomen. De 

huisartsen zijn, als belangrijke doelgroep 

niet formeel via de LHV betrokken bij de 

uitwerking van dit probleem, zegt Raju 

Peters namens de Huisartsenkring 

Groningen, Friesland en Drenthe.  

Ook geven de huisartsen aan dat er 

inhoudelijke bezwaren zijn en dat er 

onvoldoende is aangesloten op 

bestaande (landelijke) initiatieven/beleid 

van de huisartsen.  

Fred Kremer licht toe dat het ROAZ de 

opdracht heeft gekregen van VWS en dat  

dit het eerste moment is om de 

bevindingen van een verkenning met een 

grote groep professionals te delen.  

Het bestuurlijk ROAZ adviseert het AZNN 

om  zeer binnenkort in gesprek te gaan 

met de huisartsen.  

Parallel aan de werksessies met 

professionals hebben gesprekken 

plaatsgevonden met de verzekeraars. Zij 

staan achter de plannen en committeren 

zich hier aan.  



 
 
Conclusie is dat er een mooie basis ligt 

om mee verder te gaan. Het bestuurlijk 

ROAZ geeft het bureau AZNN de 

opdracht om  de verbetervoorstellen 

verder uit te werken met het ROAZ en 

betrokken professionals. Na de zomer zal 

gekeken worden welke verbeter-

voorstellen geoperationaliseerd kunnen 

worden.  

Ontwikkelingen in de positie 

van het ROAZ 

 

Victor Verrijp, directeur beleid UMCG, 

neemt de bestuurders mee in de 

ontwikkelingen van de positie van het 

ROAZ. 

Er gebeurt iets bijzonders in het land, 

VWS weet de weg naar het ROAZ steeds 

beter te vinden. De minister kent meer 

taken toe aan het ROAZ, zoals; 

- Vervoer personen verward gedrag; 

- Aanpak acute zorgketen  

  (kwetsbare ouderen); 

- Intra Arteriële Trombectomie; 

- Vorming Netwerk Antibiotica                 

Resistentie. 

 

“Hoe organiseren we dat met elkaar en 

hoe is het  ROAZ gepositioneerd? En wat 

vinden wij er daar  van?” vraagt Victor 

Verrijp.  

 

De aanwezigen zijn het erover eens dat 

het goed is zoals het nu is, maar dat we 

ervoor moeten waken dat het niet teveel 

wordt en dat we blijven focussen  op de 

acute zorg.  

Of het ROAZ meer doorzettingsmacht 

nodig heeft is niet meteen gezegd. Wel is 

iedereen het er over eens dat de kracht 

van het ROAZ zit in de samenwerking. 

Samen zoeken naar het gezamenlijk 

belang en daar waar je elkaar vindt, 

maak je afspraken. 

Voortgang ABR Zorgnetwerk

  

Annet Hunderman, kwartiermaker ABR 

en Jacob Dijkstra, bestuurder Izore en 

voorzitter ABR Stuurgroep, geven een 

presentatie over de resultaten en 

toekomst van het ABR Zorgnetwerk.  

 

“Er is een hoop gebeurd sinds 8 

december, toen het onderwerp is 

geïntroduceerd in het Bestuurlijk ROAZ” 

begint Annet Hunderman haar verhaal. 

Tijdens een levendige brainstormsessie 

op 8 maart 2017 hebben zeventig 

professionals uit ziekenhuizen, 

laboratoria, GGD-en, verpleeghuizen, 

thuiszorgorganisaties, zorggroepen/ 

huisartsen(verenigingen) in Noord 

Nederland met elkaar gesproken over de 

regionale taken van het ABR 

Zorgnetwerk Noord Nederland. Hier 

wordt in de komende twee jaren (2017 

en 2018) invulling aan gegeven: een 

regionaal nascholings- en auditplan, een 

regionaal risicoprofiel en beheersplan, 

een signaleringsoverleg en transmurale 

werkafspraken, alsook hoe de regionaal 

deelnemende instellingen hierin te 

betrekken. 

Op 3 april is het ABR Zorgnetwerk Noord 

Nederland feestelijk gelanceerd tijdens 

een REMIS+ bijeenkomst in Izore.  

“De kwartiermakerstuurgroep bouwt aan 

een ABR Zorgnetwerk in Noord 

Nederland, waarbinnen duurzaam de 

benodigde afspraken gemaakt worden en 

activiteiten uitgevoerd worden, om 

infecties door resistente bacteriën in de 

zorgketen in Noord Nederland zoveel 

mogelijk te voorkomen” zegt Jacob 

Dijkstra.  

Speerpunten van het ABR Zorgnetwerk 

zijn het organiseren en samenwerken in 



 
 
de keten binnen de regio. Voor de 

bestrijding van antibioticaresistentie is 

een gezamenlijke aanpak, goede 

communicatie en bevordering van 

kennis- en datauitwisseling van groot 

belang. 

Er is een factsheet gemaakt die 

verspreid zal worden onder de 

aanwezigen en die terug te vinden is op 

de website www.acutezorgnetwerk.nl 

Locatieprofilering Treant 

Zorggroep 

Tot slot vertelt Carla van de Wiel, 

bestuurder van de Treant Zorggroep 

haar kant van het verhaal over de 

zorgverplaatsing van de Treant 

Zorggroep. “Er is ontzettend veel 

gebeurd en veel over ons gesproken”. 

 

In december 2016 is het verhaal 

begonnen toen een grote groep 

professionals met elkaar hebben 

gesproken over de locatieprofilering. 

Hiervan is een ongecensureerde versie 

van het document, onbedoeld, uitgelekt. 

Wat tot veel reuring heeft geleid in 

Hoogeveen, een beetje in Stadskanaal 

en nauwelijks in Emmen.  

Naar aanleiding hiervan is de Treant 

Zorggroep, met dokters en bestuurders, 

30 avonden door de regio getrokken om 

de dialoog met stakeholders aan te 

gaan, om te proberen de onrust weg te 

nemen.  

“Wat leeft er en wat zijn de grootste 

zorgen?” daar wilden we een antwoord 

op krijgen.  

De opkomst per avond was wisselend. 

De conclusie is dat er door de Treant 

Zorggroep te weinig is gecommuniceerd. 

Mensen vinden het belangrijk om te 

weten wat je doet en wat je gaat doen.  

Op 13 juli nodigt de Treant Zorggroep 

stakeholders uit om een update te geven 

van wat de dialogen hebben opgeleverd.             

“We spreken niet mee rover 

locatieprofilering maar over onze 

regiovisie.” aldus Carla van de Wiel. 

Op dit moment lopen er verschillende 

procedures onder andere voor 

bemensing van de Raad van Bestuur. 

“De Treant Zorggroep wil weer met volle 

kracht vooruit en als we verder zijn zal 

er ook weer iemand van Treant aan tafel 

zitten bij het bestuurlijk ROAZ” zegt 

Carla van de Wiel.  

 

 

 

 

 

Noot van de redactie 

Op 4 juli jl. heeft een gesprek 

plaatsgevonden tussen Raju Peters, 

Astrid Koek en Fred Kremer. Raju Peters 

heeft zijn bezwaren ten aanzien van de 

wijze van aanpak en het gelopen proces 

in de acute zorgketen voor kwetsbare 

ouderen kenbaar gemaakt namens de 

huisartsenkringen van Drenthe, 

Groningen en Friesland. Een 

samenvatting hiervan heeft het AZNN 

ook in een formele brief ontvangen van 

de Landelijke Huisartsenvereniging.  

Het AZNN zal naast een reactie op de 

brief het initiatief nemen tot het 

organiseren van een gesprek met 

vertegenwoordigers van de drie 

huisartsenkringen en van de drie 

doktersdiensten.  

Vooruitlopend op de uitwerking van de 

verbetervoorstellen, zal in het overleg 

met de huisartsen gesproken worden 

over bestaande initiatieven en gezocht 

worden naar verbinding met en 

deelname aan de ROAZ werkgroep.  

http://www.acutezorgnetwerk.nl/

