
“KIEZEN VOOR NOG BETERE ACUTE rAAA EN CVA 
KETENZORG IN NOORD NEDERLAND”

Eind 2013 heeft Zorgverzekeraars Nederland 
een rapport uitgebracht over concentratie en 
spreiding van de complexe acute zorg. 
De vraag wat passende zorg is voor patiënten 
en hoe de zorg en overdracht tussen organisa-
ties in de keten is geregeld is, is wat medisch 
professionals en ROAZ-organisaties betreft in 
de eerste plaats aan de professionals uit de 
keten van de spoedstromen. 
Dit heeft in Drenthe/Groningen en Friesland 
geleid tot een beschrijving van de acute zorg-
ketens rAAA en CVA, inclusief een voorstel 
voor verbeteringen. 

De bijeenkomst is in goede banen geleid door 
Pim de Bruijne, voorzitter van het Bestuurlijk 
Overleg Groningen Drenthe. 

Aan het woord
De eerste spreker van de avond was Astrid 
Koek, manager van het Acute Zorg Netwerk 
Noord Nederland. Zij heeft de aanwezige 
bestuurders meegenomen in de regionale 
aanpak van de ROAZ-en. 
De ROAZ-en Drenthe/Groningen en Friesland 
hebben gezamenlijk een kwaliteitscyclus 
ontwikkeld om de kwaliteit van de acute zorg-
ketens rAAA en CVA te monitoren en borgen. 
Nu specifiek voor de rAAA en CVA, maar ook 
te gebruiken bij de beschrijving van andere 
spoedstromen. De Multitrauma is de eerstvol-
gende acute zorgketen die beschreven gaat 
worden. 

Astrid Koek: “Beide ROAZ-en spreken zich 
uit om vooral vanuit de zorginhoud met 
betrokken professionals in de acute keten een 
blijvende dialoog te voeren en de kwaliteit van 
de acute ketens te verbeteren. Het gaat de 
ROAZ-en om meer dan alleen de ‘witte vlek-
ken’ in kaart te brengen.” 

De landelijke ontwikkelingen worden door de 
werkgroepen en ROAZ-en op de voet gevolgd. 
In december 2015 verscheen het rapport 
“Spoed moet goed” van het Zorginstituut 
Nederland. En naar verwachting is het 
Landelijke Kwaliteitskader Spoedzorg eind 
2016 gereed. De regionale aanpak sluit aan bij 
de landelijke afspraken. 

Op 28 januari 2016 organiseerde het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland een thema-
bijeenkomst. Landgoed Lemferdinge in Paterswolde was de plek waar bestuurders van 
ketenpartners uit de drie Noordelijke provincies in gesprek gingen met medisch profes-
sionals over de organisatie en kwaliteit van de acute rAAA en CVA ketenzorg.

Fred Kremer is procesbegeleider voor de 
werkgroepen van de acute zorgketens rAAA 
en CVA. Hij heeft de aanpak geschetst van 
het proces en vertelde wat er voor nodig is 
om zo’n ketensamenwerking tot een succes te 
maken.  

Fred Kremer: “De werkgroepleden zien het 
nut en de noodzaak om met elkaar in gesprek 
te zijn en blijven. Er wordt in de werkgroepen 
vanuit de inhoud op een transparante manier 
gesproken over zorg en het borgen van 
kwaliteit.” 

Aneurysma Aorta Abdominalis (rAAA)
Jan Cees Breek is vaatchirurg in het 
Martiniziekenhuis en lid van de werkgroep 
rAAA. Vaatchirurgen uit ziekenhuizen in 
Noord Nederland treffen elkaar al jaren iedere 
maand om kennis en ervaringen uit te 
wisselen. Data die zijn verzameld in DICA 
(Dutch Intstitute for Clinical Auditing) en 
inzicht geven in de kwaliteit van medische 
zorg, worden gedeeld en besproken. Jan Cees 
Breek heeft een pleidooi gehouden om ervoor 
te zorgen dat de cijfers gevalideerd worden. 
Dit is nodig voordat ze ook breed in de keten 
in de juiste context besproken kunnen 
worden. 
In Noord Nederland zijn er in de keten afspra-
ken gemaakt rond de rAAA zorg. De zieken-
huizen organiseren onderling welk ziekenhuis 
wanneer de zorg voor de patiënt met rAAA 
aanbiedt. 

Ziekenhuislocaties met rAAA zorg



vervolg2

Jan Cees Breek: “Een patiënt met een 
gerupteerd aneurysma krijgt in Noord 
Nederland een adequate behandeling, 
vergelijkbaar met de rest van Nederland”. 

In het ZIN-rapport zijn nieuwe indicatoren 
opgenomen voor de spoedzorg. Een daarvan 
is de 24/7 directe beschikbaarheid van een 
CT/CTA en de beoordeling van de scan door 
een daarvoor bekwaamde medisch specialist. 
Afgesproken is dat de werkgroep rAAA de 
regionale afspraken laat toetsen door de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Cerebro Vasculair Accident (CVA)
Neuroloog Anita Boreas van het Antonius Zie-
kenhuis in Sneek is lid van de werkgroep CVA. 
Anita nam de aanwezigen mee in wereld van 
het CVA;  wat is een cva en welke behandelin-
gen zijn er? 

Wat opvalt in de data is o.a. de variatie per 
ziekenhuis in het percentage patiënten dat 
getrombolyseerd wordt en het verschil in de 
‘door-to-needle-time’, oftewel de tijd tussen 
aankomst in het ziekenhuis en de start van de 
behandeling. 

Ziekenhuislocaties met CVA/Trombolysezorg

Anita Boreas: “Het delen en bespreken van 
data van de verschillende ziekenhuizen, enkel 
en alleen gericht op verbetering van de acute 
zorg is erg waardevol.”

Bij de patiënt met een CVA valt veel winst 
te behalen in de pre-hospitale keten. Bij een 
CVA geldt: Time=Brain. Anita benadrukte hoe 
belangrijk het is dat burgers, huisartsen en 
ambulancepersoneel in staat zijn om een CVA 
te herkennen. 

In de werkgroep CVA zal een vervolg worden 
gegeven aan het maken van afspraken in de 
keten, passend bij de indicatoren uit het ZIN 
rapport. 

Intra Arteriële Trombectomie
Een experimentele behandeling, waar in Noord 
Nederland ongeveer 200 mensen met een CVA 
voor in aanmerking komen is de Intra 
Arteriële Trombectomie (IAT). 
Gert Jan Luijckx, vasculair neuroloog van het 
UMCG heeft uitgelegd wat het is en wat er 

voor nodig is om de behandeling te kunnen 
uitvoeren. Ook heeft hij de voorlopige 
onderzoeksresultaten toegelicht. 

Gert Jan Luijckx: “De komende tijd gaan we 
de regionalisatie optimaliseren en zorgen dat 
IAT goed geborgd is in Noord Nederland. 
Belangrijk is een goede uniforme registratie 
voor kwaliteit, procesbewaking en praktijk-
variatie”. 

Simulatie capaciteit ambulance
De laatste spreker van de avond was Sietze 
Kijlstra, bestuurder bij Kijlstra ambulancezorg. 
Hij sprak namens de drie noordelijke RAV’s
Sietze heeft laten zien wat de impact is op 
het ambulancevervoer in het geval dat na een 
trombolysebehandeling door gereden wordt 
voor een IAT behandeling. 
De grote vraag is: moet de ambulance blijven 
wachten bij het ziekenhuis tot duidelijk is of 
de patiënt in 
aanmerking komt voor IAT? Of terug gaan 
naar de ambulancepost en een andere 
ambulance sturen om de patiënt te vervoeren 
voor de IAT behandeling. 

Sietze Kijlstra: “De uitkomsten van een 
simulatie laten zien dat er nauwelijks een 
negatief effect ontstaat op de beschikbare 
ambulancecapaciteit, of er nu sprake is van 
één of drie IAT-centra”. 

Er is echter wel een aannemelijke kans dat 
ambulancepersoneel in het geval van drie 
centra sneller geneigd is om rechtstreeks 
naar een ziekenhuis te rijden waar zowel een 
trombolyse-behandeling als IAT uitgevoerd 
kan worden. Om te voorkomen dat een 
dichtbij gelegen ziekenhuis met 
CVA/trombolysezorg voorbij gereden wordt, 
stellen de RAV’s voor om de ambulance niet te 
laten wachten op de diagnose, maar terug te 
laten rijden naar de post. De RAV’s 
garanderen binnen 15 minuten weer een 
ambulance beschikbaar te hebben voor 
vervoer naar een IAT ziekenhuis. Ook willen 
de RAV’s in samenwerking met medisch 
professionals inzetten op een betere 
pre-hospitale screening door ambulance-
verpleegkundigen. 

Samenwerken vanuit de inhoud
Medisch professionals presenteerden hun 
inzichten aan bestuurders. Bestuurders 
spraken op hun beurt het vertrouwen uit in 
de vruchtbare samenwerking tussen medisch 
professionals en het ROAZ, een blijvende 
samenwerking vanuit de inhoud. Wat de 
bestuurders betreft wordt het een Noord 
Nederlandse samenwerking. 
Friese bestuurders sluiten aan bij het al 
bestaande bestuurlijke overleg van Groningen 
en Drenthe. 


