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1. Inleiding 

1.1 Opdrachtgever 

Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland, ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland in het 

Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) hebben de werkgroep Capaciteitsmodel 

(voor de leden van de werkgroep zie bijlage 2) de opdracht gegeven om, naast het 

ontwikkelen van een capaciteitsmodel, ook de in 2016 afgesproken Protocollen Meldingen 

Beschikbaarheid Ziekenhuizen aan te passen. Het doel van het protocol is om op 

uniforme wijze de capaciteitsproblemen op de SEH in de ziekenhuizen aan de MkANN 

(Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland) te kunnen melden. Het gewenste gevolg 

van een uniforme meldwijze is juiste patiëntenzorg op de juiste plek bijv. door het 

verminderen van het aantal time-outs. 

 

Het protocol beschrijft welke capaciteitsproblemen op een SEH voor kunnen komen 

waarbij een beroep wordt gedaan op de opvangcapaciteit elders in de regio. 

Onderdeel van de beschreven werkwijze is het uitvraagprotocol van de MkANN. Op 

deze manier kan er zo effectief en efficiënt mogelijk om worden gegaan met de 

beschikbare capaciteit volgens een uniforme set spelregels. Met ingang van 1 januari 

2019 dient het voorliggende aangepaste protocol geïmplementeerd te zijn.  

1.2 Aanleiding aangepast protocol 

Deze aangepaste versie van het protocol hangt samen met de opdracht van het 

Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland, tot het versneld ontwikkelen van een 

capaciteitsmodel. De werkgroep is dit najaar gestart met een pilot om een 

capaciteitsmonitor in te richten die 24/7 regionaal inzicht geeft in capaciteit op de SEH 

en in de beddenhuizen.  

 

De grootste aanscherping in het protocol ten opzichte van de door het ROAZ vastgestelde 

versie van september 2016, is de toevoeging van kleurencategorieën om de ernst 

van de capaciteitsproblematiek te duiden. De afspraken in het protocol gelden voor  

het melden van capaciteitsproblemen op de SEH of op specialisme-specifieke acute 

zorgafdelingen van de individuele ziekenhuizen, en niet voor het melden van 

capaciteitsproblemen in de beddenhuizen. Voor de pilot op de SEH en in de 

beddenhuizen, wordt een separaat plan opgesteld met een set spelregels en afspraken. 

Dit plan wordt t.z.t. aan het ROAZ ter besluitvorming voorgelegd.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de oorzaken van capaciteitsproblemen beschreven en welke 

uitgangspunten worden gehanteerd. In hoofdstuk 3 wordt de beschikbare capaciteit op 

de SEH aangegeven door middel van kleurcategorieën (GROEN, ORANJE, ROOD en 

ZWART). Hoofdstuk 4 beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken 

zorginstellingen inclusief het uitvraagprotocol door de MkANN. De bijlagen bevatten de 

ziekenhuisprofielen en de leden van de werkgroep Capaciteitsmodel.  
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2. Capaciteit 

2.1 Oorzaken capaciteitsproblemen 

Er kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen aan capaciteitsproblemen op de SEH, 

waardoor instroom, doorstroom en uitstroom belemmerd kunnen worden.  

1. Specialisme-specifieke capaciteitsbeperking op de SEH. Voor een specifieke 

patiëntencategorie van een specifiek medisch specialisme bijv. een bepaalde 

behandeling of diagnostische modaliteit die niet beschikbaar is. Dit heeft 

consequenties voor bepaalde patiëntencategorieën die tijdelijk naar een ander 

ziekenhuis gebracht moeten worden. Hiervoor gelden ook afspraken t.a.v. 

melden. 

2. Tijdelijk geen instroom mogelijk. Ten gevolge van volledige benutting van de 

beschikbare capaciteit op de SEH. Hiervoor geldt de maatregel time-out (zie ook 

hoofdstuk 3, fase ROOD). 

3. Calamiteit. Een onverwachte gebeurtenis die tot ernstige schade kan leiden, 

waarbij zorg voor patiënten in gevaar komt en het ZiROP/calamiteitenplan in 

werking treedt. Dit betekent dat er een totale instroomstop is voor alle 

specialismen (SEH is dicht). 

N.B. De spelregels die betrekking hebben op een calamiteit, staan niet in het 

voorliggende protocol beschreven, hiervoor geldt het ZiROP/calamiteitenplan van 

de individuele zorginstelling. 

Deze oorzaken van capaciteitsproblemen hebben effect op de ambulancezorg van 

patiënten die via een 112-melding bij de MkANN binnenkomen, en op acute patiënten die 

via de huisarts bij een medisch specialist worden aangemeld. In dit laatste geval is de 

aanbeveling vanuit de werkgroep om als zorginstelling interne afspraken te maken over 

het contact tussen huisarts, medisch specialist en vervolgens het contact met de SEH.  

2.2 Uitgangspunten 

1. Basis SEH is altijd beschikbaar. Voor eerste opvang van een hemodynamisch 

of respiratoir instabiele patiënt (instabiliteit m.b.t. tot de circulatie resp. de 

ademhaling). 

2. Voldoende personele inzet. Bij hemodynamisch dan wel respiratoir instabiele 

patiënten, dienen minimaal twee verpleegkundigen en een arts direct aanwezig te 

zijn. Voor potentieel vitaal bedreigde patiënten anderszins, is er voortdurend een 

verpleegkundige en een arts beschikbaar. 

3. Voldoende behandelruimtes. Behandelruimtes met bewaking, 

reanimatieruimtes en traumaruimtes dienen direct beschikbaar te zijn of dienen 

ogenblikkelijk vrij te kunnen worden gemaakt. 

4. Ziekenhuisprofielen. Het ziekenhuis is altijd open voor de profielen van het 

betreffende ziekenhuis (zie bijlage 1).  
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3. SEH-status: GROEN, ORANJE, ROOD & ZWART 

De SEH hanteert vier kleuren (GROEN, ORANJE, ROOD & ZWART) om de ernst van capaciteitsproblematiek te duiden. De SEH dient te 

voldoen aan een aantal voorwaarden om de kleurcategorieën te kunnen toekennen en om bijbehorende maatregelen te kunnen nemen. 

Per zorginstelling dient een functionaris met medische beslissingsbevoegdheid op de SEH te worden aangewezen, zodat 24/7 

bepaald kan worden welke kleur moet worden toegekend aan de SEH-status. Vóór de ingangsdatum van 1 januari 2019 dienen de 

ziekenhuizen hierover de MkANN te informeren. De maatregelen kunnen zowel intern in het betreffende ziekenhuis als regionaal 

worden getroffen, om patiënten zo optimaal mogelijk te kunnen verdelen op basis van de beschikbare capaciteit. De kleurenmatrix sluit 

aan op het gebruik van kleuren die in een capaciteitsmonitor worden aangegeven om de drukte op de SEH te kunnen zien.  

Beschrijving status Voorwaarden voor bereiken status Maatregelen 

Status Groen 

Er zijn geen capaciteitsproblemen op 

de SEH.  

 Er zijn geen belemmeringen of wachttijden. 

 

 Alle patiënten die passen bij het profiel van 

het ziekenhuis kunnen op de SEH worden 

opgevangen. 

 Geen.  

 

 Uitzondering: Indien er sprake is van een 

specialisme-specifieke 

capaciteitsbeperking, maakt het 

betreffende specialisme regionale 

afspraken waar patiënten (tijdelijk) wel 

naartoe kunnen. Dit wordt altijd 

doorgegeven aan de MkANN onder 

vermelding van de gemaakte afspraken en 

de duur van de beperking. Het betreffende 

specialisme laat de MkANN weten waar 

patiënten (tijdelijk) wel naar toe kunnen 

m.b.v. de ziekenhuisprofielen in bijlage 

1. Er wordt dus niet alleen gemeld dat de 

CCU, Stroke of IC vol is. Indien er geen 

specialisme-specifieke capaciteitsbeperking 

meer is, dient dit verplicht te worden 

gemeld bij de MkANN. 
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Status Oranje 

Er is een dreigend capaciteitsprobleem 

op de SEH. De verwachting is dat de 

acute zorg niet binnen 20 minuten 

conform reguliere afspraken geleverd 

kan worden.  Er mag contact worden 

opgenomen met de MkANN. 

 

 

 

 Bewaakte behandelkamers zijn bezet. 

Daarbij komt de aankondiging dat een of 

meer (potentieel vitaal bedreigde) patiënten 

binnenkomen, met <20 min zicht op de 

overplaatsing van aanwezige patiënten. 

  

 Aankondiging of aanwezigheid van vitaal 

bedreigde patiënt(en) waarbij de medische- 

en verpleegkundige capaciteit maximaal 

wordt ingezet.  

 

 

 Het ziekenhuis neemt maatregelen om een 

time-out te voorkomen. 

 Interne opschaling (personeel & ruimte) 

om door- en uitstroom op de SEH te 

bevorderen zodat zo snel mogelijk status 

GROEN weer bereikt wordt.  

 Acuut vitaal bedreigde patiënten kunnen 

op de SEH terecht voor stabilisatie, de 

voorkeur is om deze patiënten naar een 

andere SEH te vervoeren als dat mogelijk 

is. Dit gebeurt in goed overleg tussen 

Ambulancezorgprofessionals en MkANN. 

Status Rood 

Er is daadwerkelijk een 

capaciteitsprobleem op de SEH, er 

kunnen tijdelijk geen patiënten meer 

instromen. Er moet contact worden 

opgenomen met de MkANN. 

 

 Geen beschikbaarheid van >1 bewaakte 

behandelruimte én geen zicht op een 

vertrek/verplaatsing van aanwezige 

patiënten <20 min. Dit in combinatie met de 

aanmelding van >1 (vitaal bedreigde) 

patiënten die bewaakt dienen te worden dan 

wel binnen het ziekenhuisprofiel passen. Of 

er is onvoldoende verpleegkundige 

ondersteuning.  

 

 Verplicht melden van een time-out bij 

MkANN: 

 Instroomstop gedurende 2 uur, 

deze wordt automatisch beëindigd 

tenzij opnieuw de time-out wordt 

gemeld als na twee uur de status 

nog niet teruggekeerd is naar 

ORANJE of GROEN. Als er <2 uur 

weer beschikbare capaciteit is, 

dient dit verplicht te worden 

gemeld aan de MkANN. 
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 Instroom is wel mogelijk voor  

stabilisatie van een hemodynamisch 

of respiratoir instabiele patiënt en 

bij de eigen ziekenhuisprofielen. 

 Het ziekenhuis neemt maatregelen om een 

time-out te voorkomen. 

 Interne opschaling om door- en uitstroom 

op de SEH te bevorderen zodat zo snel 

mogelijk status ORANJE of GROEN weer 

bereikt wordt. 

Status Zwart   

De SEH is dicht voor langere tijd (er 

kan écht geen patiënt meer bij). Een 

ziekenhuis sluit de SEH geheel en zal 

alle patiënten weigeren. 

 Er is sprake van een calamiteit waarvoor 

de binnen het ziekenhuis geldende 

ZiROP/calamiteitenplannen gelden. 

 Het ZiROP wordt in werking gesteld. 
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4. Taken & verantwoordelijkheden betrokken 
zorginstellingen 

De verantwoordelijkheid voor het implementeren, borgen en nakomen van de 

afspraken ligt bij de ziekenhuizen en de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) 

inclusief MkANN. Bureau AZNN zorgt ervoor dat het protocol wordt verspreid naar alle 

betrokken zorginstellingen, direct na vaststelling bij het ROAZ op 27 en 29 november 

2018. 

 Ziekenhuis: een melding van een capaciteitsprobleem aan de MkANN gebeurt door 

de (uit de eigen organisatie) aangewezen functionaris met beslissings-

bevoegdheid op de SEH. Dit wordt tevens door de arts geadministreerd ten 

behoeve van eigen bedrijfsvoering.  

 MkANN: voert regie op de meldingen en verzorgt de communicatie richting 

ambulancezorgprofessionals over de beschikbaarheid bij capaciteitsproblemen. 

Daarnaast houdt de MkANN bij wie er wanneer welke melding heeft gedaan en 

rapporteert hierover periodiek aan het ROAZ. 

 Ambulancezorgprofessionals: kan signalen krijgen over toenemende drukte op 

de SEH van één of meerdere ziekenhuizen. Indien dit het geval is, geven ze deze 

signalen door aan de MkANN. De MkANN verifieert bij het desbetreffende ziekenhuis, 

zij zullen zelf geen time-out afkondigen zonder overleg met het ziekenhuis.  

Het ROAZ ontvangt van de MkANN een rapportage met meldingscijfers van 

capaciteitsproblemen. Deze cijfers worden in de vergadering van het ROAZ besproken als 

onderdeel van een vast agendapunt. In het nog in te voeren capaciteitsmodel moeten 

rapportages van soorten meldingen tot de mogelijkheden behoren. Het capaciteitsmodel 

zal tevens door de ziekenhuizen en MkANN als middel worden gebruikt om de 

beschikbare capaciteit te monitoren.  

4.1 Uitvraagprotocol MkANN 

Bij capaciteitsproblematiek neemt het desbetreffende ziekenhuis contact op met de 

MkANN via het telefoonnummer 088 - 0230636. Vervolgens wordt het uitvraagprotocol 

gehanteerd: 

 BEGIN GESPREK: Naam van het ziekenhuis 

 Naam en functie van de melder 

 Tijdstip van melding 

 Oorzaak melding capaciteitsprobleem, inclusief: 

o Korte beschrijving: is het een time-out, calamiteit of een specialisme-

specifieke capaciteitsbeperking (incl. duiding welke specialismen) 

o Verwachte duur 

o Kunnen bepaalde patiëntencategorie(en) niet terecht, en zo nee welke dan 

niet? Welk alternatief is er geregeld? (zie bijlage 1 voor ziekenhuisprofielen) 

o Wat zijn de verwachte consequenties? 

o Zijn er al afspraken gemaakt die voor de MKANN van belang zijn? 

 Bij een time-out: starttijd en beëindiging van time-out SEH (van … tot 

…) (standaard 2 uur en vervalt automatisch tenzij opnieuw een time-

out wordt gemeld door de SEH ). 

 EINDE GESPREK: Benadrukken dat MkANN graag geïnformeerd blijft via hetzelfde 

telefoonnummer (inclusief datum en tijdstip voor volgend contact indien mogelijk). 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Ziekenhuisprofielen (versie december 2018) 

Bijlage 2. Leden werkgroep Capaciteitsmodel 
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Bijlage 1. Ziekenhuisprofielen (versie december 2018) 

 Basis SEH Acute 
cardio-
logie 
(STEMI) 

Acute 
trauma-
tologie   
(multi/ 
neuro)* 

Acute neuro-
logie (CVA 
trombolyse & 
IAT) 

Acute vaat-
chirurgie 
(rAAA)** 

Acute 
verlos-
kunde 

Acute 
kinder-
genees-
kunde 

Brand-
wonden-
cenrum 

Drenthe 

Isala Diaconessenhuis (Meppel) X  L3 X     

Treant Zorggroep locatie Hoogeveen (Bethesda) X  L3      

Treant Zorggroep locatie Emmen (Scheper) X X L3 X ● X X  

WZA X  L3 X ● X X  

Friesland 

Antonius Ziekenhuis Sneek X  L3 X  X X  

MCL X X L2 X X X X  

Nij Smellinghe X  L3 X ● X X  

Tjongerschans Heereveen X  L3 X  X X  

Groningen 

Martini Ziekenhuis X  L3 X ● X X X 

OZG X  L3   X X  

Treant Zorggroep locatie Stadskanaal (Refaja) X  L3 X     

UMCG X X L1/ Neuro X en IAT X X X  

STEMI = ST-elevatie-myocardinfarct, CVA = Cerebro vasculair accident, rAAA = Acuut ruptuur abdominaal aorta aneurysma,  IAT = Intraveneuze arteriële trombectomie 

* L1, 2 of 3 = Level 1, 2 of 3 Traumazorg 

** De stip (●) is gerelateerd aan de dienstenstructuur van de vier genoemde ziekenhuizen, conform de vastgestelde ketenbeschrijving in 2015.  
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Bijlage 2. Leden werkgroep Capaciteitsmodel 

 

- Alfred Boskma (voorzitter) 

- Jens Valk (MMA Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland) 

- Kinge van der Heide (SEH-arts MZH) 

- Jaap Hatenboer (manager UMCG Ambulancezorg) 

- Peter Smit (manager MZH) 

- Yvonne Zagers (manager Ambulancezorg Groningen) 

- Johan van der Meer (manager SEH UMCG) 

- Pieter Lubbert (traumachirurg Tjongerschans) 

- Djoeke Dammers (SEH-arts MCL) 

- Bert Pronk (operationeel manager Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland)  

- Eelco Bredenhoff (manager Tjongerschans) 

- Astrid Koek (manager AZNN) 

- Eva Houtsma (stafadviseur AZNN)  

 


