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1. Inleiding  

In februari/maart 2018 duurde de griepepidemie 18 weken. Daarmee duurde de 

epidemie veel langer dan het gemiddelde van 9 weken van de afgelopen 20 jaar. 

Daarnaast viel ook zorgpersoneel uit door de griep, en dit in tijden van een al bestaande 

krapte op de arbeidsmarkt in de zorg. Het tekort aan personeel heeft geleid tot 

gedeeltelijke en tijdelijke afschaling van het acute zorg aanbod bij diverse 

zorginstellingen. 

Ketenpartners van het ROAZ in Noord Nederland hebben de nodige acties moeten 

ondernemen om de acute zorgverlening zo goed als mogelijk te continueren. In maart 

2018 heeft een spoedoverleg met bestuurders van de acute zorgketen geleid tot het 

instellen van het ‘regiopunt beddencapaciteit’, met als doel inzicht creëren in de 

beschikbaarheid van bedden in de ziekenhuizen.  

Niet alleen in onze regio, maar ook in andere delen van Nederland is de druk op de acute 

zorg in de winter/voorjaar 2018 aan de orde geweest. VWS heeft via het LNAZ aan het 

ROAZ gevraagd om voor de eigen regio een plan op te stellen waarin de voorbereiding op 

het griepseizoen 2018-2019 wordt beschreven. Het ROAZ Drenthe/Groningen en het 

ROAZ Friesland heeft een gezamenlijke werkgroep de opdracht gegeven om het 

voorliggende  beheersplan op te stellen.  Het plan is gericht op het borgen van de 

continuïteit van de acute zorg in het geval van GRIEP, en bestaat uit twee delen: 

Deel A geeft inzicht in de specifieke voorbereidingen van de individuele zorginstellingen 

en van regionale en landelijke voorbereidingen voor GRIEP. De voorbereidingsfase.  

Deel B beschrijft de werkwijze bij toenemende druk op capaciteit als gevolg van GRIEP. 

Hierbij wordt een escalatiematrix gebruikt om gefaseerd aan te geven welke 

beheersmaatregelen worden genomen om verdere escalatie te voorkomen. De 

beheersfase. De matrix helpt om snel tot besluitvorming te komen door vooraf het 

escalatieproces te definiëren.  

Deze matrix is mogelijk toepasbaar op andere  scenario’s die de acute zorgketen en 

zorgcontinuïteit onder druk zetten en is daarmee ook te gebruiken als een generiek 

model. Vooralsnog wordt de werkwijze en de matrix gebruikt voor het scenario GRIEP.  

 

1.1. Uitgangspunten 

De wettelijke opdracht van het ROAZ in dit kader is de “borging van de spreiding en 

bereikbaarheid van acute zorg” (Beleidsregels WTZi 2017, artikel 3.1). Ten aanzien van 

de acute zorg ligt een bredere, regionale, verantwoordelijkheid bij het ROAZ. Gezien de 

onderlinge afhankelijkheden in de acute zorgketen is afstemming en samenwerking in 

het bredere ROAZ-verband geboden. Als basis voor deze afstemming zijn de volgende 

uitgangspunten uitgewerkt: 

 

 Zorgcontinuïteit is primair de verantwoordelijkheid van individuele 

zorginstelling  

Iedere aanbieder van acute zorg is, binnen de bepalingen van wet- en regelgeving, 

zelf verantwoordelijk te voorzien in de continuïteit van acute zorgverlening aan 

patiënten en dient zorg te leveren onder alle omstandigheden. 
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 De beheersmaatregelen sluiten aan bij wat er regulier bij zorginstellingen 

wordt gedaan 

De escalatiematrix en de werkwijze geven duidelijkheid over wie wat gaat doen maar 

is geen vervanging van de verantwoordelijkheden die zorginstellingen zelf hebben om 

de druk op te vangen. In dit document zijn de afspraken over uniform gebruik van de 

escalatiefasering vastgelegd. NB: Ook de andere 10 acute zorg regio’s stellen een 

plan op waarbij deze escalatiematrix qua stappen en kleurcodering overeenkomt.  

 Elke zorginstelling geeft de eigen mogelijkheden en beperkingen in opvang 

en beddencapaciteit naar beste vermogen aan.   

Zie ook kopje 1.3 Informatiemanagement in de acute zorgketen.   

1.2. Doelstelling & scope 

Het plan heeft als doel om de toegang tot de acute zorg voor de patiënt in de regio te 

borgen door samenwerking, afstemming en indien nodig tijdig gecoördineerde actie van 

zorginstellingen. Dit gebeurt door acties en maatregelen van de individuele 

zorginstellingen zelf, en door de individuele mogelijkheden informatie met elkaar te delen 

en op elkaar af te stemmen.  

Primair richt het plan zich op aanbieders van acute zorg die deel uit maken van het Acute 

Zorg Netwerk Noord Nederland. Ketenpartners van AZNN/ROAZ zijn Ziekenhuizen, 

Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) waaronder de Meldkamer Ambulance Noord 

Nederland (MkANN), Huisartsen, gemeentelijke gezondheidsdienst, geneeskundige 

hulpverleningsorganisaties in de regio (GGD en GHOR), Geestelijke 

Gezondheidszorginstellingen (GGZ), Verloskundigen, Zorgverzekeraars en Zorgbelangen.  

Er wordt een ‘ROAZ Commissie zorgcontinuïteit (griep) ’ ingericht, waarin een 

afvaardiging van  ketenpartners van het ROAZ  is vertegenwoordigd. Deze commissie 

vervult indien nodig een coördinerende rol ten tijde van toegenomen druk op de acute 

zorgketen en legt verantwoording af aan het ROAZ. Het plan en de uitvoering valt onder 

verantwoordelijkheid van, en wordt vastgesteld door, het ROAZ.  

De ‘ROAZ Commissie zorgcontinuïteit (griep)’  zal bestaan uit de volgende leden: 

1. Manager AZNN (= voorzitter) 

2. Directeur Publieke Gezondheid namens de 3 GGD en GHOR regio’s  

3. Manager SEH/acute zorg (lid van het ROAZ) vanuit 4 ziekenhuizen: MCL, Treant, 

UMCG, MZH 

4. Manager Ambulancezorg namens 3 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) 

5. Huisarts/management namens 3 huisartsenorganisatie en/of namens 3 

huisartsenkringen 

6. Deskundige op het gebied van infectie/griep.  

NB: Na vaststelling van het voorliggende beheersplan, wordt de ‘ROAZ Commissie 

zorgcontinuïteit (griep)’ z.s.m. samengesteld en ontvangt het ROAZ hierover bericht.  

NB: Het regionale beheersplan voorziet niet in te ondernemen acties bij rampen en 

crises. Voor deze omstandigheden zijn in iedere zorginstelling crisisplannen (ZiROP, 

HaROP) opgesteld en vindt regelmatige regionale afstemming en beoefening plaats op 

deze plannen.  
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1.3. Informatiemanagement in de acute zorgketen 

Een cruciale voorwaarde is dat de zorginstellingen, de  GGD en GHOR beschikken over 

24/7 actuele informatie  over actueel beeld griep (NIVEL cijfers) , totale capaciteit en 

acute zorgcontinuïteit. Dit is ook gebleken bij het tijdelijk inzetten van het ‘regiopunt 

beddencapaciteit’ in maart/april 2018. Hierbij deed de MkANN een uitvraag over de 

capaciteit in ziekenhuizen en stuurde een overzicht terug naar betrokken ketenpartners.  

Een ROAZ werkgroep is dit najaar gestart met een pilot waarbij een capaciteitsmonitor 

wordt ingezet om 24/7 regionaal inzicht te kunnen krijgen in capaciteit op de SEH en in 

de beddenhuizen. Het operationaliseren van de capaciteitsmonitor is een 

ontwikkelingsproces, waarbij aansluiting van andere zorginstellingen en andere 

functionaliteiten van de monitor nog te nemen stappen zijn.  

Dit betekent dat we in de winter 2018/2019 nog niet kunnen beschikken over een al door 

de gehele acute zorgketen werkend capaciteitsmodel. Mocht de zorgcontinuïteit in Noord-

Nederland eerder onder druk komen te staan, dan is in het ROAZ Groningen/Drenthe en 

het ROAZ Friesland van 2 en 4 oktober 2018 afgesproken dat een het ‘regiopunt 

beddencapaciteit’ weer ingezet kan worden tijdens het griepseizoen 

2018/2019.  
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Deel A Specifieke voorbereidingen van individuele zorginstellingen - 

Scenario GRIEP 

Om voorbereid te zijn op het griepseizoen 2018-2019, treffen zorginstellingen diverse 

maatregelen.  De ROAZ werkgroep heeft hiervan een uitvraag gedaan bij de 

ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s), GGD/GHOR en huisartsen. De 

diverse voorbereidende maatregelen zijn gebundeld in Tabel 1. De zorginstellingen 

kunnen hun hiermee hun voordeel doen.  

Tabel 1. Voorbereidingen van individuele zorginstellingen op griepseizoen 2018-2019  

Thema’s Maatregelen Ziekenhuizen 

Vaccinatiegraad Aanbieden en faciliteren van de griepprik aan medewerkers. 

De reden van de dalende trend in vaccinaties analyseren en op 

basis hiervan een hogere vaccinatiegraad proberen te bereiken. 

Voorbeeldgedrag stimuleren onder leidinggevenden en medisch 

specialisten. 

Peiling 

griepseizoen 

Via het RIVM en het NIVEL (primaire bron: huisartsen peilstations) 

vindt monitoring van het griepseizoen plaats. 

Via het eigen ziekenhuislaboratorium het griepseizoen monitoren. 

Sneltest Influenzavirus (POCT) op de SEH (uitslag test binnen 30 

minuten). 

Capaciteit Deelname aan de pilot met capaciteitsmonitor ‘2twnty4’ om 

regionaal de drukte te kunnen monitoren. 

Extra ziekenhuiscapaciteit genereren tijdens het griepseizoen: 

- Op specifieke (nieuwe) afdelingen 

- Door electieve programma’s af te schalen 

Een snelle doorstroom naar de VVT mogelijk maken door het 

ophogen van de capaciteit aldaar. 

Beleid ‘juiste bed voor patiënt’ om onnodige besmettingsrisico’s te 

voorkomen. 

Het verkorten van de ligduur in het ziekenhuis. 

Communicatie Zorgpersoneel informeren over het belang van het griepvaccin bijv. 

middels een vaccinatiecampagne. 

Aanpassen huidige interne Influenzaprotocollen. 

Afspraken maken met het transferbureau over vervolgzorg, bij 

voorkeur aanwezigheid van een transferverpleegkundige op de SEH 

realiseren. 

Het inrichten van een interne ‘griepcommissie’ als zorginstelling, 

welke periodiek bijeen komt tijdens het griepseizoen. 

Personeel Extra eigen personeel inschakelen. 

Ander personeel inschakelen bijv. oud-stagiaires of vrijwilligers van 

het Nederlandse Rode Kruis. 

De flexpool optimaal vullen. 

 Maatregelen GGD en GHOR 

Peiling  

griepseizoen 

 

Via het RIVM en het NIVEL vindt monitoring van het griepseizoen 

plaats. 
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Deel B Regionale werkwijze t.b.v. beheersing acute zorgcontinuïteit  

 

De matrix beschrijft de verschillende fasen, doelen, maatregelen en wie op welk moment acties en maatregelen neemt. 

Fase Doel Coördinatie Betrokkenen Acties/maatregelen 

 

GROEN 

 

Acties/maatregelen individuele zorginstellingen 

Reguliere 

bedrijfsvoering 

 

Geen bedreiging 

regionale zorg 

continuïteit 

 

 Geen  

 

 

 

 

 Mogelijke druk in de acute zorgketen wordt opgevangen 

door individuele zorginstellingen zelf. 

 Met de in ontwikkeling zijnde capaciteitsmonitor wordt 

24/7 real time inzicht gegeven in de capaciteit bij 

betrokken zorginstellingen, om de druk op de acute 

zorgketen te kunnen monitoren. 

 GGD monitort de NIVEL cijfers en informeert de manager 

AZNN periodiek in alle fasen. 

 Op basis van de NIVEL cijfers en/of signalen van 

ketenpartners in het ROAZ neemt de manager AZNN het 

besluit over te gaan naar fase geel.  

 

GEEL 

 

Acties/maatregelen in ROAZ verband 

De regionale 

continuïteit is niet 

bedreigd, maar de 

druk bij individuele 

zorginstellingen 

neemt toe  

 

Fase van 

informeren  

 

Delen van 

informatie tussen 

partijen in de 

regio over de 

zorgcontinuïteit.  

 

 

 Bureau AZNN  

 

 Zorginstellingen  

 GGD en GHOR 

 ROAZ 

Drenthe/Groningen 

en ROAZ Friesland 

 

 De druk in de acute zorgketen wordt intern opgevangen 

door acties van individuele zorginstellingen.  

 Bureau AZNN: 

o Doet minimaal wekelijks een belrondje om de druk 

bij de verschillende zorginstellingen te peilen 

o assisteert op verzoek bij individuele problemen en 

in  de onderlinge samenwerking.  

o Informeert  ROAZ Commissie zorgcontinuïteit 

(griep). 
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 De GHOR monitort of er een multidisciplinaire afstemming 

(witte kolom in relatie tot blauwe en rode kolom) 

noodzakelijk is en of er een verstoring optreedt in het 

proces acute opgeschaalde gezondheid en informeert de 

manager AZNN hierover. 

 Op basis van de ontvangen informatie en/of signalen van 

zorginstellingen neemt de manager AZNN het besluit over 

te gaan naar fase oranje. 

 

ORANJE 

 

Acties/maatregelen in ROAZ verband 

De druk op de zorg 

kan niet zonder 

regionale facilitering 

en coördinatie 

worden opgevangen 

 

Fase van 

faciliteren  

 

Regionale 

coördinatie in de 

acute zorgketen 

door het treffen 

van regionale 

beheersmaatrege

len. 

ROAZ Commissie 

zorgcontinuïteit 

(griep) o.l.v. 

manager AZNN 

i.s.m.  DPG* 

 Zorginstellingen 

 GGD en GHOR  

 ROAZ 

Drenthe/Groningen 

en ROAZ Friesland 

 Bestuurlijk ROAZ 

Noord Nederland 

 De  ROAZ Commissie zorgcontinuïteit (griep) komt 

per direct samen met als taak om informatie te 

verzamelen en te  delen. Er wordt gecommuniceerd met 

het ROAZ over mogelijke te nemen maatregelen (zie tabel 

1) door individuele zorginstellingen.  

 De DPG heeft afstemming met de multidisciplinaire keten 

van de GGD en GHOR en informeert de manager AZNN 

hierover. 

 Op basis van de ontvangen informatie en/of signalen van 

zorginstellingen neemt de manager AZNN in afstemming 

met de ROAZ Commissie zorgcontinuïteit (griep) het 

besluit over te gaan naar fase rood 

 Communicatie over genomen maatregelen door het 

Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland met alle ROAZ leden 

en  eventueel contact met de media hierover, is belegd bij 

de manager AZNN. Evenals het informeren van andere 

ROAZ regio’s. 
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ROOD 

 

Acties/maatregelen in ROAZ verband 

De regionale 

continuïteit van de 

acute zorg staat 

onder grote druk en 

kan alleen met 

bestuurlijke 

maatregelen worden 

behouden 

Fase van 

bestuurlijk 

coördineren  

 

Het ROAZ 

Drenthe/Groning

en, het ROAZ 

Friesland en  

Bestuurlijk ROAZ 

Noord Nederland 

hebben een 

actieve rol in de 

besluitvorming 

over regionale 

maatregelen. 

 ROAZ 

Commissie 

zorgcontinuït

eit (griep) 

o.l.v. manager 

AZNN i.s.m.  

DPG 

 Leden ROAZ 

 Zorginstellingen  

 GGD en GHOR   

 ROAZ 

Drenthe/Groningen 

en ROAZ Friesland 

 Bestuurlijk ROAZ 

Noord Nederland  

 Overige ROAZ     

regio’s 

 Het ROAZ Drenthe/Groningen, ROAZ Friesland en/of 

Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland komt per direct 

samen met als taak te besluiten over extra maatregelen 

om de zorgcontinuïteit te behouden. 

 ROAZ Commissie zorgcontinuïteit (griep) komt per 

direct samen met als taak om de extra maatregelen te 

coördineren en/of uit te voeren.  

 De DPG heeft afstemming met de multidisciplinaire keten 

van de GGD en GHOR en informeert de manager AZNN 

hierover. 

 Communicatie over genomen maatregelen door het 

Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland met alle ROAZ leden 

en  eventueel contact met de media hierover, is belegd bij 

de manager AZNN. Evenals het informeren van andere 

ROAZ regio’s. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
* Directeur Publieke Gezondheid (DPG): Namens het bestuur van de veiligheidsregio vervult de DPG een aantal taken vanuit het wettelijk stelsel wet publieke gezondheid en wet 
veiligheidsregio. Voorbeelden hiervan zijn het maken van wettelijke verplichte schriftelijke afspraken over de voorbereiding op rampen en crisis (proces acute opgeschaalde gezondheid), 
dagelijkse- en grootschalige infectieziektebestrijding (IZB) in het kader van publieke gezondheidszorg en de verbinding zoeken tussen de witte keten enerzijds en het openbaar bestuur, 
politie, brandweer en gemeenten anderzijds. De Directeur Publieke Gezondheid heeft voor de instellingen als bedoeld in de wet toelating zorginstellingen, zorgaanbieders als bedoeld in de 

wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Regionale Ambulancevoorzieningen en gezondheidsdiensten, die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening een taak 
om toe te zien op dat de benodigde maatregelen op hun taak en de voorbereiding daarop worden uitgevoerd. Hiervoor zijn schriftelijke afspraken opgesteld. GGD en GHOR zijn ketenpartners 
in het ROAZ. 
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Bijlage – leden ROAZ werkgroep griep  

 

1. Peter Smit, Martiniziekenhuis 

2. Johan van der Meer, UMCG 

3. Eelco Bredenhoff, Tjongerschans 

4. Ineke Jonkheer, Nij Smellinghe 

5. Arno Overduin, RAV Fryslan 

6. Corry Kanning, GGD/GHOR Drenthe 

7. Peter Jorna, GGD/GHOR Groningen 

8. Ernst de Klerk, Menzis 

9. Bureau AZNN: Astrid Koek, Mariska Visser, Bea Visser, Eva Houtsma 

 


