
Afkondiging Fase 3
Fase 3 kan alleen landelijk afgekondigd worden door de minister voor 
Medische Zorg en Sport (MZS) en gebeurt pas als alle opties in Fase 2 
benut zijn. Hierin kunnen verschillende variabelen bepalend zijn, zoals 
de bezetting van IC-bedden of de bezetting van opschaalde bedden-
capaciteit buiten het ziekenhuis. De voorzitter van het ROAZ bekijkt 
namens de zorginstellingen of alle opties in Fase 2 benut zijn.  
Vervolgens informeert het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) de 
minister MZS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als er 
een situatie dreigt te ontstaan waarbij Fase 3 op korte termijn moet 
worden afgekondigd. De LNAZ-voorzitter zal landelijk gevoed worden 
door een joint coalition overleg dat fungeert als klankbord. Het joint 
coalition overleg kan het LNAZ gevraagd en ongevraagd van advies 
voorzien. Het joint coalition overleg bestaat naast de LNAZ-voorzitter 
uit één deskundige vanuit de NVZ, NFU, VVT, V&VN, AZN, huisartsen, 
FMS, GGZ, VGN en GGD-GHOR. Een vertegenwoordiger vanuit de 
patiënten organisaties zal aansluiten als waarnemer.

CRISISZORG (FASE 3) IN DE ZORGKETEN  
VAN ZUIDWEST-NEDERLAND (ZWN)
Hoe gaan we in onze zorgregio van opgeschaalde zorg naar crisiszorg?

Deze infographic is bedoeld voor ketenpartners 
van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen 
(ROAZ) ZWN en de ketenpartners van het  
Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg RONAZ 
Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond en  
het Beleidsteam Zorg Zeeland en geeft uitleg  
hoe de besluitvorming op regionaal niveau is  
georganiseerd tijdens Fase 3. In Fase 3 is er sprake 
van crisiszorg. De besluitvorming op landelijk 
niveau wordt uitgelegd in het stappenplan  
‘Opschaling van Fase 2 naar Fase 3’ van  
het Landelijk Coördinatie centrum Patiënten 
Spreiding (LPCS). 

  Stappenplan ‘Opschaling van Fase 2 naar Fase 3’

DRIE FASES VAN ZORGVERLENING
In Fase 1 is er sprake van reguliere zorgverlening (met  
een eventuele piekbelasting in een enkele zorginstelling) 
zonder bedreiging van de zorgcontinuïteit.

In Fase 2 is de druk op meerdere zorginstellingen in de  
regio’s hoog, vindt in oplopende mate afschaling van  
reguliere zorg plaats en zijn (boven)regionale coördinatie  
en organisatie-overstijgende maatregelen nodig om de 
continuïteit van zorg te kunnen waarborgen.

Van Fase 3 is sprake als alle capaciteit volledig is benut,  
COVID-zorg maximaal opgeschaald en reguliere zorg  
afgeschaald is en de samenwerking tussen zorgaanbieders 
zorgbreed volledig en maximaal is benut. Er zijn op dat 
moment geen lokale of regionale oplossingen meer  
mogelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Wat houdt Fase 3 precies in?
In tegenstelling tot fases 1 en 2 is crisiszorg populatie gericht. Dit betekent dat  
er zorg verleend wordt vanuit het uitgangspunt ‘doing the best for the most’.  
In een dergelijke situatie zal dus sprake zijn van verlies van kwaliteit van zorg, ten  
opzichte van de situatie die onder normale omstandigheden minimaal vereist wordt.

Regionale planvorming Fase 3
Elke ROAZ regio heeft een regionaal sector- 
overschrijdend plan gemaakt voor Fase 3.  
Dit regioplan gaat over de zorgcontinuïteit,  
organisatie en coördinatie van (crisis)zorg  
en geeft een overzicht van maatregelen  
die zorgaanbieders en zorgsectoren  
afzonderlijk, maar ook gezamenlijk kunnen  
nemen tijdens stagnatie in de zorgketen op 
schaal van de GGD/GHOR-regio of op schaal  
van de ROAZ-regio. Zorgaanbieders en zorg-
sectoren gezamenlijk doen er binnen de  
crisisstructuur alles aan om de meest  
aangedane schakel van de keten maximaal  
te ontlasten. 
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https://www.traumacentrumzwn.nl/wp-content/uploads/2021/04/4a1-StappenplanLNAZ_FASE2NAARFASE3.pdf


Regionale afstemming en besluitvorming in Fase 3

De belangrijkste punten op een rij:

Document opgesteld in samenwerking met: 
ROAZ ZWN, GHOR Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Zeeland

Communicatie
Fase 3 heeft grote gevolgen voor de gehele samenleving omdat  
zorgprofessionals moeten kiezen wie, waar en wanneer zorg krijgt.  
Zorgvuldige communicatie over de keuzes en de implicatie voor individuele 
mensen is tijdens deze fase essentieel. Het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met de betrokken partijen in de zorg 
een communicatie-aanpak en een kernboodschap over de ernst van de  
situatie ontwikkeld. Ook zijn er afspraken gemaakt over de rollen en  
verantwoordelijkheden in de communicatie op landelijk, regionaal en  
lokaal niveau zowel in de voorbereidende fase als in Fase 3. Er worden  
diverse communicatiemiddelen ontwikkeld voor zowel zorgverleners als 
patiënten, cliënten en algemeen publiek. Ook de patiënten- en cliënten-
organisaties en de GGD GHOR NL worden hierbij betrokken. 

In Fase 3 ligt - net als in  
fase 1 en 2 - het primaat van 
de coördinatie en besluit-
vorming over de zorg in de 
ROAZ-regio.*

* Zie tijdelijk verdiepend beleids-
kader ‘Continuïteit en kwaliteit 
van zorg in Fase 3 van de 
COVID-19-pandemie’   
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De drie Directeuren 
Publieke Gezondheid (DPG) 
zijn toegevoegd aan het 
Strategisch Team ROAZ ZWN 
(ST ROAZ) om de verbinding 
met het openbaar bestuur,  
de niet-acute zorg en zorg 
voor kwetsbare doelgroepen 
vanuit de GGD/GHOR-regio  
optimaal te borgen.

Monitoring van de  
situatie op sectoraal,  
GGD/GHOR-regio en  
ROAZ-regioniveau  
om gezamenlijk een 
eenduidig beeld te  
vormen van de situatie.

Wanneer zich knelpunten 
voordoen, worden deze 
gesignaleerd in de diverse
tactische en operationele 
overleggen per GGD/GHOR-
regio. 

Het Tactisch Team ROAZ  
(TT ROAZ) monitort samen 
met het stafbureau van het 
ROAZ op basis van de input 
per sector en per GGD/
GHOR-regio de situatie, 
adviseert het ST ROAZ over 
strategische beslissingen 
en stuurt op de uitvoering 
van gezamenlijke en 
regionale (operationeel-
tactische) maatregelen 
in samenwerking met de 
overleggen per GGD/GHOR-
regio.

Het ST ROAZ beoordeelt  
de situatie op basis van  
het beeld dat gevormd 
wordt door het TT ROAZ,
aangevuld door beeld-
vorming door de leden  
van het ST per sector,  
de overleggen per  
GGD/GHOR-regio en  
het landelijke beeld.

Het ST ROAZ bekijkt op basis 
van het beeld of maatregelen 
op ROAZ-niveau noodzakelijk 
zijn. Voor maatregelen voor  
een specifieke sector geeft 
het ST ROAZ het mandaat 
aan de betreffende sector 
zonder gevolgen voor de 
andere sectoren. Voor zorg-
keten overstijgende maat-
regelen wordt afgewogen 
of deze op ROAZ-niveau of 
op GGD/GHOR-regio niveau 
kunnen worden genomen. 
Praktische uitvoerbaarheid 
van de maatregel op het 
juiste niveau is daarbij het 
uitgangspunt.

Wanneer de zorg binnen 
één van de sectoren 
vertegenwoordigd in het 
Strategisch Team ROAZ  
niet meer kan worden 
opgevangen, dient hiervan  
de voorzitter ROAZ en  
de betreffende DPG te 
worden geïnformeerd.

Meer informatie
  Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in  

de COVID-19-pandemie.
  Tijdelijk verdiepend beleidskader ‘Continuïteit en kwaliteit  

van zorg in Fase 3 van de COVID-19-pandemie’
  Stappenplan ‘Opschaling van Fase 2 naar Fase 3’
  Stappenplan ‘Afschaling van Fase 3 naar Fase 2’

	  Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met  
ROAZ Zuidwest-Nederland of het GHOR-bureau in uw regio.
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