
Voortgangsrapportage 
pilots Programma
Zorgcoördinatie

April 2021



KETENPARTNERS

v
t

ACHTERGROND

OP DE PLANNING

STAND VAN ZAKEN

Q3 2019

Q4 2021

 
We staan 

hier!
Q1 2021

PROJECTLEIDER

Herpakken van werkgroep LPZ SPOED.
Definitie oranje stoplicht vaststellen, incl. werkafspraken
(Q2).
Verdere implementatie op SEH plus werkafspraken
(Q3).
Druktemeter SEH (NEDOCS score) operationaliseren,
finetunen (Q3/4).

LPZ SPOED (SEH) zou aanvankelijk als eerste opgepakt worden in ZWN. Door de
Covidcrisis is de prioriteit echter komen te verschuiven. LPZ SPOED gaat binnen
de spoedketen inzicht geven in de drukte en openstellingsstatus van de SEH.
Hierdoor kunnen op tijd op knelpunten in deze keten geanticipeerd worden, zodat
de spoedzorg zo efficiënt mogelijk kan worden geleverd. 

Technisch is LPZ SPOED al goed te implementeren. Sommige SEH gebruiken het
ook al permanent via Schiphol borden, om intern inzicht te hebben op bijv. de
wachttijd, aantal wachtenden en beschikbare capaciteit. Echter, de meeste SEH
zijn nog niet zo ver. Dit vergt aandacht voor zowel implementatie, als (interne)
afspraken hoe personeel het goed bijhoudt. 

LPZ - Spoed (SEH)

SEH, Meldkamer Ambulance,
Huisartsenposten

Kirsten Kirschner

BESTUURLIJKE KARTREKKER

Voorlopig is één functionaliteit wel al bij alle betrokkenen in gebruik: het SEH
stoplicht. SEH geven met de stoplichtkleuren aan of zij open zijn, door drukte
ontzien willen worden (voor 112-toestroom) of dat zij gesloten zijn i.v.m. een
calamiteit. Er heeft een lastige discussie gelopen over de definitie van het oranje
stoplicht en hoe we deze moeten inzetten. De vraag is of dit enkel iets over de SEH
drukte kan zeggen, of altijd ook iets zegt over de (doorstroom) drukte richting de
kliniek. Het is lastig iedereen aan dezelfde kant te krijgen. Hier is wel behoefte aan,
maar een keuze forceren is onwenselijk. 

Hans Janssen
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De laatste twee ziekenhuizen valideren data op dit
moment.
Alle ziekenhuizen gaan capaciteitendata “openzetten”
voor elkaar (Q1).
Ontwikkelwensen en werkafspraken uitdiepen en
oppakken (Q2).
Geboortezorg aansluiten op LPZ (Q2/3).
LPZ inrichten voor regulier gebruik (Q3).

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) is sinds februari 2021 volledig technisch
en functioneel geïmplementeerd in de regio. In NL werd er door LNAZ (in opdracht
van VWS) veel prioriteit gegeven aan real-time capaciteiteninzicht t.b.v. de
Covidcrisis. Het doel van LPZ is door de crisis (tijdelijk) komen te verschuiven: eerst
inzicht geven in de Covidcapaciteit (kliniek en IC) bij de ziekenhuizen. Daarna volgt
verdere implementatie voor reguliere beddencapaciteit. ZWN is hiervoor de
kartrekkende regio.

LPZ is technisch en functioneel bij alle ziekenhuizen (nagenoeg) volledig ingericht.
Het Maasstad en ZZV zijn door technische problemen wat later gestart, maar zijn
op dit moment ook bijna klaar met het valideren van hun data, Kanttekening: het
betreft vooralsnog inzicht in de Covidcapaciteit. Concreet houdt dat in dat zichtbaar
is hoeveel (klinische en IC) bedden er zijn, en welk aantal hiervan voor COVID-
zorg bestemd is. De verdere inrichting op Specialisme of Snijdend/Beschouwend
niveau volgt nog.  

LPZ - Kliniek
Ziekenhuizen

Wouter van der Spek

BESTUURLIJKE KARTREKKER

RCPS is bijna klaar met “piloten”. Het streven is dat de volledige RCPS-uitvraag
straks uit LPZ gehaald kan worden; wat de uitvraaglast verminderd en tevens
bijdraagt aan zeer nauwkeurige, transparante capaciteiteninfo. 

N.B.
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De acute zorg in Nederland is complex georganiseerd. Voor een patiënt is het door het
vele spoedzorgaanbod niet altijd duidelijk waar hij of zij terecht kan voor hulp. Om de druk
op de spoedzorg beter te coördineren en te verminderen, wordt de pilot Zorgcoördinatie
Centrum (ZCC RR) gestart. Door het realiseren van een geïntegreerd ZCC waar de
hulpvraag door meerdere professionals uit de acute zorgketen beoordeeld wordt (brede
triage), kan direct worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Tijdens de pilot
werken de triagisten van de huisartsenpost en de meldkamer-centralisten samen vanuit
één fysiek zorg coördinatiecentrum. Ook zijn er korte lijnen met de acute GGZ en acute
VVT. Het doel van het ZCC is dat de verschillende disciplines elkaar beter weten te
vinden. en snel besloten kan worden wat de juiste zorg op de juiste plek is. 

De afgelopen maanden is door alle betrokkenen in divers werkgroepen hard gewerkt
aan alle noodzakelijke voorbereidingen voor de pilot. Om de medewerkers van de
verschillende zorgorganisaties zo goed mogelijk te informeren over de pilot ZCC RR
hebben we in februari drie online kick-off bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is er
een inwerkdocument opgesteld, een draaiboek en kregen de centralisten en triagisten
een speciaal ontwikkelde E-learning aangeboden. In het weekend van 6 en 7 maart zijn
we daadwerkelijk met de pilot gestart. De eerste ervaringen zijn positief. Er wordt
veelvuldig overlegt tussen de verschillende disciplines, wat leidt tot minder dubbele
inzetten en gepaste zorg. Gedurende de pilot verzamelen we naast kwantitatieve KPI’s,
zoveel mogelijk casuïstiek waaruit de meerwaarde van de pilot blijkt.

Zorgcoördinatiecentrum
Rotterdam-Rijnmond ADRZ, ZorgSaam, SVRZ,

Emergis,
Dagpraktijken en huisartsen,
ZHCo,
Nucleus Zorg, Witte Kruis

Iris Keessen

Aansluiting Curamare en Careyn wordt vormgegeven (Q2/Q3).
April: De eerste tussentijdse resultaten worden geanalyseerd.
Wekelijks worden ervaringen opgehaald vanuit de briefings om
tijdens de pilot door te voeren.
We verkennen hoe de VVT en/of de GGZ gedurende de pilot
een periode fysiek aan kan sluiten in het ZCC. 
Verder wordt onderzocht of (en welke) A2 ritten doorgezet
kunnen worden van de MKA naar het ZCC.

BESTUURLIJKE KARTREKKER
Heidi van den Brink
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In september 2020 is de pilot ‘Proeftuin Zorgcoördinatie ZHZ’ gestart. Deze proeftuin
betreft de inzet van de Rapid Huisartsgeneeskunde (Rapid HAG) vanuit de meldkamer
van de regionale huisartsenpost DrechtDokters, waardoor acute huisartsenzorg
gezamenlijk met de ambulancezorg wordt ingericht. Op de huisartsenpost DrechtDokters
worden spoedmeldingen getrieerd en beoordeeld door een triagist o.l.v. een huisarts. Een
Rapid HAG is een concept waarbij een voertuig met een ambulanceverpleegkundige
beschikbaar is, die een aanvullende opleiding heeft in de acute huisartsgeneeskunde én
acute geestelijke gezondheidszorg. Deze specifiek opgeleide ambulanceverpleegkundige
kan snel de juiste zorg verlenen voor acute zorgvragen aan patiënten in hun thuissituatie,
op aanvraag en onder regie van de huisarts op de huisartsenpost.

In de periode van 1 september 2020 tot 1 maart 2021 is de Rapid HAG 480 keer
ingezet. De ervaringen van patiënten zijn zeer positief en waarderen de Rapid HAG
met een rapportcijfer van 9,1. Voor de tussentijdse evaluatie zijn interviews met Rapid
HAG’s en focusgroepsgesprekken met regieartsen afgenomen om hun ervaringen met
de proeftuin te verzamelen. Uit deze gesprekken zijn waardevolle inzichten gekomen
voor de resterende pilotperiode. De Rapid HAG’s gaven aan dat zij onvoldoende
worden betrokken bij de huisartsenpost en meer samenwerking met de regiearts willen
over hun inzetbaarheid. Ook vanuit de regieartsen is behoefte aan (nog) meer
samenwerking. Binnen de projectgroep worden de aanbevelingen besproken en waar
mogelijk voor de resterende pilotperiode ingevoerd.

Rapid
Huisartsengeneeskunde
(Rapid HAG) 
Zuid-Holland Zuid

RAV Zuid-Holland Zuid,
huisartenpost DrechtDokter

Nanne Bos

Tot eind Q3 focus op onderlinge samenwerking, registratie
ritgegevens en mogelijkheden intensiveren samenwerking met
Yulius onderzoeken.
Tot eind Q3 monitoren van uitkomstmaten.
Tot eind Q3 uitvoeren kostenanalyse, gesprekken met
bestuurders, onderzoek generaliseerbaarheid proeftuin t.a.v
andere regio's.
De pilot eindigt eind september (Q3).

BESTUURLIJKE KARTREKKER
Hans Janssen
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De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft het toekomstbestendig maken van de acute zorg tot
speerpunt gemaakt. Na een aantal kwartalen voorbereiding gaat een werkgroep
bestaande uit professionals van ADRZ, ZorgSaam, SVRZ, Emergis, dagpraktijken
huisartsen, ZHCo, Nucleus zorg, Witte Kruis samen deze opdracht uitvoeren. 

24/7 toegankelijk voor iedereen die acute zorg nodig heeft, ook de toerist
De best passende acute zorg voor de patiënt
Binnen de juiste tijd
Op de juiste plaats
Door de juiste mensen

Voorkomen van acute zorg
Ombuigen van spoedvragen
Acute zorg meteen op de juiste plek

Maak een ontwerp op hoofdlijnen voor een integrale keten acute zorg die
toekomstbestendig is:

Denk integraal en Zeeland-breed om de juiste antwoorden te vinden op huidige en
toekomstige knelpunten. Werk vanuit de drie principes voor toekomstbestendige
acute zorg:

Een Zeeuws coördinatiecentrum voor acute, niet levensbedreigende zorg is één van
de bouwstenen waarmee de werkgroep aan de slag gaat.

Integrale Acute Zorgketen
Zeeland

ADRZ, ZorgSaam, SVRZ,
Emergis,
Dagpraktijken en huisartsen,
ZHCo,
Nucleus Zorg, Witte Kruis

Joost Koemans

Maken van integraal ontwerp (Q2)
Uitwerken bouwstenen (Q3/Q4)
Borgen aansturing en financiering (Q3/Q4)

BESTUURLIJKE KARTREKKER
Gerco Blok
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Digitale
gegevensuitwisseling in
de acute zorgketen

Het belang bij digitale gegevensuitwisseling in de spoedketen is groot. Veel andere
initiatieven zijn helaas vertraagd of gestrand. Gezien de urgentie is dit het momentum
om nu stappen te zetten, en de gegevensuitwisseling júíst in te richten voor een
kwaliteitsspoedzorgketen.

Eind februari 2021 is in het Strategisch Team ROAZ ZWN besproken om deel te
nemen aan een landelijk programma voor gegevensuitwisseling in de spoedzorg:
“Met spoed beschikbaar”.  In "Met spoed beschikbaar" werken landelijke branche-
en beroepsorganisaties van de betrokken spoedzorgaanbieders aan de versnelde
realisatie van het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Dit wordt gedaan via
koplopertrajecten op de verschillende uitwisselingen van gegevens tussen de
zorgaanbieders in de spoedzorg.

Eerst gezamenlijke startsessie met het programma, de
ICT-leveranciers en de ketenpartners. 
Daarna, als de aanvragen gehonoreerd zijn door Nictiz,
starten met alle partijen.
Dan zullen twee werkgroepen gevormd worden: 

1. ICT  
2. Zorgprocessen en Werkafspraken 

Ankie Kuiper

Vijf maart zijn twee aanvragen voor koplopertrajecten ingediend bij "Met spoed
beschikbaar": 
1. Uitwisseling tussen Meldkamer Rotterdam Rijnmond en Huisartsenpost
Rijnmond
2. Uitwisseling tussen RAV Rotterdam Rijnmond en SEH’s: Erasmus MC,
Maasstad ziekenhuis en IJsselland ziekenhuis. 
Er wordt nog gewerkt aan een 3e initiatief: Uitwisseling tussen het RAV Zuid-
Holland-Zuid en het Albert Schweitzer ziekenhuis (en mogelijk Erasmus MC).

ACHTERGROND

OP DE PLANNING

STAND VAN ZAKEN

Q1 2021

Q3 2021

BESTUURLIJKE KARTREKKER

HAP Rijnmond, MKA
Rotterdam-Rijnmond, SEH
Erasmus MC, SEH IJsselland
ziekenhuis, SEH Maasstad,
RAV ARR 

N.B.



 

 

Planning en stand van zaken
Pilot/project Activiteiten Toelichting

Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q3 2021 Q1-2022 Q3-2022 Q4-2022 Q1-2023

Opstarten pilot fase 1 Voorbereiden, selectie systeem, inrichten pilot

Technische implementatie LPZ (behalve NEDOCS score/ druktemeter)

Functionele implementatie LPZ op de SEH

Alle ziekenhuizen hebben LPZ spoed volledig geïntegreerd in werkwijze; tevens bij MKA

Evaluatie en afronding Van fase 1 

Start fase 2 Uitwisseling data met HAP en huisartsen + werkafspraken

Opstarten pilot fase 1 Voorbereiden, selectie systeem, inrichten pilot

Werkafspraken en ontwikkelwensen uitwerken

Ziekenhuizen aansluiten op LPZ + testen (technisch en functioneel)

Ziekenhuizen delen data onderling met elkaar + aan RCPS

Vervolg inrichitng LPZ voor regulier gebruik

Evaluatie en afronding van Fase 1 

Integratie van het geboortezorg dashoboard in LPZ

Integratie van kindergeneeskunde app en verloskunde app in LPZ

Uitrol naar andere ketenpartners: VVT, GGZ

Opstarten pilot Voorbereiden subsidie aanvraag, projectplan, business case, uitwerken KPI's

Voorbereiding Voorbereiding techniek, werkprocessen, HRM, scholing,monitoring, verantwoordelijk- en bevoegdheden

Nulmeting

Uitvoering Pilotfase: samenwerking komt tot stand in ZCC RR

Evaluatie en afronding Tussentijdse evaluaties en eindevaluatie April Juli Januari

Structureel vervolg verkennenHuisvesting, financiering, governance e.d. organiseren

Opstarten pilot Opzetten proeftuin/ inrichten projectorganisatie (juni-oktober 2019)

Voorbereiding Nieuwe werkafspraken/ juridische kaders/roosters/werkbezoeken/opleiding (oktober-maart 2020)

Uitvoering Start proefperiode (september 2020)

Evaluatie Tussentijdse evaluatie (maart 2020)

Afronding Afronding en eindevaluatie (oktober 2021).

Inventarisatieronde

Samenstellen werkgroep

Maken integraal ontwerp

Uitwerken bouwstenen

Experimenteren en evalueren

Borgen aansturing en financiering

Implementeren en bijstellen

Interne en externe communicatie

Bestuurlijke besluitvorming

Opstarten pilot fase 1 Opstellen projectplan, scope en doel

Voorbereiding Aanvragen subsidie

Uitvoering Eerste bijeenkomsten werkgroepen worden gepland

Evaluatie

Afronding

Legenda: 

Planning

Stand van zaken

LPZ - Spoed (SEH)

LPZ - Kliniek

Uitvoeren 

Integrale Acute Zorgketen Zeeland

Opstarten pilot 

Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Rapid Huisartsengeneeskunde (Rapid HAG) Zuid-Holland Zuid

Digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen

Uitvoering 

Globale Planning

Q1 2021

Oktober

Q4 2021 Q2-2022

Start fase 2

Uitvoering
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