
Regionaal – LPZ Spoed
Er zijn regionale werkafspraken gemaakt over het gebruik door de SEH van de stoplichtfunctie voor openstelling van de 

SEH voor 112-patiëntenstroom

§ Een SEH-functionaris (met medische 
beslissingsbevoegdheid) is aangesteld om 24/7 het 
LPZ stoplicht actueel bij te houden 

§ Actualiteit van rode/zwarte stoplicht is in bijzonder 
van belang!

§ Keuze hoe LPZ Spoed dashboard zichtbaar wordt 
op de SEH ligt bij het ziekenhuis (b.v. Schipholbord 
en/of normale monitors) 

Capaciteitsproblemen op de SEH wordt d.m.v. de stoplichtfunctie aangegeven in LPZ
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§ Reden wordt aangegeven in LPZ
§ Zegt niets over de drukte op de SEH
§ Ziekenhuis neemt maatregelen om 

SEH ontzien te voorkomen (interne 
escalatie)

§ Wordt niet op gestuurd door de MKA

§ Reden wordt aangegeven in LPZ
§ Gedurende 1 uur, de status kan 1 

keer met 1 uur verlengd worden. 
Handmatig uitzetten in LPZ

§ Wordt op gestuurd door MKA RR/ 
ZHZ (uitzonderingen volgende sheet) 
(Let op: gebeurt in praktijk niet altijd)

§ Ziekenhuis hoeft niet meer te bellen 
en mailen naar MKA (Let op: gebeurt 
in praktijk niet altijd)

§ Reden wordt aangegeven in LPZ
§ Wordt op gestuurd door MKA RR/ 

ZHZ (Let op: gebeurt in praktijk 
niet altijd)

§ Ziekenhuis hoeft niet meer te 
bellen en mailen naar MKA (Let 
op: gebeurt in praktijk niet altijd)

Gedeeltelijke presentatiestop 
SEH open kliniek onder druk

Beddencapaciteit specifieke units

Volledige presentatiestop
SEH ontzien voor 112-patiëntenstroom

Capaciteitsprobleem SEH

SEH gesloten
Vanwege een calamiteit, zoals 

ICT uitval of brand
SEH open 

Geen capaciteitsprobleem SEH



Regionaal – LPZ Spoed
Er zijn regionale werkafspraken gemaakt over de besluitvormingsprocedure van de MKA RR en ZHZ rondom de 112-

patiëntenstroom naar een SEH

Regie voor het sturen van de Ambulance richting ziekenhuizen ligt bij de MKA
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Controleer of het stoplicht in het 
LPZ spoed dashboard van het 
voorkeursziekenhuis op groen

of oranje staat  

Stuur de patiënt naar 
voorkeursziekenhuis

JA

NEE

Is het stoplicht zwart?

JA

NEE

Niet insturen naar 
voorkeursziekenhuis – SEH is 

gesloten 

Het stoplicht is rood, is er 
sprake van:

§ Een niet-stabiele patiënt
§ Overmacht (b.v. logistieke 

problemen)
§ Een bekende patiënt met 

bekende klacht

JA

NEE

Stuur de patiënt naar  
voorkeursziekenhuis – rode 

stoplicht mag overruled worden

Niet insturen naar 
voorkeursziekenhuis – SEH 

ontzien



Regionaal – LPZ Spoed
Er zijn regionale werkafspraken gemaakt over de besluitvormingsprocedure van de HAP rondom het insturen van 

patiënten naar een SEH

Bel met de aanpalende SEH of 
er plek is 

Verwijs de patiënt naar de 
betreffende SEH

JA

NEE

Bel 2 andere SEH of er plek is

JA

NEE

Verwijs de patiënt naar de 
betreffende SEH

Bel wederom met de 
aanpalende SEH; zij moeten de 

patiënt aannemen
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