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Achtergrond en aanleiding 

De acute zorg voor iedereen toegankelijk houden. Nu en in de toekomst. In Nederland staan 

we voor deze belangrijke uitdaging. 

Er is sprake van een toenemende en complexere zorgvraag; tot 2040 groeit de bevolking met 

1,3 miljoen inwoners en verdubbelt het aantal ouderen. Tegelijkertijd kampt de arbeidsmarkt 

met een krapte onder het zorgpersoneel. Een samenspel van deze factoren heeft tot gevolg 

dat de acute zorg onder druk staat. De wachttijden bij de Huisartsenposten (HAP) en 

Spoedeisende Hulpen (SEH) nemen toe en de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) 

kampen met langere responsetijden. 

Toch moet iedereen kunnen rekenen op de juiste spoedzorg, door de juiste zorgverlener, op 

het juiste tijdstip en op de juiste plek. In de praktijk is dit helaas niet het geval en dit vraagt om 

noodzakelijke veranderingen. Oplossingen worden gezocht over de gehele keten, door onder 

andere meer samenwerking. In de huidige situatie is de organisatie van de spoedzorg 

versnipperd en complex. Er zijn diverse loketten ingericht voor dringende zorgvragen. 

Domein overstijgende samenwerking is hier niet vanzelfsprekend aangezien de loketten met 

schotten van elkaar gescheiden zijn. De partijen blijven binnen de grenzen van hun 

organisatie, hanteren daar interne processen en richten zich niet verder in de keten. Het 

resultaat is een inefficiënte triage en scheve verdeling van patiënten. Alhoewel grote 

verschillen bestaan tussen de aard en omvang van de problematiek in de drie subregio’s 

(Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, Zuid-Holland Zuid), kunnen concrete voorbeelden worden 

genoemd van gedeelde knelpunten in de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten: 

• Onvoldoende zicht op de deskundigheid en capaciteit (elders) in de keten. In ziekenhuis 

A kan een piek zijn in het aantal patiënten op de SEH en/of binnen het beddenhuis. 

Terwijl in ziekenhuis B genoeg capaciteit beschikbaar is. Ziekenhuis A geeft vervolgens 

een tijdelijk ontzien van de SEH af waar ziekenhuis B geen weet van heeft. Als gevolg 

worden de knelpunten naar voren in de keten geschoven; minder beschikbare SEH 

capaciteit leidt tot langere wachttijden bij de ambulance en een druk op de al bestaande 

schaarste in capaciteit. 

• Problemen in de uitstroom van ziekenhuizen. De uitstroom van patiënten in de acute 

zorg neemt met name toe in de wijkverpleging en het eerstelijns verblijf. Hier wordt 

onvoldoende op ingespeeld waardoor patiënten onnodig lang moeten wachten op de 

juiste vervolgzorg en ondertussen kritische capaciteit in het ziekenhuis bezet houden. 

Dit moet aangepakt worden zodat patiënten niet onnodig lang verblijven bij de 

zorgaanbieders en direct de benodigde zorg ontvangen. Enerzijds moet de aanpak gericht 
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worden op het verkrijgen van inzicht in de deskundigheid en capaciteit binnen de keten, 

anderzijds op het gezamenlijk regisseren van patiëntenstromen. 
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Zorgcoördinatie: de juiste zorg op de juiste plaats 

Een optimale ketensamenwerking door de acute zorg in de regio te coördineren. Dit is 

noodzakelijk om patiënten de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Tevens is het 

essentieel om de uitdaging binnen het Nederlands zorglandschap het hoofd te bieden. 

Zorgcoördinatie is: ‘’het gezamenlijk organiseren van de acute zorg en de inzet van de juiste 

zorgverlener op het juiste moment’’, zoals geformuleerd in het landelijk ‘Kwaliteitskader 

Spoedzorgketen’. Er wordt zowel gedacht vanuit de patiënt als buiten het eigen zorgproces 

over de grenzen van de zorginstelling heen. Dat is de stip op de horizon. En zo werken we 

gezamenlijk naar een oplossing voor de voorgenoemde knelpunten.  

Passende spoedzorg vraagt om zorgcoördinatie. Het ministerie van VWS ziet bij de realisatie 

van zorgcoördinatie een belangrijke rol weg gelegd voor de elf regionale overlegorganen voor 

acute zorg (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) omdat deze zijn opgericht om de 

samenwerking binnen de acute zorgketen te verbeteren. Het ROAZ heeft een signalerende 

rol om te zien waar versterking van de samenwerking noodzakelijk is. Zo wordt bijvoorbeeld 

het proces om gezamenlijke afspraken op te stellen door het ROAZ georganiseerd en 

gefaciliteerd. Het laatste 1,5 jaar wordt door diverse partners gesproken over een verdere 

intensivering van de samenwerking om patiëntenstromen zo effectief en efficiënt mogelijk te 

laten verlopen. Dit in combinatie met de visie van het ministerie heeft ertoe geleid dat de 

regio Zuidwest-Nederland in 2019 is gestart met een verkenning gericht op het inzichtelijk 

maken van de gezamenlijke beeldvorming op zorgcoördinatie in de regio en de bijdrage die 

zorgcoördinatie kan leveren om de huidige knelpunten te verhelpen. 

De resultaten van de hiervoor genoemde verkenningen zijn verwerkt in een startnotitie. Eind 

2019 heeft het ROAZ Zuidwest-Nederland naar aanleiding van deze startnotitie: ‘Met elkaar 

voor betere patiëntenzorg’ (23 oktober 2018) besloten om een ‘programma zorgcoördinatie’ 

te starten. Door middel van diverse projecten en pilots werd de invulling van zorgcoördinatie 

binnen de regio concreet gemaakt. Dit programma past ook bij de doelstellingen zoals 

geformuleerd in het Meerjarenbeleidsplan Netwerk Acute Zorg Zuidwest-Nederland. Het 

initiatief bood het ROAZ de mogelijkheid om het programma naar eigen hand te zetten in 

plaats van het opvolgen van een door landelijke koepels voorgekauwd programma.  

Concreet betekent dit dat de regio gedurende twee jaar (2020-2022) diverse ‘experimenten’ 

start op het gebied van zorgcoördinatie in de verschillende sub regio’s en ROAZ breed. Eisen 

voor het starten van een experiment zijn dat er sprake is van een ketenvraagstuk waarbij 

twee of meer ketenpartners betrokken zijn. Daarnaast moet het passen binnen de scope en 

doelen van het programma en behoefte zijn aan vernieuwing of versnelling. Op basis van de 
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ervaringen binnen dit ontwikkelprogramma moet duidelijk worden: waar de problemen zich 

manifesteren, waar in de keten de nood het hoogst is, hoe een dergelijke samenwerking er 

concreet uitziet, op welke schaal dergelijke samenwerking wordt georganiseerd en wat dit 

betekent voor ieder van de partners.  

Het ROAZ heeft een stuurgroep aangewezen en een programmamanager. Zo wordt 

toegezien op de voortgang van het programma en met de bestuurders in het ROAZ 

gecommuniceerd en afgestemd. 
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Doelstellingen en pilots 

Vanuit de ambitie om patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden is 

het programma zorgcoördinatie ingericht rond de volgende doelstelling: “Het gezamenlijk 

regisseren van patiëntenstromen in de gehele spoedzorgketen”.  

Hiertoe wordt ingezet op verdere versterking van de netwerkzorg en innovatie in de acute 

zorgketen. De volgende subdoelen zijn daarbij geformuleerd: 

1. De actuele beschikbare zorgcapaciteit in de acute zorgketen (SEH, kliniek, covid 

capaciteit, IC, geboortezorg, ELV bedden, VVT capaciteit, etc.) is inzichtelijk.  

2. Er is een gedeeld beeld van elkaars deskundigheid en werkveld. Dit maakt het mogelijk 

om de juiste zorgprofessional op het juiste moment in te zetten. Tevens wordt de 

expertise in de regio goed benut.  Zo is het voor een HAP triagist in het 

Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) essentieel om kennis te hebben van de deskundigheid 

van de MKA specialist en acute thuiszorg verpleegkundige.  

3. De uitwisseling van digitale gegevens tussen zorgprofessionals en ketenpartners is 

geoptimaliseerd. Bij voorkeur wordt ingezet op digitale gegevensuitwisseling in de acute 

zorgketen, zodat de data altijd juist en actueel is. Zo zorgen we er met elkaar voor dat 

de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek is.  

4. Data gericht op het verbeteren van ketenprestaties is beschikbaar. Te denken valt hier 

aan data t.a.v.  instroom, uitstroom, doorstroom, SEH tijdelijk ontzien meldingen, 

verkeerde bed problematiek, wachttijden e.d. Deze informatie kan gebruikt worden om 

analyses op stellen en deze voor alle zorgpartners inzichtelijk te maken, zoals 

beschikbare capaciteit op bepaalde momenten.  

5. Ontwikkelen en maken van afspraken over gezamenlijke werkwijzen. Centraal staat het 

organiseren van het werkproces vanuit de patiënt, zodat onafhankelijk bij welk loket een 

patiënt zich meldt, de juiste zorg op de juiste plek kan worden geboden. Hiervoor 

moeten onder andere afspraken gemaakt worden over definities, triage systemen, 

medische richtlijnen en privacy richtlijnen. In de verschillende ZCC pilots komt dit 

expliciet aan de orde.  

In 2020 is vanuit meerdere partners uit de regio initiatieven gestart rond het thema 

zorgcoördinatie – al dan niet gestimuleerd vanuit de branche. Alhoewel de zorgpartners 

daaraan verschillende betekenissen geven, is de rode draad in die verkenningen een verdere 

intensivering van de huidige ketensamenwerking. Op basis van de hier boven benoemde 

criteria heeft er een selectie plaats gevonden voor het programma zorgcoördinatie ten 
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aanzien van de reeds lopende initiatieven in de gehele regio. De geselecteerde pilots/ 

projecten komen hieronder verder aanbod. 
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Terugblik op 2020 

Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van de Covid-19 crisis, waardoor de 

eerste helft van 2020 pilots helemaal of deels stil hebben gelegen. Alle tijd en energie van de 

betrokken ketenpartners was nodig om de Covid-19 crisis te managen.   

De coronapandemie heeft echter ook de noodzaak tot verdergaande samenwerking tussen 

de ketenpartners onderstreept. Tevens is het urgentiebesef van zorgcoördinatie evident 

benadrukt tijdens de crisis. Actueel inzicht in de capaciteit, gedifferentieerd in beschikbare 

capaciteit voor Covid en non covid zorg is van groot belang gebleken. Dit is tijdens de crisis 

opgenomen in de reeds lopende Landelijk Platform Zorgcoördinatie pilot (voorheen 

2TWNTY4). De lessons learned uit deze crisis periode worden nu in de diverse pilots 

meegenomen. Zo kwam vanaf de tweede coronagolf het besef dat we ons moeten inzetten 

voor de toekomst van de acute zorg en niet louter moeten focussen om het hier en nu. Rond 

de zomer zijn de diverse pilots en projecten weer opgepakt door de betrokken ketenpartners.  

Concreet zijn in 2020 de volgende projecten/pilots gestart of gecontinueerd: 

1. Pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond: vanaf augustus is de pilot gestart 

met de voorbereidingsfase. Na een gezamenlijke kick off bijeenkomst zijn er diverse 

werkgroepen van start gegaan om toe te werken naar een live gang begin maart 2021. 

2. Rapid Huisartsgeneeskunde (rapid HAG) in Zuid-Holland Zuid: vanaf september gestart 

waarbij Nanne Bos (projectleider vanuit Nivel) de eerste resultaten gepresenteerd heeft 

aan de stuurgroep.  

3. Zorgcontinuïteit kwetsbare ouderen-Zeeland (Zeeuwse Zorgcoalitie): verder 

vormgegeven en geformaliseerd. Vanuit het programma zorgcoördinatie is een goede 

verbinding tot stand gekomen met de programmamanager van de Zeeuwse 

zorgcoalitie, enkele portefeuille houders en projectleiders binnen het programma. Dit 

maakt dat we kennis met elkaar kunnen delen, op relevante onderwerpen de verbinding 

zoeken en elkaar kunnen versterken. In 2020 is de aanvraag voor het project zorg 

continuïteit kwetsbare ouderen (onderdeel programma Zeeuwse Zorgcoalitie) door de 

zorgverzekeraar goedgekeurd, waardoor dit project van start kon gaan.   

4. Capaciteit Inzicht-LPZ bedden: focus Covid19 (ROAZ regio breed). In 2020 is de covid 

inrichting voor de gehele ROAZ regio vorm gegeven. In 2021 zal de focus komen te 

liggen op de inrichting voor de specialistische beddencapaciteit.  
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5. Capaciteit Inzicht- LPZ spoed (ROAZ regio breed): tijdelijk geparkeerd vanwege de 

focus op LPZ bedden en wordt begin Q2-2021 weer opgepakt vanuit het ROAZ met de 

betrokken ketenpartners.  

In september 2020 is het programmamanagement over gedragen van Renee Linck (externe 

programmamanager) naar Iris Keessen (ROAZ ZWN). Door de Covid-19 crisis hebben er 

maar een beperkt aantal stuurgroep bijeenkomsten plaats gevonden in 2020, namelijk twee.  
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Focus in 2021 

Het jaar 2021 wordt naar verwachting nog steeds grotendeels gedomineerd door Covid-19. 

Naast de Covid en vaccinatie zorg zien we vanuit de ketenpartners een duidelijke focus op 

nieuwe ontwikkelingen in het acute zorglandschap.  

De volgende doelen c.q. activiteiten worden in 2021 nagestreefd binnen programma 

zorgcoördinatie: 

1. De beweging aangaande zorgcoördinatie in ROAZ regio Zuidwest-Nederland is reeds in 

gang gezet. In 2021 gaan we inhoudelijk voortbouwen op hetgeen wat al loopt qua 

projecten en pilots, deze bestendigen en verder uitbouwen.  

2. Voor elk project zal naast de projectleider/ programmamanager een bestuurlijke 

kartrekker worden benoemd die gezamenlijk regelmatig afstemmen over de voortgang 

en het DB en AB informeren over de voortgang. Gezamenlijk hebben zij een 

ambassadeurs functie ten aanzien van de betreffende pijler binnen programma 

zorgcoördinatie.  

3. Wat betreft de reeds lopende regionale samenwerkingen in de praktijk: de eerste 

evaluaties vinden plaats en lessons learned vanuit de verschillende pilots en projecten 

kunnen opgesteld worden. Het is hierbij van belang om te kijken naar de lokale 

effecten: wat doen we goed? Wat kan beter? Sluit het aan bij de huidige lokale praktijk? 

De geleerde lessen worden uiteraard toegepast binnen de eigen pilot maar ook breder 

gedeeld. Zo zijn de lessen ook van toegevoegde waarden buiten de betreffende pilot.  

4. De eerste kruisbestuivingen kunnen plaats gaan vinden. Mooie voorbeelden en 

pareltjes gaan we sub regionaal, ROAZ ZWN breed en landelijk delen. We kunnen van 

elkaar leren, elkaar enthousiasmeren en mensen met elkaar verbinden. Daarnaast blijft 

het van belang om draagvlak en gevoel van urgentie te creëren bij alle betrokkenen 

rondom het feit dat veranderingen in het acute zorglandschap essentieel zijn om de 

zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden. Hierbij zetten we de vergrote 

bewustwording om in kansen. Om dit te bewerkstelligen wordt bijvoorbeeld kennis en 

ervaring uitgewisseld tussen de verschillende projectleiders op thematisch niveau. 

Daarnaast is het streven om medio Q3-Q4 webinars en kennissessies te organiseren. 

Begin april zijn bijvoorbeeld de eerste ervaringen van de pilot Zorgcoördinatiecentrum 

Rotterdam-Rijnmond landelijk gedeeld in een door IG&H georganiseerde sessie met 

AZN, VWS, zorgverzekeraars, InEen, LMS etc. In juli organiseert de pilot 

Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond een landelijk webinar in samenwerking 

met IG&H voor alle andere pilot regio’s. 
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5. Eind 2020 zijn reeds de eerste contacten gelegd tussen ROAZ programma 

zorgcoördinatie en de Zeeuwse Zorgcoalitie. In 2021 gaan we vanuit het programma 

zorgcoördinatie nog meer de verbinding aan met het onderdeel integrale acute 

zorgketen Zeeland, onder vlag van de Zeeuwse zorgcoalitie. De focus is hiermee een 

stuk breder ten aanzien van de acute zorg in Zeeland ten opzichte van ‘slechts’ het deel 

kwetsbare ouderen in 2020.De acute zorg is door de Zeeuwse Zorgcoalitie 

aangewezen als één van de thema’s waar met prioriteit aan gewerkt gaat worden. Er 

wordt ingezet op preventie van spoed, ombuigen van spoed en acute zorg meteen op 

de juiste plaats. Hierbij wordt onder andere toegewerkt naar een 

zorgcoördinatiecentrum in Zeeland.  

6. In sub regio Zuid-Holland Zuid is een programmamanager aangesteld om een 

verkenning op te starten voor een ZCC in deze regio. Het is van belang om deze 

ontwikkelingen binnen het programma zorgcoördinatie nauwgezet te volgen. Onderling 

vindt er al afstemming plaats tussen de programmamanagers van RR, ZHZ en Zeeland 

zodat essentiële processen hierbij zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Ook 

worden geleerde lessen, ervaringen, aanvliegroutes, plan van aanpak e.d. met elkaar 

gedeeld.  

7.      Een absolute randvoorwaarde voor zorgcoördinatie is de juiste informatie op de juiste 

plek. In 2021 gaan we ons ROAZ breed inzetten op digitale gegevensuitwisseling in de 

keten. Met diverse koploper projecten gaan we hier een versnelling in aan brengen. In 

maart 2021 zijn aanvragen hiervoor ingediend bij het programma Met spoed 

beschikbaar en is een regionaal projectleider aangesteld vanuit het ROAZ tezamen met 

een technisch projectleider vanuit RijnmondNet. Er wordt in eerste instantie inzet op de 

volgende gegevensuitwisseling stromen: Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV)-

Spoed Eisende Hulpen (SEH’s) en Huisartsenposten (HAP)-Meldkamer Ambulance 

(MKA). Hierbij zijn de volgende koploper projecten gedefinieerd: 

o RAV ARR-Erasmus MC + Maasstad +IJsselland ziekenhuis 

o HAP Rijnmond- MKA Rotterdam-Rijnmond 

o RAV Zuid-Holland Zuid + Albert Schweitzer Ziekenhuis + Erasmus MC 

o Ook in Zeeland onder vlag van de Zeeuwse zorgcoalitie wordt ingezet op de 

digitale zorginfrastructuur. Er wordt op dit moment een projectleider aangetrokken 

die hier dedicated mee aan de slag gaat. 

8.      Tot op heden was er een aparte stuurgroep voor het programma zorgcoördinatie, waar 

een deel van de bestuurders uit het DB ROAZ zitting in nam. Gedurende de covid crisis 

is er echter een veelheid aan bestuurlijke overleggen bijgekomen. Om de bureaucratie 

te minimaliseren is dan ook het voorstel om het programma te integreren in de 
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bestaande structuren. Hierdoor is het mogelijk om frequenter de ontwikkelingen 

aangaande zorgcoördinatie op de bestuurlijke tafel te agenderen. Door deze 

prominente plek op de agenda van zowel het AB en DB ROAZ in te nemen worden de 

onderwerpen aangaande zorgcoördinatie goed belegd en breed in de keten 

uitgedragen. Mocht op termijn het tactisch ROAZ nog verder worden vormgegeven, zou 

het wenselijk zijn dat het ook hier een plek hoog op de agenda krijgt. Regelmatig zal er 

in het AB en DB ROAZ mondeling de voortgang worden gepresenteerd of andere 

actualiteiten aangaande zorgcoördinatie.  

9. Voortgangsrapportage: vier maal per jaar (medio april-juli-oktober-januari) zal er een 

voortgangsrapportage worden opgeleverd ten aanzien van de lopende projecten/ pilots. 

Deze wordt  meegestuurd met de stukken van het AB en DB ROAZ en het ziekenhuis 

bestuurlijk overleg. Er wordt op dit moment gewerkt aan de nieuwe vormgeving van de 

voortgangsrapportage. Deze zal meer gevisualiseerd worden waardoor het 

aantrekkelijk leest en meer aanspreekt. 

10. Met elkaar de collectieve ambitie nog verder concretiseren. We genereren out of the 

box ideeën door de vragen eerst breed te formuleren: Hoe ziet de acute zorg eruit over 

10 jaar? En op welke wijze organiseren wij gezondheid en zorg van burgers in de 

toekomst? Wat vraagt dit van zorgprofessionals, technologie en organisatie van zorg? 

En vervolgens toe te spitsen op het programma: Welke rol kan zorgcoördinatie hierin 

spelen? We realiseren ons allemaal dat de opgave groot is. Als we niets doen, zullen 

we moeten inleveren op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze zorg. 

Diverse bronnen, zoals de discussienota Zorg voor de toekomst, de Houtskoolschets 

Acute Zorg, regio beelden en de 3D-print 2030 Gezondheid & Zorg Rotterdam-

Rijnmond kunnen daarbij ondersteunend zijn. Hierin trekken we gelijktijdig op met het 

opstellen van een nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de ROAZ regio ZWN.  

11. Ten aanzien van de verschillende zorgcoördinatiecentra is het van belang dat we ROAZ 

breed met elkaar het gesprek voeren waar we naar toe gaan werken. Is het de ambitie 

en realistisch om in elke sub regio 1 ZCC te realiseren waarbij alle relevante 

ketenpartners zich aansluiten? Of is RR te groot voor 1 ZCC? Hoe verhouden de 

verschillende ZCC’s zich ten opzichte van elkaar? Naar welke governance gaan we 

toewerken? Hoe gaan we de integrale bekostiging regelen met de zorgverzekeraars. Bij 

deze beweging is het verstandig om zorgverzekeraars vroegtijdig te betrekken om 

strategisch mee te laten denken en doen. Mogelijk kan er een transitiebudget 

beschikbaar worden gesteld om deze verandering te bewerkstelligen. 

12. Er is een website in ontwikkeling waar alle zorgcoördinatie initiatieven samen komen 

binnen ROAZ regio ZWN. Op de website kun je straks alle relevante en actuele 
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informatie aangaande de pilots/ projecten terug vinden. De verwachtte lancering van de 

website is in mei 2021. Uiteraard zal hier de nodige communicatie over plaats vinden.  
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Planning in 2021 

Concreet zijn in 2021 de volgende projecten/pilots gestart of gecontinueerd: 

1. Pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond  

2. Rapid Huisartsgeneeskunde (rapid HAG) in Zuid-Holland Zuid  

3. Integrale keten acute zorg Zeeland- Zeeuwse Zorgcoalitie (i.p.v. Project Kwetsbare 

Ouderen) 

4. Capaciteit Inzicht-LPZ bedden: focus Covid19 (ROAZ regio breed) 

5. Capaciteit Inzicht- LPZ spoed (ROAZ regio breed) 

6. Capaciteit Inzicht- LPZ geboortezorg (ROAZ regio breed) (nieuw) 

7. Digitale gegevensuitwisseling- diverse koploper projecten (nog nader te definiëren na 

goedkeuring programma Met spoed beschikbaar) (nieuw) 

8. Zorgcoördinatiecentrum Zuid-Holland Zuid (nieuw)   

 

 

  



The other side is that he does not have the chance to 
be a child... 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een uitgave van ROAZ Zuidwest-Nederland. 

 

Voor meer informatie kunt u per mail contact opnemen met 

roaz@erasmusmc.nl 

 


