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De acute zorg toegankelijk houden. Nu én in de toekomst! In Nederland staan we voor
deze belangrijke uitdaging. Het niet optimaal organiseren, de toenemende druk in de
acute zorg en de schaarste aan zorgprofessionals in de regio is aanleiding voor het
starten van de “Programma Zorgcoördinatie”. Dit alles vanuit de ambitie om patiënten
zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Toekomstbestendige zorg
op regionaal niveau, dat is het doel van het programma zorgcoördinatie ROAZ
Zuidwest-Nederland. Domein overstijgende samenwerkingen en verdere ontschotting
is hierbij essentieel. In dit programma wordt door middel van diverse projecten en
pilots meer inzicht verkregen op de nadere invulling van zorgcoördinatie in de regio
Zuidwest-Nederland.

Inzicht in de actuele beschikbare zorgcapaciteit in de acute zorgketen
Een gedeeld beeld van elkaars deskundigheid en werkveld
De uitwisseling van digitale gegevens tussen zorgprofessionals en
ketenpartners optimaliseren
Data gericht op het verbeteren van ketenprestaties is beschikbaar
Afspraken over gezamenlijke werkwijzen zijn opgesteld en afgestemd.

In het programma wordt ingezet op de volgende doelstellingen:

Programma Zorgcoördinatie: 
De juiste zorg op de juiste plaats

In het tweede kwartaal van 2021 is door middel van het project LPZ kliniek ROAZ
breed inzicht gecreëerd in de beschikbare klinische en IC covid capaciteit. De focus
ligt nu op het aanleveren van de volledige RCPS uitvraag via LPZ zodat dit voortaan
transparant en automatisch kan. LPZ spoed is in het tweede kwartaal herstart met de
betrokken ketenpartners waarbij er wordt toegewerkt naar inzicht in de druktestatus en
de openstellingsstatus van de SEH’s. Daarnaast zijn in gezamenlijkheid de prioriteiten
voor het komende jaar geformuleerd. Voor de geboortezorg bestaat tot op heden een
aparte applicatie voor inzicht in de capaciteit voor bevallende vrouwen en/of neonaten.
In het LPZ geboortezorg project wordt toegewerkt naar een nieuw LPZ geboortezorg
dashboard welke met de gebruikers is ontwikkeld. Daarnaast wordt er gewerkt aan
hernieuwde werkafspraken passend bij de nieuwe applicatie.
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In de drie verschillende subregio’s worden domein overstijgende samenwerkingen
vorm gegeven of nader verkend. In Rotterdam-Rijnmond is in maart 2021 de pilot
zorgcoördinatiecentrum gestart. Hier werken diverse zorgprofessionals intensief met
elkaar samen om de zorgvraag integraal te beoordelen. De zorgvraag kan op deze
manier naar de best passende aanbieder worden doorgeleid.

In Zuid-Holland Zuid wordt met de betrokken ketenpartners verkend hoe zij verder
zouden willen samenwerken vanuit een regionaal zorgcoördinatiecentrum. Naast de
oriëntatie op een regionaal zorgcoördinatiecentrum loopt er een pilot waarbij
huisartsen, RAV Zuid-Holland Zuid en Yulius intensief samenwerken. Zo zet
ambulancezorg Zuid-Holland Zuid een rapid responder in bij de huisartsenpost
Drechtsteden die onder directe aansturing van de huisarts patiënten bezoekt.

In de regio Zeeland werken ketenpartners met elkaar toe naar een integrale acute
zorgketen. Daarbij wordt ingezet op drie pijlers: preventie van spoed, ombuigen van
spoed en acute zorg meteen op de juiste plaats.

Uitwisseling van digitale gegevens in situaties waarbij elke seconde telt is essentieel
en randvoorwaardelijk voor zorgcoördinatie. We zijn in de regio Zuidwest-Nederland
gestart met drie koploperprojecten binnen het programma Met spoed beschikbaar.
Hierbij wordt ingezet op digitale gegevensuitwisseling tussen de RAV’s en SEH’s en
tussen de MKA en HAP. De verwachting is dat er medio Q3 nog enkele
koploperprojecten in de subregio Zeeland worden opgestart.

Op 1 juni is de website voor het programma Zorgcoördinatie gelanceerd. Op deze
website is informatie terug te vinden over het programma en de diverse initiatieven,
pilots en projecten die hieronder hangen. Neem gerust een kijkje:
https://www.traumacentrumzwn.nl/programma-zorg-coordinatie/ en laat ons weten wat
je ervan vindt.

Iris Keessen.

Programmamanager Zorgcoördinatie, ROAZ Zuidwest-Nederland.
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Bijwerken document
werkafspraken MKA/SEH
Werkafspraken maken voor
de HAP
Inventarisatie gebruik LPZ
door ambulancepersoneel in
andere regio's.
Deelnemen landelijke
werkgroep druktemeter met
afgevaardigden uit regio

Q3:

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 de keten geanticipeerd worden, zodat de
spoedzorg zo efficiënt mogelijk kan worden geleverd. 

 MKA/ SEH: Herijken van de regionale werkafspraken over het gebruik van de
stoplichtfunctie in LPZ en implementatie/ borging van die werkafspraken
Het aansluiten van de HAP en opstellen van werkafspraken --> Een eerste
overleg met de HAP is geweest
Een inventarisatie rondom het aansluiten van de rijdende dienst
Het valideren van de druktemeter op de SEH (mNEDOCs, National Emergency
Department Overcrowding Scale) --> Landelijk traject

1.

2.

3.
4.

LPZ - Spoed (SEH)

SEH, Meldkamer Ambulance,
Huisartsenposten Zuid-West Nederland

Kirsten Kirschner

BESTUURLIJKE KARTREKKER
Hans Janssen

In Q2 is de herstart geweest van het project. Tijdens de herstart zijn prioriteiten
geformuleerd voor het komende jaar (2021):

Voor de vier prioriteiten worden subwerkgroepen ingericht waarin vanuit de
verschillende organisaties afgevaardigden zullen plaatsnemen.

Implementatie en borging
werkafspraken MKA/SEH
Inventarisatie wens gebruik
LPZ door ambulance-
personeel en inventarisatie-
mogelijkheden techniek
Volgen landelijke fasering
voor de validatie van de
druktemeter

Q4:
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Implementatie van nieuwe "stekker" t.b.v. patiënten-
aantallen bij ZH voltooien (juli)
Datavalidatie patiënten aantallen
Handmatige uitvraag RCPS vervangen voor
geautomatiseerde uitvraag
Herstartsessie september: verdieping gebruik LPZ

Q3-Q4:

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) is sinds februari 2021 volledig technisch
en functioneel geïmplementeerd in de regio. In Nederland 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.

In ZWN zijn alle ziekenhuizen per 6 april live. Zij delen real-time hun
beddencapaciteit met elkaar en hebben als eerste regio in NL inzicht in de klinische
(en IC) beddencapaciteit. In theorie hoeven zij zo nu veel minder te zoeken naar
een geschikt bed. Op dit moment wordt LPZ voor de kliniek nog beperkt gebruikt
omdat het aantal non-COVID overplaatsingen nog beperkt is. De verwachting is
ook dat dit later in het jaar zal gaan toenemen. In de tussentijd ligt de focus op het
aanleveren van de volledige RCPS-uitvraag via LPZ zodat dit voortaan volledig
transparant en automatisch kan.

LPZ - Kliniek
Alle ziekenhuizen in de regio
Zuidwest-Nederland

Wouter van der Spek

BESTUURLIJKE KARTREKKER
Annemiek Rutters
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IT voorbereidingen treffen met de betrokken
functionarissen uit de ziekenhuizen, het dashboard
opleveren, de koppeling met HiX installeren en
werkafspraken maken en vaststellen
Functionele implementatie van het dashboard
In gebruik nemen dashboard LPZ Geboortezorg 

Q3:

Vanuit de regio Zuidwest-Nederland is de wens om realtime inzicht te hebben in de
beschikbare medische, poliklinische en neonatale capaciteiten voor het insturen of
verplaatsen van vrouwen in partu en/of neonaten. Het realtime inzicht geeft
verloskundigen tijdswinst door gericht het ziekenhuis te bellen, zodat de barende
vrouw zo snel mogelijk de juiste zorg kan krijgen.

Medio april is er een projectteam gevormd om begin september het nieuwe LPZ
Geboortezorg dashboard op te leveren. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten met
zorgverleners geweest en zijn alle ziekenhuizen en het Geboortecentrum Sophia
gesproken over hoe zij op dit moment hun beddencapaciteit registreren en welke
werkafspraken zij hierover hebben. 

LPZ - Geboortezorg
Alle ziekenhuizen regio Zuidwest-
Nederland, geboortecentrum Sophia
en verloskundigenpraktijken in de
regio, ZorgImpuls, DVP Rijnmond

Hiske Ernst

BESTUURLIJKE KARTREKKER

De functionaliteiten van het huidige dashboard worden overgenomen in het LPZ
Geboortezorg dashboard en dit wordt in juli opgeleverd. Er is een koppeling
gemaakt en getest tussen het dashboard en HiX, waardoor in het dashboard real
time informatie uit het EPD komt. Dit geeft inzicht over de beschikbare capaciteit op
de afdeling verloskunde en neonatologie.

Arie Franx
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Opstellen plan van aanpak (Q3)

Zorgcoördinatie is een middel om meer en effectiever samen te werken om patiënten
de juiste zorg op de juiste plaats te bieden.

Om te komen tot een proeftuin zorgcoördinatie in Zuid-Holland Zuid wordt er in Q3
2021 een plan van aanpak opgesteld door de regionale programmamanager
zorgcoördinatie Zuid-Holland Zuid. De stuurgroep, met vertegenwoordigers van het
Albert Schweitzerziekenhuis, RIVAS groep, Drechtdokters, Huisarts en Zorg,
Yulius, Aafje en RAV Zuid-Holland Zuid en de Landelijke Meldkamer
Samenwerking, heeft hiertoe opdracht gegeven. Het plan van aanpak komt tot
stand met input van direct betrokken zorgprofessionals uit het regionale netwerk
van zorginstellingen. Het plan moet aansluiten op de huidige situatie in de regio,
rekening houden met landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorgcoördinatie
en budgetvriendelijk worden opgesteld. Het plan van aanpak geeft hiertoe onder
meer een overzicht van de knelpunten die zorgprofessionals momenteel ervaren in
de samenwerking.

Zorgcoördinatiecentrum
Zuid-Holland Zuid

Albert Schweitzer ziekenhuis, RIVAS
groep, Drechtdokters, Huisarts en Zorg 
Yulius, Aafje, RAV Zuid-Holland Zuid,
Landelijke Meldkamer Samenwerking

Jaap-Frank Ponstein

BESTUURLIJKE KARTREKKER
Hans Janssen

8



KETENPARTNERS

ACHTERGROND

OP DE PLANNING

STAND VAN ZAKEN

Q3 2019

Q1 2022

 
We staan 

hier!
Q2 2021

PROJECTMANAGER

Regio Rotterdam-Rijnmond streeft ernaar alle patiënten de best passende (acute) zorg te
bieden, via een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum waar verschillende zorgprofessionals
(triagisten van de HAP, MKA-centralisten, regieartsen, acute thuiszorg verpleegkundigen en
GGZ virtueel) de hulpvraag beoordelen. In het kort draait de pilot om: de zorg zo coördineren,
dat elke patiënt de juiste zorg op het juiste moment ontvangt. Dit kan resulteren in: een
telefonisch consult of advies; een bezoek van de huisarts; een doorverwijzing naar de
huisartsenpost of meldpunt APH; een bezoek van de wijkverpleegkundige of crisisdienst GGZ;
ambulancezorg (met of zonder ambulancevervoer). De zorgvraag kan op deze manier naar de
best passende aanbieder worden doorgeleid. 

Het ZCC RR is sinds 6 maart in de weekenden operationeel en de eerste ervaringen zijn erg
positief. Met de diverse betrokkenen zijn we de pilot ZCC verder aan het vormgeven. De
eerste casuïstiek bespreking heeft plaatsgevonden, alsmede een interactieve sessie. Er is
een MTO uitgezet onder de ZCC medewerkers. De komende periode ligt de focus op het
verbreden van het handelingsperspectief van de ZCC-medewerkers door verschillende
zorgpaden vorm te geven tussen MKA-HAP-VVT en GGZ. Verschillende klachten als
urinewegproblemen, wondzorg en valincidenten worden in verbeterteams onderzocht en
worden nieuwe processen uitgedacht. Hierbij wordt toegewerkt naar juiste inzet van de juiste
zorgprofessional voor de best passende zorg. Ook wordt de personele poule verkleind om
toe te kunnen werken naar een dedicated team. Op het ZCC gaan we aan de slag met
situationale bewustwording. Door te werken met beeldschermen met enerzijds informatie en
anderzijds sturing en monitoringsinfo t.a.v. de verschillende ketenpartners (LPZ, drukte
SEH/HAP, aantal rijdende ambu’s etc).

Zorgcoördinatiecentrum
Rotterdam-Rijnmond Ambulance Rotterdam Rijnmond (ARR),

Antes, Huisartsenposten Rijnmond,
Huisartsenpost ‘t Hellegat, Conforte
(Spoedzorg Rotterdam en
Verwijshulp010), ROAZ Zuidwest-
Nederland, Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond, Curamare, Careyn

Iris Keessen

Fysieke aansluiting GGZ
Toewerken naar dedicated poule ZCC medewerkers
Situationele bewustwording (beeldschermen met content) op ZCC
Aansluiting Curamare en Careyn
Continue verbeteren o.b.v. kwartaalrapportages, debriefings
Verkennen vervolg financiering zorgverzekeraars
Zorgpaden opstellen

BESTUURLIJKE KARTREKKER
Heidi van den Brink
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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. 

Bereidheid tot integraal werken is er.
Roadmap op hoofdlijnen met scrum aanpak in concept betrokkenen in het veld
(maart opgeleverd).
Werkgroep conform bijgestelde plan van aanpak van start; startend met een
kick-off op zowel niveau van bestuurders als niveau van de werkgroep
bestaande uit zorg professionals.

Doel: toegankelijke integrale keten acute zorg organiseren, borgen en verbeteren
zodanig dat 24/7 de best passende acute zorg voor de patiënt, binnen de juiste tijd,
op de juiste plaats door de juiste mensen plaatsvindt.

Integrale Acute Zorgketen
Zeeland

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

Joost Koemans

Opleveren van integraal ontwerp acute zorg; daarna
fasegewijze meerjarige implementatie (Q4).

BESTUURLIJKE KARTREKKER
Gerco Blok
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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.

Eind maart zijn in een tweede webinar de tussentijdse resultaten van de eerste zes
maanden van de proeftuin gepresenteerd. Aan de hand van deze resultaten zijn een
aantal aanbevelingen gedaan voor de resterende pilotperiode waaronder: stimuleren
van de onderlinge samenwerking, meer betrekken van de Rapid HAG op de HAP,
verduidelijken indicatiestelling en het creëren van een vaste werkplek voor de Rapid
HAG op de HAP. Inmiddels zijn een aantal aanbevelingen in de praktijk doorgevoerd
zoals het creëren van een vaste werkplek en wordt gekeken naar de verdere inbedding
van de Rapid HAG op de HAP

Rapid
Huisartsengeneeskunde
(Rapid HAG) 
Zuid-Holland Zuid

RAV Zuid-Holland Zuid, HAP
DrechtDokters, Yulius

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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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.

1) Uitwisseling tussen RAV Rotterdam Rijnmond (ARR) en SEH’s Erasmus
MC, Maasstad ziekenhuis en IJsselland ziekenhuis
De technische realisatie is gestart door de ICT-vertegenwoordigers van de
koplopers en leveranciers. Regio-breed  (10 SEH’s en 3 RAV) worden de
werkafspraken gemaakt voor digitaal ontvangen van de vooraankondiging op de
SEH en feedbackbericht aan de RAV.
2) Uitwisseling van RAV Zuid-Holland Zuid naar SEH’s Albert Schweitzer
ziekenhuis en Erasmus MC
Tijdens de aanmeldsessie van 10 juni is er commitment gekomen van de
deelnemers (zorgaanbieders en leveranciers) op de scope, planning en deelname
aan het koploperproject. Vervolgens heeft het programma de aanmelding
goedgekeurd. Er wordt nu gestart met het koploperproject.
3) Uitwisseling van HAP Rijnmond naar MKA Rotterdam-Rijnmond 
De papieren aanvraag is ingediend bij het programma. Voordat er officieel gestart
kan worden, moeten een aantal zaken verder uitgediept worden. Om meer
helderheid te krijgen over de context, behoefte en mogelijkheden voor de
gegevensuitwisseling van HAP naar MKA zijn we in gesprek met de stakeholders
en leveranciers.

Ankie Kuiper

ACHTERGROND

OP DE PLANNING

STAND VAN ZAKEN

Q1 2021

Q1 2022

BESTUURLIJKE KARTREKKER

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

N.B.

We zijn in de regio Zuidwest-Nederland bezig met 3 koploperprojecten binnen het
landelijke programma Met spoed beschikbaar:

Aanvragen subsidie RR MKA & HAP (Q3)
Eerste bijeenkomsten RR MKA & HAP (Q3-Q4) 
Eerste bijeenkomsten ZHZ RAV & SEH (Q3-Q4)
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