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PROGRAMMA ZORGCOÖRDINATIE: DE JUISTE
ZORG OP DE JUISTE PLAATS.
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 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.

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 “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. Domeinoverstijgende samenwerkingen
en verdere ontschotting is hierbij essentieel. In dit programma wordt middels diverse
projecten en pilots meer inzicht verkregen in de nadere invulling van zorgcoördinatie
in de regio Zuidwest-Nederland.

Binnen het programma wordt ingezet op de volgende doelstellingen:
1.
2.
3.

4.
5.

Het LPZ kliniek dashboard wordt in een aantal ziekenhuizen intensief gebruikt om
met name de interne beddencapaciteit te tonen. Door het RCPS wordt het LPZ
nadrukkelijk gebruikt voor de aanlevering van data aan het LCPS. Doordat dit gebeurt
via een automatische koppeling hoeven (de meeste) ziekenhuizen dit niet meer
handmatig te doen en is de data goed betrouwbaar. In Q4 zal verkenning
plaatsvinden of de inrichting op een specifieker abstractieniveau noodzakelijk is voor
een nog efficiënter gebruik. Daarnaast wordt er nagedacht op landelijk niveau (LCPS)
over de monitoring van patiënten met influenza zodat hier mogelijk op gestuurd kan
gaan worden. Uiteraard wordt hier het RCPS ook bij betrokken. 

In het derde kwartaal van 2021 is in het project LPZ Spoed het nieuwe dashboard V3
live gegaan. Naast het nieuwe dashboard is er hard gewerkt aan een factsheet/
poster met een samenvatting van de regionale werkafspraken aangaande de
algemene presentatiestop voor de SEH. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de
afspraken enkel gaan over de algemene presentatiestop voor de SEH en gelden voor
de 112-patiëntenstroom. Met de huisartsenposten is gestart met de uitwerking van
werkafspraken. Daarnaast wordt er toegewerkt naar het inzichtelijk maken van het
Spoed dashboard voor het ambulance personeel. Hierbij wordt de verbinding
gezocht met AZN. 



Eind september is het geboortezorg dashboard live gegaan in de regio! Alle
verloskundigen hebben toegang verkregen tot het dashboard en zien in één
oogopslag waar beschikbare capaciteit is voor zowel de barende vrouw als voor de
neonaat. De ziekenhuizen gebruiken het dashboard ook om te zien naar welke
ziekenhuizen patiënten overgeplaatst kunnen worden. Het is ondersteunend in de
RCT overleggen. Naast het technische aspect, zijn er werkafspraken opgesteld met
geboortezorgprofessionals omtrent het gebruik van het dashboard. Nieuwe
ontwikkelwensen worden in Q4 geïnventariseerd en verder opgepakt. Vanuit andere
ROAZ-regio’s is warme belangstelling getoond voor het LPZ geboortezorg dashboard.
Op dit moment lopen er gesprekken met de kindergeneeskunde om ook de
kindercapaciteit in te richten in LPZ. Dit lijkt een logische vervolgstap aangezien de
geboortezorg en kindergeneeskunde fungeren als communicerende vaten.

In de drie verschillende subregio’s worden domeinoverstijgende samenwerkingen
vorm gegeven of nader verkend. In Rotterdam-Rijnmond is in maart 2021 de pilot
zorgcoördinatiecentrum (ZCC RR) 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. De
afgelopen periode hebben we gezien dat de ZCC medewerkers elkaar en elkaars
werkprocessen beter hebben leren kennen. Naast de HAP’s en de MKA is spoedzorg
010 ook fysiek aangesloten. In Q3 is er veel aandacht geweest voor de ontwikkeling
van efficiëntere zorgpaden, (sturings)informatie op het ZCC en de ideale bezetting.
Ook wordt er ingezet op zorgpaden tussen MKA, HAP en VVT. Dit zal in Q4 verder
vorm krijgen. Helaas heeft een forse arbeidsmarktkrapte op zowel de MKA als de HAP
erin geresulteerd dat de pilot tijdelijk on hold is gegaan. Dit is een enorme domper
geweest, maar het moment wordt ook aangegrepen om de pilot te resetten en,
indien het lukt, op de MKA zelf te gaan herstarten met de pilot. 

In Zuid-Holland Zuid wordt met de betrokken ketenpartners verkend hoe zij verder
zouden willen samenwerken vanuit een regionaal zorgcoördinatiecentrum. In Q4
wordt naar verwachting een plan van aanpak opgesteld met input van de direct
betrokkenen onder leiding van de programmamanager. Het plan moet aansluiten op
de huidige situatie in de regio, rekening houdend met landelijke ontwikkelingen op
het gebied van zorg coördinatie en budgetvriendelijk zijn. 

Naast de oriëntatie op een regionaal zorgcoördinatiecentrum loopt er een pilot
waarbij huisartsen, RAV ZHZ 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. De proeftuin is op 31
oktober officieel afgelopen. De rapid Huisartsengeneeskunde heeft in de afgelopen
proeftuinperiode een gedegen plek verworven op de Huisartsenpost Drechtsteden
(Drechtdokters), maar niet zonder veel van en met elkaar te leren, bij te sturen en
scherp te blijven. Momenteel wordt er nagedacht over een eventuele doorstart van
de rapid HAG, waarbij er aandacht is voor de verdere inbedding, financiering etc. 
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In de regio Zeeland werken ketenpartners met elkaar toe naar een integrale acute
zorgketen. Daarbij wordt ingezet op 4 pijlers: preventie van spoed, ombuigen van
spoedvragen naar zelfzorg of reguliere zorg, acute zorg meteen op de juiste plaats
verlenen en snelle uitstroom uit de acute keten naar de juiste plek. Vanuit deze
principes en de patiëntreis volgend, onderzoekt de denktank of de diverse
bouwstenen kunnen bijdragen aan het verminderen van de acute zorg kloof. 

Uitwisseling van digitale gegevens in situaties waarbij elke seconde telt is essentieel
en randvoorwaardelijk voor zorgcoördinatie. We zijn in de regio Zuidwest-Nederland
reeds gestart met drie koploperprojecten binnen het programma Met spoed
beschikbaar. We zijn verheugd om hier nu een vierde aan toe te mogen voegen,
namelijk de uitwisseling in de subregio Zeeland tussen Witte Kruis en ADRZ. In de
verschillende koploperprojecten wordt ingezet op digitale gegevensuitwisseling
tussen de RAV’s en SEH’s en tussen de MKA en HAP in alle drie de subregio’s.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een regionaal plan voor uitrol van bovenstaande
koploperprojecten regiobreed. In het AB ROAZ vergadering van 11 november komt
dit ook uitgebreid aanbod. 

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.

In het voorjaar 2022, wanneer hopelijk de covidbesmettingen het toe laten, zijn we
voornemens om een regionaal congres te organiseren ten aanzien van de
verschillende initiatieven die ontplooit worden binnen het programma
Zorgcoördinatie. We hopen van harte dat dit mogelijk zal zijn.

Ik ben trots op alle betrokkenen binnen het programma Zorgcoördinatie die zich
dagelijks vol passie en enthousiasme inzetten om hun steentje bij te dragen aan het
verder optimaliseren van de acute zorgketen. Ik wens jullie veel plezier met het lezen
van deze voortgangsrapportage.

Iris Keessen.
Programmamanager Zorgcoördinatie, ROAZ Zuidwest-Nederland.
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Achtergrond

Stand van zaken

Het tijdig bieden van de juiste zorg op de juiste plek is van groot belang voor
patiënten met een acute zorgvraag. Om dit te bereiken is 24 uur per dag en 7 dagen
per week inzicht nodig in de beschikbare capaciteit en drukte binnen de keten. LPZ
Spoed geeft binnen de spoedketen inzicht in de drukte en openstellingsstatus van de
SEH. Dit geeft de ketenpartners in de regio de mogelijkheid om de samenwerking
vanuit één digitale plek te optimaliseren. Hierdoor kan op tijd op knelpunten in de
keten geanticipeerd worden, zodat de spoedzorg zo efficiënt mogelijk kan worden
geleverd.

Op de planning

Monitoring werkafspraken MKA/SEH
HAP – Uitwerking werkafspraken
Ambulance – Technische ontwikkeling LPZ applicatie en inzicht voor ambulance
personeel. Maken van werkafspraken.
Volgen landelijke fasering voor de validatie van de druktemeter
Bijeenkomst alle projectleden voor update van de subwerkgroepen en doorkijk
naar 2022.

Q4 2021: 

Evaluatie implementatie werkafspraken MKA/SEH.
Testfase LPZ voor ambulancepersoneel 

Q1 2022:

Q3 2019

Q4 2022

 
We staan 

hier!
Q3 2021

Bestuurlijke kartrekker Hans Janssen
Projectleider Kirsten Kirschner
Ketenpartners SEH, Meldkamer
Ambulance, Huisartsenposten Zuidwest-
Nederland

LPZ - SPOED (SEH)

MKA/SEH – 4 oktober jl. is de regio live gegaan met LPZ dashboard V3 en zijn de
aangepaste werkafspraken in gebruik genomen. Dit wordt gemonitord en indien
gewenst kan hier een gebruikerssessie voor georganiseerd worden.
Aansluiten van de HAP – Werkgroepsessies zijn gestart en bekeken wordt hoe de
HAP voor eventuele specifieke patiëntencategorieën kan sturen op de informatie
in LPZ met betrekking tot openstellingsstatus van de SEH.
Ambulance – Er is gesproken met de RAV RR en ZHZ over wensen ten aanzien van
inzicht in LPZ voor het ambulancepersoneel. Vanuit LPZ is toegezegd dat er
ruimte is te ontwikkelen en dat het technisch mogelijk moet zijn.
Druktemeter (mNedocs) – Volgen van landelijke fasering. 

Met de deelnemers aan het project zijn in voor 2021 prioriteiten vastgesteld:
1.

2.

3.

4.
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Voor intern gebruik (dashboard): inzicht eigen capaciteit
Voor extern gebruik: inzicht in capaciteit andere ziekenhuizen t.b.v. 

LPZ kliniek: inzicht in de beddencapaciteit van de ziekenhuizen.

Achtergrond

Stand van zaken

Op de planning

Q2 2020

Q2 2022

 
We staan 

hier!
Q3 2021

Bestuurlijke kartrekker Annemiek Rutters
Projectleider Wouter van der Spek
Ketenpartners Alle ziekenhuizen in de 
regio Zuidwest-Nederland

LPZ - KLINIEK
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Automatische aanlevering aan RCPS m.b.t. landelijk vereiste covidcijfers
(covidcapaciteit en aantallen patiënten met COVID)

Overplaatsingen: LPZ kliniek – RCPS: inzicht in covidcijfers.

Het LPZ kliniek dashboard wordt in een aantal ziekenhuizen intensief gebruikt om
met name de interne beddencapaciteit te tonen. Voor bijvoorbeeld overplaatsingen
wordt het binnen de regio nog minder gebruikt omdat hier (buitenom RCPS) minder
sprake van is.
Door het RCPS wordt LPZ ondertussen intensief gebruikt voor de aanlevering van
data aan LCPS. Doordat de data automatisch via LPZ wordt opgehaald, hoeven
ziekenhuizen dit niet meer dagelijks handmatig te doen. Tevens: erg betrouwbaar.

Twee ziekenhuizen hebben door omstandigheden wat vertraging opgelopen; maar
verwachting kunnen zij in Q4 hun data delen. 

Monitoring van griepcapaciteit van ziekenhuizen via LPZ. Doel: inzicht capaciteit t.b.v.
patiënten met influenza zodat hier mogelijk ook op gestuurd kan gaan worden. Dit
wordt waarschijnlijk landelijk bij de RCPS-en (LCPS) belegd. 

Verkenning of de inrichting op een specifieker abstractieniveau noodzakelijk is voor
efficiënt gebruik. Nu: een bed is een bed. Toekomst: inzicht in capaciteit van
specifieke specialismen? Ervaring moet leren of dat zinvolle informatie is. De
verwachting is dat het huidige abstractieniveau voldoende informatie geeft voor het
eerste belletje.



Eind september is het LPZ Geboortezorg dashboard live gegaan in de regio! Alle
verloskundigenpraktijken in de regio Zuidwest-Nederland hebben toegang tot het
dashboard en zien in één oogopslag waar beschikbare capaciteit is voor zowel de
barende vrouw als voor de neonaat. De ziekenhuizen gebruiken het dashboard ook
om te zien naar welke huizen patiënten overgeplaatst kunnen worden. 
Op een enkel ziekenhuis (tijdelijk) en het Geboortecentrum Sophia (gebruikt geen
EPD) na wordt het dashboard automatisch gevuld door een koppeling met het EPD.
Het dashboard laat dus real-time de beschikbare capaciteiten zien.
Er zijn werkafspraken opgesteld met geboortezorgprofessionals omtrent het gebruik
van het dashboard en deze zijn reeds in de praktijk gebracht.

Achtergrond

Stand van zaken

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 met beschikbare bedden te
bellen, zodat de barende vrouw zo snel mogelijk de juiste zorg kan krijgen. Voor haar
cliënt is het prettig zo snel mogelijk te weten waar zij kan bevallen. De urgentie om dit
capaciteitsdashboard te realiseren was hoog; zowel de Covid-19 problematiek als de
personeelskrapte, de geboortegolf en het RS-virus in de zomer maakten dat
zorgverleners in de regio aandrongen en zelf ook goed meewerkten om het
dashboard te realiseren. 

Op de planning
Het LPZ Geboortezorg dashboard krijgt een opmerkingenveld voor korte
mededelingen omtrent de capaciteit en mogelijk ook een zogenaamde ‘stop-knop’
om alles in één keer tijdelijk op ‘rood’ te zetten.
De werkafspraken worden, naar aanleiding van casuïstiek, verder aangescherpt
met de regio.
Laatste ziekenhuis zal de koppeling met HiX bewerkstelligen.
Overeenkomsten met verloskundige praktijken sluiten.
Andere ROAZ-regio’s en andere vakgroepen enthousiasmeren voor LPZ
Geboortezorg.

Q2 2021

 
We staan 

hier!
Q3 2021

Bestuurlijke kartrekker Arie Franx
Projectleider Hiske Ernst
Ketenpartners Alle ziekenhuizen regio
Zuidwest-Nederland, geboortecentrum 
Sophia en verloskundigenpraktijken in de 
regio, ZorgImpuls, DVP Rijnmond

LPZ - GEBOORTEZORG
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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.

Achtergrond

Stand van zaken

ZORGCOÖRDINATIECENTRUM
ZUID-HOLLAND ZUID

Op de planning
Opstellen plan van aanpak (Q4).

Bestuurlijke kartrekker Hans Janssen
Projectleider Jaap-Frank Ponstein
Ketenpartners Albert Schweitzer ziekenhuis,
RIVAS groep, Drechtdokters, Huisarts en Zorg 
Yulius, Aafje, RAV Zuid-Holland Zuid, Landelijke
Meldkamer Samenwerking
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Zorgcoördinatie is een middel om meer en effectiever samen te werken om patiënten
de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. In de regio Zuid-Holland Zuid wordt de
vraag beantwoord hoe aanbieders van acute zorg in de regio Zuid-Holland Zuid
verder zouden willen samenwerken vanuit een regionaal zorgcoördinatiecentrum.
Om deze vraag te beantwoorden is er met steun van zorgverzekeraars een
programmamanager regionale zorgcoördinatie aangetrokken met de opdracht om
samen met vertegenwoordigers van de acute zorg in de regio een plan aan te leveren
voor een regionaal zorgcoördinatiecentrum in de regio Zuid-Holland Zuid.



Het ZCC RR is sinds 6 maart in de weekenden operationeel. In afgelopen maanden
hebben we gezien dat de ZCC medewerkers elkaar en elkaars werkprocessen beter
leren kennen. Er wordt relevante casuïstiek behandeld waaruit echt de meerwaarde
van het ZCC blijkt. Tijdens de pilot wordt continu gekeken naar hoe we het ZCC
kunnen blijven verbeteren.

Achtergrond

Stand van zaken

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.

ZORGCOÖRDINATIECENTRUM
ROTTERDAM RIJNMOND

Op de planning
Herstart pilot op de meldkamer ambulancezorg;
Aansluiting Curamare en Careyn;
Continue verbeteren o.b.v. kwartaalrapportages, debriefings en interactieve sessies;
Implementeren zorgpaden HAP-VVT;
Zorgpaden opstellen MKA-HAP/VVT;
Verkennen vervolg financiering zorgverzekeraars;
Verkennen mogelijkheden vervolg pilot ZCC.

Q3 2019

 
We staan 

hier!
Q3 2021

Bestuurlijke kartrekker Heidi van den Brink
Projectleider Iris Keessen
Ketenpartners Ambulance Rotterdam Rijnmond
(ARR), Antes, Huisartsenposten Rijnmond,
Huisartsenpost ‘t Hellegat, Conforte (Spoedzorg
Rotterdam en Verwijshulp010), ROAZ Zuidwest-
Nederland, Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond, Curamare, Careyn

Naast de HAP’s en MKA, is Spoedzorg fysiek aangesloten vanaf Q2. In Q3 is er veel
aandacht geweest voor de ontwikkeling van nieuwe (efficiëntere) zorgpaden;
(sturings)informatie op het ZCC en de ideale bezetting. Ook zijn we bezig met het
ontwikkelen van zorgpaden tussen MKA-HAP/VVT.

Verder wordt gekeken naar mogelijkheden om fysiek in de ruimte van de MKA aan te
sluiten (tijdens en na de pilot). Door personele krapte bij een aantal deelnemers was
een tijdelijke sluiting van het ZCC onvermijdelijk. Deze opent naar verwachting weer in
december, wanneer de bezetting weer op orde is. Dit is een enorme domper geweest
voor alle enthousiast betrokken ketenpartners, maar het moment wordt
aangegrepen om de pilot te resetten en, indien het lukt, op de MKA zelf te gaan
plaatsnemen. Dit is voor alle betrokkenen een enorme wens om maximaal
rendement uit het ZCC te halen (dit was immers de bedoeling bij aanvang van de
pilot).
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Achtergrond

Stand van zaken

In Zeeland dreigt een zorgkloof te ontstaan. De vraag naar zorg zal de komende jaren
o.a. door de vergrijzing stijgen. Tegelijkertijd komen er minder professionals om die
zorgvraag te beantwoorden. Als de zorg in Zeeland niet anders georganiseerd wordt,
is er in 2030 een tekort van 7.400 professionals. 

INTEGRALE ACUTE 
ZORGKETEN ZEELAND

Op de planning
In Q4 2021 brengt de denktank advies uit aan de bestuurders/opdrachtgevers over
de bouwstenen die geschikt zijn voor Zeeland en de wijze waarop deze naar de
Zeeuwse situatie vertaald kunnen worden.

Q1 2021

 
We staan 

hier!
Q3 2021

Bestuurlijke kartrekker Gerco Blok
Projectleider Joost Koemans
Ketenpartners ADRZ, ZorgSaam, SVRZ,
Emergis, Dagpraktijken en huisartsen, ZHCo,
Nucleus Zorg, Witte Kruis

Voorkomen van spoedvragen
Ombuigen van spoedvragen naar zelfzorg of reguliere zorg
Acute zorg meteen op de juiste plek
Snelle uitstroom uit de acute keten naar de juiste plek

De denktank heeft 4 principes voor toekomtsbestendige acute zorg geformuleerd:

Vanuit deze principes en de patiëntreis volgend, onderzoekt de denktank of de
volgende bouwstenen kunnen bijdragen aan het verminderen van de acute zorg kloof:
Publiekscommunicatie, reguliere dagzorg, zorgpaden, preventieprogramma’s, Zeeuws
zorgcoördinatiecentrum, de MKA, spoedpleinen, HAP+, psychiaterpoule, huisarts en
visite-arts, wijkverpleegkundige onplanbare zorg, ambulance, rapid HAG, aanvullend
vervoer, Zeeuws zorgcoördinatiecentrum care, intensieve thuiszorg, spoedbedden.

Dit raakt ook de acute zorg. Om die zorg toegankelijk, kwalitatief op orde en
betaalbaar te houden, is een trendbreuk noodzakelijk, een andere aanpak. Geen van
de partijen kan het probleem van de mismatch tussen vraag en aanbod daarbij alleen
oplossen. Daarom is in opdracht van de Zeeuwse Zorg Coalitie een denktank acute
zorg Zeeland in het leven geroepen. Deze bestaat uit professionals van diverse
aanbieders van acute zorg in Zeeland. De denktank werkt aan een ontwerp voor een
toekomtsbestendige integrale acute zorgketen. 

Naar verwachting zullen de bestuurders de meest kansrijke bouwstenen
projectmatig verder laten uitwerken in 2022. Deels kan dat gebeuren in
projectgroepen die al aan het werk zijn in opdracht van de Zeeuwse Zorgcoalitie.
Bij de uitwerking kan gebruik gemaakt worden van ervaringen die elders zijn
opgedaan, o.a. in het programma Zorgcoördinatie van de ROAZ regio.
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Achtergrond

Stand van zaken

In de regio Zuid-Holland Zuid is de proeftuin zorgcoördinatie gestart waarbij de
Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ), de Regionale
Huisartsenpost DrechtDokters en Yulius (GGZ Crisisdienst) intensiever zijn gaan
samenwerken. Met behulp van de inzet van een zogenaamde Rapid
Huisartsengeneeskunde (Rapid HAG) wordt de toenemende druk in de acute
zorgketen het hoofd geboden. Een Rapid HAG is een concept waarbij een voertuig
met een ambulanceprofessional beschikbaar is, die een aanvullende opleiding heeft
in de acute huisartsgeneeskunde én acute geestelijke gezondheidszorg. Deze
specifiek daartoe opgeleide ambulanceprofessional kan snel de juiste zorg verlenen
voor acute zorgvragen aan patiënten in hun thuissituatie, op aanvraag en onder regie
van de huisarts op de HAP. De proeftuin zorgcoördinatie loopt in de periode van
september 2020 tot eind oktober 2021. 

RAPID HUISARTSEN-
GENEESKUNDE (RAPID HAG)
ZUID-HOLLAND ZUID

Op de planning
Momenteel vinden gesprekken plaats tussen bestuurders over een mogelijke
doorstart
In oktober en november zullen voor de eindevaluatie van de proeftuinperiode
vragenlijsten worden uitgezet onder de triagisten en regieartsen en zullen
focusgroepsgesprekken worden gepland met de Rapid HAG om hun ervaringen
rondom te proeftuinperiode te verzamelen
Eind dit jaar zal de eindrapportage worden opgeleverd 

Q3 2019

Bestuurlijke kartrekker Hans Janssen
Projectleider Nanne Bos
Ketenpartners RAV Zuid-Holland Zuid, HAP
DrechtDokters, Yulius

De proeftuinperiode loopt 31 oktober officieel af. De Rapid Huisartsengeneeskunde
heeft in de afgelopen proeftuinperiode een gedegen plek verworven op de
Huisartsenpost Drechtsteden (Drechtdokters), maar niet zonder constant veel van en
met elkaar te leren, bij te sturen en scherp te blijven. Er zijn mooie en waardevolle
resultaten uit de pilot naar voren gekomen waarop voort geborduurd kan worden.

Momenteel wordt er nagedacht over een eventuele doorstart van de Rapid HAG,
maar eerst moet er door alle betrokken instanties worden nagedacht over de verdere
inbedding, financiering etc. van de Rapid HAG om deze permanent mogelijk te
maken. 
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Achtergrond

Stand van zaken

Het belang van digitale gegevensuitwisseling in de spoedketen is groot. Veel andere
initiatieven in de regio Zuidwest-Nederland zijn in het verleden helaas vertraagd of
gestrand. Gezien de urgentie en de stimulans van het landelijke programma Met
spoed beschikbaar is dit het momentum om stappen te zetten en de
gegevensuitwisseling juist in te richten voor een kwaliteitsspoedzorgketen.

DIGITALE GEGEVENS-
UITWISSELING IN 
DE ACUTE ZORGKETEN

Op de planning
Besluit brede uitrol door AB ROAZ (Q4 2021)
Monitoring werkafspraken en techniek digitale vooraankondiging RR (Q4 2022)
Ontwikkeling en implementatie feedback bericht RR (Q2 2022)
Aanscherpen werkafspraken ZHZ (Q1 2022)
Ontwikkeling en implementatie digitale vooraankondiging ZHZ(Q1 2022)
Eerste bijeenkomsten RR MKA & HAP (Q4)
Eerste bijeenkomsten Zeeland RAV & SEH (Q4)

Q3 2019

 
We staan 

hier!
Q3 2021

Bestuurlijke kartrekker N.B.
Projectleider Ankie Kuipers
Ketenpartners HAP Rijnmond, MKA Rotterdam-
Rijnmond, SEH Erasmus MC, SEH IJsselland
ziekenhuis, SEH Maasstad ziekenhuis, RAV ARR,
SEH Albert Schweitzer ziekenhuis, RAV ZHZ 

1) Uitwisseling tussen RAV Rotterdam Rijnmond (ARR) en SEH’s Erasmus MC,
Maasstad ziekenhuis en IJsselland ziekenhuis. Regio-breed (10 SEH’s en 3 RAV) zijn
werkafspraken gemaakt voor digitaal ontvangen van de vooraankondiging op de SEH van
de RAV. De digitale vooraankondiging is ontwikkeld door de leveranciers en wordt 26
oktober in gebruik genomen door de koplopers. Na de implementatie zal er verder
worden gewerkt aan de werkafspraken en ontwikkeling van de techniek voor het digitale
feedbackbericht van de SEH's naar de RAV. 
2) Uitwisseling van RAV Zuid-Holland Zuid naar SEH’s Albert Schweitzer
ziekenhuis en Erasmus MC. Het project is gestart. De eerste overleggen met de
leveranciers over de te ontwikkelen techniek voor de digitale vooraankondiging hebben
plaatsgevonden. Ook vindt overleg plaats met de koploper of verdere specificatie van de
werkafspraken voor Zuid-Holland Zuid nodig is.  
3) Uitwisseling van HAP Rijnmond naar MKA Rotterdam-Rijnmond.
De papieren aanvraag is ingediend bij het programma. Voordat er officieel gestart
kan worden, moeten landelijk een aantal zaken verder uitgediept worden over
uitwisseling van HAP naar MKA. Hierover zijn we in gesprek met het landelijke
programma, AZN, de meldkamer, huisartsenpost en leveranciers.
4) Uitwisseling van RAV Witte Kruis naar SEH van het ADRZ.
De papieren aanvraag is ingediend bij het programma. De regionale projectleiding is
gefaciliteerd vanuit het ADRZ. Momenteel zijn het Witte Kruis, het ADRZ en het landelijke
programma met de leveranciers de aanmeldsessie aan het voorbereiden. 

We zijn in de regio Zuidwest-Nederland bezig met 4 koploperprojecten binnen het
landelijke programma Met spoed beschikbaar:
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