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...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 het “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.

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.

Binnen het programma wordt ingezet op de volgende
doelstellingen:

De acute zorg toegankelijk houden...

PROGRAMMA ZORGCOÖRDINATIE: DE JUISTE
ZORG OP DE JUISTE PLAATS.

Binnen de regio Zuidwest-Nederland wordt op
verschillende manieren invulling gegeven aan de
optimalisatie van zorgcoördinatie. Zo houden een viertal
projecten zich bezig met het Landelijk Platform
Zorgcoördinatie (LPZ). Zie pagina 4 t/m 8 voor meer
informatie over, en een uitgebreider overzicht van, de
vier LPZ-modules. Naast LPZ, behoren ook de
zorgcoördinatiecentra in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-
Holland Zuid tot het Programma Zorgcoördinatie.
Hierover leest u meer op pagina's 9 en 10. Over het
project Integrale Acute Zorgketen Zeeland leest u meer
op pagina 12. Tot slot maken de zes subprojejcten ten
aanzien van digitale gegevensuitwisseling een belangrijk
deel uit van de optimalisereing van zorgcoördinatie. Zie
pagina 13 t/m 18 voor meer informatie over deze zes
Met spoed beschikbaar-projecten. 

De (door)ontwikkeling van nieuwe en bestaande
vormen van zorgcoördinatie.
Het aanhaken van raadplegende instellingen in LPZ.
Het afronden van koploperprojecten ten aanzien van
de digitale gegevensuitwisseling. Tegelijkertijd de
brede uitrol van deze uitwisselingen. 
Het organiseren van een webinar over digitale
gegevensuitwisseling. 

Binnen het Programma Zorgcoördinatie wordt het
aankomende jaar een aantal plannen geconcretiseerd.
Deze plannen zijn: 

Zie voor de specifieke projectplannen, aangaande het
jaar 2022, de afzonderlijke rubrieken en de
overzichtsplanning in deze rapportage. 
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LANDELIJK 
PLATFORM
ZORGCOORDINATIE
(LPZ)

Het project LPZ kliniek heeft sinds de vorige
rapportage weer een aantal goede stappen weten
te zetten. De technische koppeling is bij alle tien
betrokken ziekenhuizen in de regio
geïmplementeerd en de klinische capaciteit bij
negen van de tien, via het LPZ-dashboard, real
time inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt LPZ
kliniek nog steeds veelvuldig gebruikt voor de
aanlevering van COVID-data aan het LCPS. De
komende periode zal in het teken staan van het
verder optimaliseren en gebruiken van het
kliniekdashboard om werkafspraken en
gebruiksgemak, na evaluatie, zo goed als mogelijk
te kunnen finetunen. 
Ook zusterproject LPZ spoed heeft een
dynamische periode achter de rug. Een drietal
deelprojecten hebben ieder op hun eigen manier
behoorlijke stappen gezet. De drie thema’s die
binnen de deelprojecten geconcretiseerd werden,
zijn: het aanhaken van het ambulancepersoneel,
het aanhaken van de huisartsen en
huisartsenposten en het vormgeven van
werkafspraken ten aanzien van het onderdeel
“nieuws” binnen de LPZ-applicatie. 

Over beweging gesproken… Binnen een halfjaar
is een compleet nieuw dashboard ontwikkeld
waarin eerstelijns verloskundigen real-time
kunnen zien welk ziekenhuis of geboortecentrum
plek heeft voor hun barende cliënt. Dit project,
LPZ geboortezorg, helpt verloskundigen inzicht
te hebben in de capaciteiten van ziekenhuizen en
geboortecentra in de regio, waardoor zij in één
oogopslag kunnen zien waar plek is voor hun
cliënt. Willekeurig rondbellen, en daardoor het
verliezen van kostbare zorgmomenten, is
hierdoor verleden tijd. Gebruikmakend van het
efficiënte LPZ-platform, houden verloskundigen
meer tijd over voor de zorg van hun cliënt. De
komende periode wordt gefocust op het creëren
van eenheid in landelijke definities en een aantal
doorontwikkelingspunten, om gebruik van het
platform nog meer te optimaliseren.

Een nieuwe aanwinst in de LPZ-familie is LPZ
kindergeneeskunde. Dit welkome, nieuwe
project houdt zich bezig met de automatisering
van opnamecapaciteit op de kinderafdelingen in
de regio Zuidwest-Nederland. Het project bevindt
zich heden ten dage nog, letterlijk én figuurlijk, in
de kinderschoenen. Gedurende de komende
maanden zal het LPZ kindergeneeskunde pas
echt grotere stappen maken. Het plan is dan ook
om het project aankomende zomer gerealiseerd
te hebben.

Over de vier LPZ-projecten

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ)
maakt de beschikbare capaciteit van ziekenhuizen
in Nederland realtime inzichtelijk voor andere LPZ
gebruikers. Beschikbare capaciteit wordt in een
dashboard weergegeven. Hierdoor kunnen
patiënten beter gespreid worden tussen de
ziekenhuizen in reguliere tijden en in tijden van
crisis, en wordt de schaarse capaciteit van de
acute zorgketen beter benut. In de regio Zuidwest-
Nederland worden momenteel vier projecten
geïmplementeerd. 

Deze drie projecten zullen gedurende de komende
periode verder uitgewerkt worden. Ook zal
deelname aan de landelijke werkgroep over
druktemeters op de SEH worden voortgezet.
Kortom; de dynamische periode zal nog wel even
worden voortgezet. 

LPZ Spoed, LPZ Kliniek, LPZ Geboortezorg
& LPZ Kindergeneeskunde
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Bestuurlijke kartrekker Hans Janssen
Projectleider Kirsten Kirschner
Ketenpartners SEH, Meldkamer, Ambulance, Huisartsenposten 

LPZ - SPOED (SEH)

Doel                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.

Binnen het project hebben we in 2022 enkele
deelprojecten lopen:

Wat doet het project?

Tekenen overeenkomst raadplegende instelling
Specifieke pagina inrichten in LPZ
Technische uitwerking voor inlog en gebruik op
ambulance
Samenwerkingsafspraken over het sturen op de
informatie in LPZ

Aanhaken ambulancepersoneel

Tekenen overeenkomst raadplegende instelling
Samenwerkingsafspraken over het sturen op de
informatie in LPZ

Aanhaken huisartsenposten/huisartsen

Wie plaatst het nieuws
Wat wordt er geplaatst
Wie anticipeert op het nieuws

Regionale werkafspraken Nieuws

Naast de regionale deelprojecten, nemen we deel aan
een landelijke werkgroep die gaat over druktemeters op
de SEH waarvan de Nedocs er één is.

Voor de verschillende deelprojecten vindt verdere
uitwerking plaats en worden werksessies georganiseerd
met de ketenpartners.

Geografisch gebied Geheel ROAZ Zuidwest-Nederland.

Wat is de impact van het project?
Het project heeft impact op de regionale samenwerking
in de regio ZWN als het gaat om het tijdig bieden van de
juiste zorg op de juiste plek. Er kan vroegtijdig
geanticipeerd worden op de situatie in de regio. Doordat
de meldkamer LPZ standaard open heeft staan, kunnen
zij op de informatie sturen en escaleren naar het ROAZ
als de zorgcontinuïteit in het gedrang komt.

Wat is de status van het project?
Het project is in uitvoering.

Wat zijn de succesfactoren van het project?
De betrokkenheid van de ketenpartners.
De urgentie die wordt gezien in een realtime systeem en
regionale afspraken om er mee te werken.

Wat zijn (mogelijke) knelpunten binnen het
project? 
Prioriteiten die elders gesteld worden bij de ketenpartners.
Onvoldoende capaciteit intern (ROAZ) en extern
(ketenpartners, LNAZ) om de voortgang te behouden.

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?

We starten een pilot met het ambulancepersoneel in
RR en ZHZ dat inzage krijgt in LPZ, specifiek in de
openstellingsstatus van de SEH’s.
We hopen een duw te geven aan het aanhaken van
de huisartsenposten, want dat heeft even stil
gelegen.
We maken regionale werkafspraken over het gebruik
van het nieuws in LPZ in samenwerking met LPZ
Kliniek.
We toetsen de validiteit van de procesinformatie en
het gebruik van Nedocs bij de SEH’s.

Wat zijn de plannen voor 2022 ten aanzien van
het project? 

Huisartsenposten/huisartsen aanhaken op LPZ
Ambulancepersoneel aanhaken op LPZ
Landelijke werkgroep Nedocs

Drie deelprojecten lopen door vanuit 2021, te weten:

Daarnaast gaan we in 2022 de focus leggen op de
validatie van de procesinformatie die zichtbaar is in LPZ,
het gebruik van (M)Nedocs door de SEH (en andere
partijen?) en het plaatsen van nieuwsberichten.

We staan 
hier!

Q1 2022

Q3 2019 Q4 2022
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Bestuurlijke kartrekker Annemiek Rutters
Projectleider Ilse van der Beek
Ketenpartners Alle ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland

LPZ - KLINIEK

Doel                
LPZ kliniek geeft 24/7 inzicht in de klinische beschikbare beddencapaciteit voor de reguliere acute zorg. Enerzijds om inzicht in de eigen capaciteit te
verkrijgen. Anderzijds om inzicht in de capaciteit van andere ziekenhuizen uit de regio (of landelijk) te bewerkstelligen. Dit laatste ten behoeve van
overplaatsingen van patiënten. 

Wat doet het project?

Geografisch gebied Geheel ROAZ Zuidwest-Nederland.

Wat is de impact van het project?

Momenteel is in alle tien de ziekenhuizen in onze regio de
technische koppeling van LPZ succesvol geïmplementeerd, 
 de klinische capaciteit is bij negen van de tien ziekenhuizen
real time inzichtelijk gemaakt en het aanleveren van
patiëntenaantallen is door het merendeel van de
ziekenhuizen via LPZ geautomatiseerd. Met een viertal
aanvullende ziekenhuizen wordt nog aan het laatste stukje
m.b.t. patiënten aantallen (covid zorg) gewerkt. Verder zijn
er momenteel landelijke ontwikkelingen omtrent de
herijking van covid definities en toepassingen.

Wat is de status van het project?
De kliniekmodule van LPZ bevindt zich in de
uitvoeringsfase. De covidmodule bevindt zich in ook in
de uitvoeringsfase, maar zal voor verdere ontwikkeling
even on hold staan. Dit in afwachting van de landelijke
ontwikkelingen met betrekking tot covid.  

Wat zijn (mogelijke) knelpunten binnen het
project? 

Prioriteiten die elders gesteld worden bij de
ketenpartners.
Onvoldoende capaciteit intern (ROAZ) en extern
(ketenpartners, LNAZ) om de voortgang te behouden. 
De mogelijkheid om zowel intern als extern van de
kliniekmodule gebruik te kunnen maken, kan binnen
verschillende ziekenhuizen leiden tot andere
prioriteiten. 
Landelijke ontwikkelingen omtrent covid kunnen de
gestelde prioriteiten doen veranderen of ondermijnen. 

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?
De aankomende periode gaan we ons vooral focussen op
het optimaliseren en gebruiken van de kliniekmodule van
LPZ. De ziekenhuizen gaan de kliniekmodule, ten
behoeve van de reguliere capaciteit, intensief gebruiken,
om te ervaren, te signaleren en werkafspraken hierop te
wijzingen.

Wat zijn de plannen voor 2022? 
Het verder optimaliseren en implementeren van
ontwikkelwensen n.a.v. de gebruikersfase van de
kliniekmodule. Dit om werkafspraken aan te passen en
verder te ontwikkelen.

We staan 
hier!

Q1 2022Q2 2020 Q2 2022

De afgelopen periode werd vooral gefocust op de livegang
van de capaciteit (kliniekmodule) en de patiëntenaantallen
(covidmodule). 

De kliniekmodule van dit LPZ project heeft impact op de
beschikbaarheid van capaciteitsinzicht. De
beddencoördinatie in de ziekenhuizen heeft door het
LPZ-platform in één oogopslag zicht op de
beschikbaarheid van bedden in andere ziekenhuizen
voor overplaatsingen. Op basis van deze informatie kan
door de beddencoördinatie (of door de arts), om een
patiënt over te plaatsen, veel gerichter naar andere
ziekenhuizen worden gebeld.
Ook verschaft LPZ inzicht in de verschillende faciliteiten
van de ziekenhuizen, zowel algemeen (bijv. aanwezigheid
SEH etc.), als voor de IC, en andere specifieke afdelingen.
Hierdoor wordt (sneller) duidelijk in welk ziekenhuis een
patiënt een specifieke behandeling kan ontvangen. 

Wat zijn de succesfactoren van het project?
De betrokkenheid van de ketenpartners en het
vertrouwen onderling, door real time inzicht in de
capaciteit. Daarnaast, de urgentie die wordt gezien in
een realtime systeem en regionale afspraken om er mee
te werken. Tot slot, de borging van de implementatie van
LPZ in de individuele ziekenhuizen en het voldoende
meenemen van de betrokkenen/LPZ gebruikers intern. 

Het onderzoeken van monitoring van isolatiecapaciteit
(incl. verbijzondering welke variant; covid, influenza) van
ziekenhuizen via LPZ. Het doel hiervan is het verkrijgen
van inzicht in de 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.

Tekenen van de overeenkomsten door de ziekenhuizen
Herijking van de regionale werkafspraken voor LPZ
Kliniek (/Covid) 
Profielinformatie is uitgebreid in LPZ op behoefte vanuit
de NVIC (o.a. gezien uitfasering zorgcapaciteit.nl) én
intensivisten krijgen in hun eigen ziekenhuis toegang tot
LPZ. Dit om inzicht te hebben in de real time IC
capaciteit, alsook de algemene en specifieke faciliteiten
per ziekenhuis. 
Covid: definities en toepassingen in onze regio en input
vanuit onze regio richting landelijk

Overige plaatsgevonden activiteiten tijdens het 1e kwartaal:
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Bestuurlijke kartrekker Arie Franx
Projectleider Hiske Ernst
Ketenpartners Alle ziekenhuizen in regio Zuidwest-Nederland,
geboortecentrum  Sophia en verloskundigenpraktijken in de 
regio, Samergo, DVP Rijnmond

LPZ - GEBOORTEZORG

Doel                Een automatische koppeling realiseren tussen het Elektronisch Patiënten Dossier en LPZ om real-time inzicht te hebben in de beschikbare medische,
poliklinische en neonatale capaciteit van geboortecentra en ziekenhuizen. 

Er is een geheel nieuw dashboard in LPZ ontwikkeld
waarin alle eerstelijns verloskundigen real-time kunnen
zien welk ziekenhuis of geboortecentrum plek heeft voor
hun barende cliënt. Ook wordt het dashboard binnen de
ziekenhuizen gebruikt om te zien waar er plek is om een
zwangere of pas bevallen vrouw en/of een neonaat
naartoe te verplaatsen. Tijdens de realisatie van het
dashboard hebben de geboortezorgprofessionals en de
ICT afdelingen van de ziekenhuizen en de eerstelijns
verloskundigen uit de regio samengewerkt met het ROAZ
en LNAZ om het dashboard te realiseren. Door deze
goede samenwerking is het geboortezorg dashboard in
september 2021 live gegaan!

Wat doet het project?

Geografisch gebied Geheel ROAZ Zuidwest-Nederland.

Wat is de impact van het project?

De eerstelijns verloskundigen hoeven niet meerdere
ziekenhuizen te bellen bij drukte. In één oogopslag
kunnen zij zien waar er plek is voor hun cliënt, gerichter
bellen en daardoor meer tijd over hebben voor de zorg
aan hun cliënt. Dit draagt bij aan het realiseren van de
juiste zorg op de juiste plek.

Wat is de status van het project?

De hoofddoelstelling, het opleveren van een
geboortezorg dashboard met real-time informatie, is
afgerond. Momenteel zijn er een aantal zaken die
doorontwikkeld worden.

Wat zijn de succesfactoren van het project?
Er is een goede samenwerking in de regio Zuidwest-
Nederland tussen de verschillende
geboortezorgprofessionals. Door het implementeren van
het dashboard, en daarmee inzicht in elkaars
capaciteiten, is de samenwerking en gezamenlijke
verantwoordelijkheid gegroeid. 

Wat zijn (mogelijke) knelpunten binnen het
project? 
De ROAZ-regio Zuidwest-Nederland is koploper geweest in
het LPZ Geboortezorg dashboard. Andere ROAZ-regio’s
starten in 2022 met de implementatie van het dashboard.
Hierdoor kunnen er landelijke verschillen ontstaan in
definities. 
Daarnaast werkt het dashboard niet regio-overstijgend.
Verloskundigen die op de grenzen van ROAZ-regio’s
werken hebben geen inzicht in de capaciteiten van
ziekenhuizen in de naastgelegen regio. Hetzelfde geldt
voor ziekenhuizen als zij een zwangere of pas bevallen
vrouw willen verplaatsen.

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?
Het komende kwartaal staan er drie ontwikkelingen op
de agenda:

Wat zijn de plannen voor 2022 ten aanzien van
het project? 
Eenheid creëren in de landelijke definities en een aantal
doorontwikkelingspunten realiseren, zoals hierboven
genoemd.

We staan 
hier!

Q1 2022

Q2 2021 Q2 2022

Ook kan er in één oogopslag gezien worden waar er een
beschikbare plek is voor een neonaat die extra zorg
nodig heeft. Dit scheelt veel heen en weer bellen tussen
verschillende ziekenhuizen. Het zelfde geldt voor het
verplaatsen van zwangere of pas bevallen vrouwen naar
een ander (2e of 3e lijns) ziekenhuis.

Landelijk willen we eenduidige definities van de
verschillende soorten bedden vaststellen. Met
meerdere ROAZ-regio’s en het LNAZ zal hier
overeenstemming over bereikt worden.
Inzicht in het verwachtte aantal bevallingen in de
regio. Indien de technische haalbaarheid toereikend
is, komt er inzicht in het verwachtte aantal
bevallingen per ziekenhuis per week. Hiermee
kunnen de ziekenhuizen meer rekening houden met
pieken en dalen in de instroom van patiënten.
Het bijhouden van het aantal ‘nee’-verkopen bij het
insturen van een bevallende cliënt. Het kan
voorkomen dat een zwangere niet in het
voorkeursziekenhuis kan bevallen en moet uitwijken
naar een andere bevallocatie. Dit geeft inzicht in de
verplaatsing van de zorgvraag.

1.

2.

3.
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Bestuurlijke kartrekker N.B.
Projectleider Daphne van Velzen
Ketenpartners Alle ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland.LPZ - KINDERGENEESKUNDE

Doel                Het automatiseren van inzage in de beschikbare capaciteit van de kinderafdelingen waardoor de real-time inzicht in de opnamecapaciteit van deze
afdelingen mogelijk wordt, in de regio Zuid-West Nederland. De huidige LPZ-kliniekmodule wordt uitgebreid met specialistischere labels van de
kindergeneeskunde.

Er is afgestemd met de kinderartsen van de
expertisegroep kindergeneeskunde over de wensen en
behoeften voor LPZ. De vervolgstap is het regionaal in
kaart brengen van de verschillende soorten bedden op
de kinderafdeling.  Dit zijn zowel bedden met als zonder
apparatuur. Over deze bedden zullen regionaal definities
afgesproken worden met de kinderartsen voordat ze in
het LPZ komen te staan.

Wat doet het project?

Geografisch gebied Geheel ROAZ Zuidwest-Nederland.

Wat is de impact van het project?
Het huidige proces van inzicht in de capaciteiten, wat
meerdere keren per dag handmatig doorgegeven wordt,
zal vervangen worden door het real-time inzicht in LPZ.
Dit levert tijdswinst op voor de beddencoördinatoren die
de capaciteiten doorgeven. Ook is er snel inzicht in waar
er nog plek is voor een verplaatsing. Dit is zeer wenselijk
bij hoge drukte, bijvoorbeeld door het RS virus waar
jaarlijks de kinderafdelingen mee vol liggen.

Wat is de status van het project?
Het LPZ Kindergeneeskunde is zojuist gestart! Het
project staat letterlijk in de kinderschoenen.

Wat zijn de succesfactoren van het project?
Er bestaat een goede samenwerking en regionale
afstemming in de expertisegroep kindergeneeskunde.
Tevens bestaat er een gestroomlijnd regionaal proces
over het doorgeven van beschikbare capaciteiten en het
verplaatsen van kinderen tussen ziekenhuizen. Dit
proces bestaat al een tijdje. Door het LPZ wordt het
doorgeven van de beschikbare capaciteiten
gedigitaliseerd. 

Wat zijn (mogelijke) knelpunten binnen het
project? 
De bedden op de kinderafdelingen zijn vaak voorzien van
apparatuur. Deze apparatuur kan per bed of kamer
verschoven worden en staat niet geregistreerd in het
elektronisch patiënten dossier. Het opstellen van regionale
definities en labelen van deze kamers en bedden geeft wat
uitdagingen.

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?
In het eerste kwartaal van 2022 stellen we definities op
van de bedden op de kinderafdeling. Vervolgens zal er
aan LPZ gevraagd worden of ze de specialistische labels
van deze bedden kunnen aanmaken. In het tweede
kwartaal vragen we de functioneel beheerders van de
ziekenhuizen van LPZ om de bedden goed te labelen,
zodat ze zichtbaar worden in het dashboard. Daarnaast
maken we in het tweede kwartaal werkafspraken met de
kinderafdelingen over hoe om te gaan met het gebruik
van het dashboard. 

Wat zijn de plannen voor 2022 ten aanzien van
het project? 
Het doel is aan het begin van de zomer 2022 het project
gerealiseerd te hebben. De beschikbare capaciteiten van
de kindergeneeskunde zijn dan real-time inzichtelijk in
LPZ, gepaard met regionale definities en werkafspraken.

We staan 
hier!

Q1 2022

Q4 2021 Q3 2022
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DOMEIN-
OVERSTIJGENDE
SAMENWERKINGEN
ZCC Rotterdam-Rijnmond, ZCC Zuid-Holland
Zuid & Integrale Acute Zorgketen Zeeland

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.
Inmiddels bevindt het project zich in de laatste
fase van de uitvoering. De periode april tot en
met augustus wordt daarom gebruikt voor het
“herontwerpen” van het zorgcoördinatiecentrum
in de regio Rotterdam Rijnmond. Focus zal binnen
deze nieuwe variant liggen op een hybride
uitvoering waarin fysieke en virtuele
samenwerking elkaar moeten gaan versterken. 

Drie domeinoverstijgende projecten

Joost Koemans en zijn team ontfermen zich al
enige tijd, binnen het project Integrale Acute
Zorgketen Zeeland, over het toekomstbestendig
maken van de acute zorg in Zeeland. De
projectgroep, bestaande uit verschillende
professionals uit diverse organisaties, heeft een
ontwerp op hoofdlijnen afgeleverd bij het
Bestuurlijk Overleg Acute Zorg Zeeland om vorm
te geven aan het toekomstbestendig streven. Dit
ontwerp is overgenomen door het Bestuurlijk
Overleg en op basis hiervan zal een
programmastructuur worden ingericht.
Verschillende werkgroepen, vallend binnen deze
structuur, zullen de komende tijd afzonderlijke
bouwstenen uitwerken. 
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Het project Zorgcoördinatiecentrum Zuid-
Holland Zuid (ZCC ZHZ) lijkt zich momenteel in
wat rustiger vaarwater te bevinden. Het project
is in afwachting van concretisering van
bestuurlijke uitgangspunten ten aanzien van
zorgcoördinatie in Zuid-Holland Zuid. Wanneer
deze uitgangspunten, naar verwachting in het
tweede kwartaal van 2022, helder zijn, zullen
pas de volgende stappen binnen het project
gezet kunnen worden. Deze fase van het
concretiseren van uitgangspunten geldt met
name voor Zorgcoördinatie in de regio
Dordrecht en omstreken. In Gorinchem, vanuit
Rivas Zorggroep, wordt al actief ingezet op
Zorgcoördinatie. Rivas Zorggroep neemt hierin
het initiatief binnen de regio. Een aparte
rubriek voor het project Zorgcoördinatie Zuid-
Holland Zuid zal in deze rapportage ontbreken.
In de volgende rapportage, wanneer de
bestuurlijke uitgangspunten geconcretiseerd
zijn, wordt het project weer uitgebreider in de
voortgangsrapportage meegenomen. 



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

ZORGCOÖRDINATIECENTRUM
ROTTERDAM-RIJNMOND

Doel                1) Regionale samenwerking; 2) Juiste zorg op de juiste plek door ontschotting en domein overstijgende samenwerking; 3) Kwaliteit: minder onnodige
ritten en onnodig dure zorg, minder onnodige presentaties bij SEH’s, snelle verwijzing naar GGZ en VVT; 4) Toegankelijkheid: continuïteit, spreiding en
beschikbaarheid; 5) Professionaliteit: bredere deskundigheid en samenwerkings-vaardigheden. 

Meer ruimte voor spoed. Minder vaak op pad voor
hulpverlening die uiteindelijk onnodig blijkt. Regio
Rotterdam-Rijnmond streeft ernaar alle patiënten de best
passende (acute) zorg te bieden, via een geïntegreerd
zorgcoördinatiecentrum waar verschillende
zorgprofessionals de hulpvraag beoordelen. 

Wat doet het project?

Geografisch gebied Rotterdam-Rijnmond, inclusief het
gebied van de Zuid-Hollandse eilanden

Wat is de impact van het project?
Ontschotten van de verschillende zorgdomeinen, begrip
en kennis van elkaars wereld waardoor samenwerking
beter verloopt. Patiënt centraal met als doel direct de
juiste zorg op de juiste plek leveren. Voorkomen dat
patiënt van kastje naar de muur wordt gestuurd.
Voorkomen dat er onnodig dure zorg wordt ingezet die
niet leidt tot JZOJP.

Wat is de status van het project?
Het project bevindt zich in de laatste fase van de
uitvoering. 

Wat zijn de succesfactoren van het project?
Elkaar en elkaars domeinen leren kennen, maakt de
lijnen voor multidisciplinair overleg letterlijk korter
Zorgpaden ontwikkelen geeft de medewerkers
handelingsperpectief. Hierdoor zien we dat er
minder onnodige huisartsenzorg wordt ingezet, waar
acute VVT zorg kan helpen om direct de juiste zorg te
leveren die de patiënt op dat moment nodig heeft. 
De zorgvraag kan naar de best passende aanbieder
worden doorgeleid.
Tientallen casuïstieken waaruit de kwalitatieve
meerwaarde van het ZCC blijkt

Wat zijn (mogelijke) knelpunten?
Digitale gegevensuitwisseling in de (acute) zorg tussen
de verschillende domeinen is nog niet goed ingeregeld. 
Inzicht in ketenbrede acute zorg capaciteit op 1 plek is
nog niet goed ingeregeld. Door o.a. het Landelijk
Platform Zorgcoördinatie (LPZ) regio en ketenbreed uit
te rollen werken we toe naar 1 applicatie voor inzicht in
alle (acute)zorgcapaciteit
Inkoop via zorgverzekeraars is nu nog per domein/
ketenpartner geregeld. Voor de toekomst is integrale
financiering een must!
Kwantitatieve onderbouwing van de resultaten die sec
toe te schrijven zijn aan de pilot zijn moeilijk te
destilleren en te constateren.

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?
In de komende periode gaan we door met de ontwikkelde
zorgpaden tussen HAP en VVT en het integreren van deze
in de bestaande werkwijzen op de verschillende HAP-
locaties. Ook gaan we samen met de betrokkenen
zorgpaden ontwikkelen, waarbij de focus vooral ligt op de
meldkamer en de HAP. 

Wat zijn de plannen voor 2022?

We staan 
hier!

Q1 2022
Q3 2019 Q1 2022

een telefonisch consult of advies (zelfmanagement);    
een bezoek van de huisarts (visite); 
een doorverwijzing naar de huisartsenpost of
meldpunt APH
een doorverwijzing van de huisartsenpost naar de
Acute VVT
een bezoek van de crisisdienst GGZ
ambulancezorg (met of zonder ambulancevervoer).

De zorg zo coördineren, dat elke patiënt de juiste zorg op
het juiste moment ontvangt. Daar draait het in deze pilot
om. Dit kan resulteren in:

Tijdens de pilot werken de triagisten van de huisartsenpost
en de meldkamer-centralisten samen vanuit één fysiek
zorgcoördinatiecentrum. Telefonische aanvragen komen
binnen bij dezelfde partij als voorheen. Voor de patiënt
verandert er dus niets. Dankzij informatie-uitwisseling
tussen de MKA en de HAP en de aanwezigheid van een
regiearts, kunnen urgentieclassificaties opgeschaald en
afgeschaald worden. Hierdoor kan de zorgvraag naar de
best passende aanbieder worden doorgeleid.

De periode van april tot en met augustus gaan we
gebruiken voor het “herontwerpen” van zorgcoördinatie in
regio RR. Het streven is om vanaf september te gaan
werken in een hybride vorm waarin we een combinatie
willen gaan toepassen van fysieke en virtuele
samenwerking. 

Uiterlijk in september willen we starten met een hybride
vorm van samenwerking die we door willen trekken tot
ongeveer mei 2023. Rond die tijd zijn naar verwachting de
landelijke kaders helder op welke wijze zorgcoördinatie
structureel kan worden vormgegeven.  
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Bestuurlijke kartrekker Gerco Blok
Projectleider Joost Koemans
Ketenpartners ADRZ, ZorgSaam, SVRZ, Emergis, dagpraktijken
huisartsen, ZHCo, Nucleus Zorg, Witte Kruis

INTEGRALE ACUTE 
ZORGKETEN ZEELAND

Doel                De acute zorg in Zeeland toekomstbestendig  maken: 1) 24/7 toegankelijk voor iedereen die acute zorg nodig heeft, ook de toerist; 2) De best passende
acute zorg voor de patiënt; 3) Binnen de juiste tijd; 4) Op de juiste plaats; 5) Door de juiste mensen.

Een multidisciplinaire denktank van professionals uit
organisaties die acute zorg leveren heeft een ontwerp op
hoofdlijnen gemaakt en dat als advies voorgelegd aan
het bestuurlijk overleg acute zorg Zeeland.

Wat doet het project?

Geografisch gebied De provincie Zeeland.

Wat is de impact van het project?
Als de zorg niet anders georganiseerd wordt, stevent
Zeeland af op een zorgkloof. Door de stijgende
zorgvraag en de afname van het aantal beschikbare
professionals zou het medewerkerstekort, bij
ongewijzigd beleid, oplopen tot 7.400 in 2030. Deze
problematiek raakt ook de acute zorg. Door integraal,
vanuit de 4 principes de acute zorg opnieuw vorm te
geven, kunnen knelpunten worden weggenomen. Dat
gebeurt in hechte samenwerking. De acute zorg
aanbieders nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid.
Knelpunten in de ene schakel zijn vaak alleen op te
lossen of te voorkomen door andere schakels.

Wat is de status van het project?
Ontwerpfase.

Wat zijn de succesfactoren van het project?
Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen.
Integraal denken.
Alignment en eigenaarschap voor de veranderopgave
op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. Alle
niveaus betrekken.
Capaciteit vrijmaken en ondersteuning organiseren.

Wat zijn (mogelijke) knelpunten binnen het
project? 

Te weinig tijd vrij kunnen maken door de grote
werkdruk.
Onvoldoende out of the box denken.
Onvoldoende veranderbereidheid door
belangentegenstellingen.

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?
Het bestuurlijk overleg heeft de hoofdlijnen die de
denktank adviseert overgenomen. Een
programmastructuur wordt ingericht om de bouwstenen
uit te werken en te realiseren. De opdrachten aan de
diverse werkgroepen die dit gaan doen worden van
concrete, zo mogelijk kwantitatieve ambities voorzien.
Nadat de bemensing en ondersteuning van de
werkgroepen is georganiseerd, gaan zij aan hun
opdrachten beginnen.

Wat zijn de plannen voor 2022?

De werkgroepen gaan de diverse bouwstenen uitwerken.
Bepaalde bouwstenen kunnen al snel geïmplementeerd
worden. Andere bouwstenen volgen in 2023.

We staan 
hier!

Q1 2022

Q1 2021 Q1 2023

Voorkomen van spoed
Ombuigen van spoed
Acute zorg meteen op de juiste plek
Snelle uitstroom uit de acute zorg keten

Het ontwerp is gebaseerd op 4 principes:

Het ontwerp omvat diverse bouwstenen waaronder een
Zeeuws Coördinatie Centrum Acute Zorg.
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DIGITALE GEGEVENS-
UITWISSELING IN DE
ACUTE ZORGKETEN

Een zestal projecten verbonden aan de ontwikkeling en
implementatie van digitale gegevensuitwisseling
vervullen een steeds grotere rol binnen de portefeuille
van Programma Zorgcoördinatie. Deze projecten zijn
verbonden aan het landelijke programma Met spoed
beschikbaar. Samen met het landelijke programma
worden de ketenpartners en hun leveranciers
ondersteund om digitale gegevensuitwisselingen te
ontwikkelen en implementeren zoals beschreven in de
richtlijn 'gegevensuitwisseling acute zorg'. 

Waar de projecten voorheen in de
voortgangsrapportages onder één gemeenschappelijke
projectdeler geschaard werden, zijn de afzonderlijke
pilots inmiddels allen zelfstandig. Twee nieuwe projecten
hebben het Met spoed beschikbaar-programma binnen
het ROAZ Zuid-West Nederland uitgebreid. Dit is de
brede uitrol van de RAV-SEH en de brede uitrol van
HAP-SEH. De uitrol tussen de RAV en SEH houdt zich
bezig met de gegevensuitwisseling op regioniveau.
Hetzelfde geldt voor de uitwisseling van HAP naar MKA. 

Digitale uitwisseling in de regio Zuidwest-
Nederland
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Bestuurlijke kartrekker Albert van Wijk
Projectleider Cora Speelman
Projectleider ICT Frouke van Sterkenburg
Ketenpartners RAV ARR, SEH Erasmus MC, SEH IJsselland
ziekenhuis, SEH Maasstad ziekenhuis

DIGITALE GEGEVENS-
UITWISSELING IN DE 
ACUTE ZORGKETEN: RAV-SEH 
ROTTERDAM-RIJNMOND

Doel                De ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde digitale informatieoverdracht van Ambulance Rotterdam-Rijnmond naar de afdelingen
Spoedeisende hulp (SEH) van het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC. En het feedback bericht van deze spoedeisende hulpen
naar Ambulance Rotterdam-Rijnmond.

Bij dit koploperproject werkt een coalitie van
zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers samen om de
digitale gegevensuitwisseling technisch (door) te
ontwikkelen, te implementeren en de geleerde lessen op
te halen. 

Wat doet het project?

Geografisch gebied Rotterdam-Rijnmond

Wat is de impact van het project?
Sneller de juiste informatie op de SEH bij overdrachten
vanuit de ambulances
Completere informatie bij de zorgverleners als ze een
patiënt verwezen krijgen, waardoor ze eerder de juiste
behandeling kunnen inzetten.
De patiënt zal minder vaak hetzelfde verhaal hoeven te
vertellen.
Minder administratieve lasten voor de zorgverleners
Kwaliteitsverbetering bij de RAV door feedback vanuit
de SEH’s.

Wat is de status van het project?
In uitvoering

Wat zijn de succesfactoren van het project?
De techniek wordt per ketenpartner gerealiseerd, maar
de werkafspraken worden regionaal gemaakt. Dit zorgt
voor versnelling in de ontwikkeling en een snellere
regio brede uitrol. 
Focus hebben voor zowel ICT-vraagstukken als
zorginhoudelijke vragen, waardoor beide onderwerpen
voldoende aandacht krijgen. 
Er is goede afstemming over de landelijke
ontwikkelingen met het landelijke programma. Zo
blijven we op de hoogte van ontwikkelingen in het land
en kunnen we hiervan leren. 
De ketenpartners zien het nut en noodzaak van digitale
gegevensuitwisseling in, waardoor er vanuit intrinsieke
motivatie gewerkt wordt.
Voor dit project is er landelijke urgentie, waardoor er
vanuit de verschillende landelijke partijen prioriteit aan
wordt gegeven. 

Wat zijn (mogelijke) knelpunten binnen het
project? 

Vertraging door andere (ICT) projecten in de regio,

Afhankelijkheid van de ICT leveranciers
Capaciteit bij de ketenpartners en de ICT van de
ketenpartners
Afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen

      zoals EPD implementaties

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?
De digitale informatieoverdracht van Ambulance
Rotterdam-Rijnmond naar de spoedeisende hulpen is in
oktober 2021 in gebruik genomen. Op basis van de
ervaringen in de praktijk zetten we het komende
kwartaal de puntjes op de i wat betreft de de techniek en
het werkproces.

Wat zijn de plannen voor 2022 
In 2022 zullen we het koploper project afronden.
Vervolgens zal deze techniek in de regio worden
uitgerold. De lessen die hier geleerd zijn worden gedeeld
met de regio en het land. 

We staan 
hier!

Q1 2022

Q3 2019 Q3 2022

Bij het project helpen we de vier koplopers om de
technische eisen en wensen op te halen, te ontwikkelen,
te testen en te implementeren. De werkafspraken over
de toepassing van de gegevensuitwisseling worden regio
breed gemaakt samen met de betrokken spoedeisende
hulpen en de regionale ambulancevoorzieningen van
heel Zuidwest Nederland. De geleerde lessen worden
binnen de regio gedeeld. 

Als regionaal projectteam hebben we veelvuldig contact
met de ketenpartners, het landelijke programma en de
leveranciers om versnelling te realiseren. De focus voor het komende kwartaal ligt op het feedback

bericht. Het huidige proces is in kaart gebracht en we
zijn begonnen aan de eisen en wensen voor het
toekomstige proces. In de komende periode worden de
technische eisen, wensen en mogelijkheden van het
toekomstige proces verder uitgewerkt. Daarnaast
worden regio brede werkafspraken gemaakt.
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Bestuurlijke kartrekker Albert van Wijk
Projectleider Ankie Kuiper
Projectleider ICT Frouke van Sterkenburg
Ketenpartners RAV ZHZ, SEH Erasmus MC, SEH Albert
Schweitzer Ziekenhuis

DIGITALE GEGEVENS-
UITWISSELING IN 
DE ACUTE ZORGKETEN:
RAV-SEH ZUID-HOLLAND ZUID

Doel                De ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde digitale informatieoverdracht van Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid naar de afdelingen
Spoedeisende hulp (SEH) van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Erasmus MC.

Bij dit koploperproject werkt een coalitie van
zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers samen om als
eerste in Nederland deze nieuwe digitale
gegevensuitwisseling technisch te (door)ontwikkelen, te
implementeren en de geleerde lessen op te halen.

Wat doet het project?

Geografisch gebied Zuid-Holland Zuid

Wat is de impact van het project?
Sneller de juiste informatie op de SEH bij overdrachten
vanuit de ambulances
Completere informatie bij de zorgverleners als ze een
patiënt verwezen krijgen, waardoor ze eerder de juiste
behandeling kunnen inzetten.
De patiënt zal minder vaak hetzelfde verhaal hoeven te
vertellen.
Minder administratieve lasten voor de zorgverleners.

Wat is de status van het project?
In uitvoering

Wat zijn de succesfactoren van het project?
De techniek wordt per ketenpartner gerealiseerd, maar
de werkafspraken worden regionaal gemaakt. Dit zorgt
voor versnelling in de ontwikkeling en een snellere
regio brede uitrol. 
Focus hebben voor zowel ICT-vraagstukken en
zorginhoudelijke vragen, waardoor beide onderwerpen
voldoende aandacht krijgen. 
Er is goede afstemming over de landelijke
ontwikkelingen met het landelijke programma. Zo
blijven we op de hoogte van ontwikkelingen in het land
en kunnen we hiervan leren. 
De ketenpartners zien het nut en noodzaak van digitale
gegevensuitwisseling in, waardoor er vanuit intrinsieke
motivatie gewerkt wordt.
Voor dit project is er landelijke urgentie, waardoor er
vanuit de verschillende landelijke partijen prioriteit aan
wordt gegeven. 

Wat zijn (mogelijke) knelpunten binnen het
project? 

Vertraging door andere (ICT) projecten in de regio,
zoals EPD implementaties
Afhankelijkheid van de ICT leveranciers
Capaciteit bij de ketenpartners en de ICT van de
ketenpartners
Afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?
De werkafspraken en gewenste zorgprocessen van de
vernieuwde digitale informatieoverdracht van
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid naar de
spoedeisende hulpen, zijn in kaart gebracht. Momenteel
wordt de techniek uitvoering getest en waar nodig
aangepast om te kwalificeren volgens de nieuwe
standaarden. 

Wat zijn de plannen voor 2022 
In 2022 zullen we het koploper project afronden.
Vervolgens zal deze techniek in de regio worden
uitgerold. De lessen die hier geleerd zijn worden gedeeld
met de regio en het land.

We staan 
hier!

Q1 2022

Q3 2019 Q3 2022

Bij het project helpen we de drie koplopers om de
technische eisen en wensen op te halen, te ontwikkelen,
te testen en te implementeren. De werkafspraken over
de toepassing van de gegevensuitwisseling worden regio
breed gemaakt samen met zorgverleners uit het
koploper project in Rotterdam-Rijnmond. Hierbij zijn de
spoedeisende hulpen en regionale
ambulancevoorzieningen van heel Zuidwest Nederland
betrokken. De geleerde lessen worden binnen de regio
gedeeld. 

Als regionaal projectteam hebben we veelvuldig contact
met de ketenpartners, het landelijke programma en de
leveranciers om versnelling te realiseren. Op basis van de definitieve techniek wordt kritisch

gekeken of er nog aanpassingen of aanvullingen nodig
zijn in het werkproces de werkafspraken. Daarnaast
ontvangen de gebruikers de nodige training en
instructie. 
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Bestuurlijke kartrekker N.B.
Projectleider Marja Bakker
Projectleider ICT Marja Bakker
Ketenpartners RAV Zeeland, ADRZ

DIGITALE GEGEVENS-
UITWISSELING IN 
DE ACUTE ZORGKETEN:
RAV-SEH ZEELAND

Doel                De ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde digitale informatieoverdracht van Ambulancedienst Zeeland naar de Spoedeisende hulp van het
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.

De techniek moet ontwikkeld worden, koppeling bij
Adrz komt van ChipSoft.
Aan de kant van de RAV loopt de koppeling over de
LSDV van Enovation. 
De werkgroep komt wekelijks bij elkaar.

Wat doet het project?

Geografisch gebied Zeeland

Wat is de impact van het project?
Informatie over de patiënt is sneller beschikbaar waardoor
kostbare tijd gewonnen wordt in de behandeling van de
patiënt die acute zorg nodig heeft. De informatie komt
rechtstreeks bij de juiste patiënt in het EPD.
Administratieve last wordt minder en foutgevoelige
handelingen als overtypen worden verminderd.

Wat is de status van het project?
In uitvoering en in de testfase

Wat zijn de succesfactoren van het project?
Als de koppeling technisch werkt, de testen goed gaan en
we naar productie over kunnen. Succes is het als het werkt
en de gewenste resultaten geeft voor de zorg.

Wat zijn (mogelijke) knelpunten binnen het
project? 
Technische oplevering van de koppelingen, we zijn hierin
afhankelijk van externe leveranciers. De versnelde
opheffing van het landelijke programma Met Spoed
Beschikbaar kan mogelijk problemen opleveren bij de
ondersteuning aan het project.

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?

Wat zijn de plannen voor 2022 
Werkafspraken maken en project werkend opleveren.

We staan 
hier!

Q1 2022

Q3 2019 Q4 2022

Met name testen
Maken van werkafspraken.
Vanuit de RAV is een landelijke werkgroep gestart om
een werkafspraak te maken mét en zonder
automatisch versturen vanaf de ambulance.
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Bestuurlijke kartrekker Albert van Wijk
Projectleider Cora Speelman
Projectleider ICT Kwadwo Buabeng, Karen Kloppenburg
Ketenpartners HAP Rijnmond, MKA Rotterdam-Rijnmond, 

DIGITALE GEGEVENS-
UITWISSELING IN 
DE ACUTE ZORGKETEN:
HAP-MKA

Doel                De ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde digitale verwijzing van de Huisartsenposten Rijnmond naar de meldkamer ambulancezorg in de
regio Rotterdam-Rijnmond. 

Bij dit koploperproject ondersteunen we de
Huisartsenposten Rijnmond en de meldkamer
ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond om
digitale verwijzing als eerste van Nederland te
ontwikkelen, te implementeren en de geleerde lessen op
te halen

Wat doet het project?

Geografisch gebied Rotterdam Rijnmond

Wat is de impact van het project?
Minder fouten bij het intypen van meetwaarde en NAW
gegevens bij overdracht van HAP en MKA
Completere informatie bij de zorgverleners als ze een
patiënt verwezen krijgen, waardoor ze eerder de juiste
behandeling kunnen inzetten.
De patiënt zal minder vaak hetzelfde verhaal hoeven te
vertellen.
Minder administratieve lasten voor de zorgverleners.

Wat is de status van het project?
In voorbereiding

Wat zijn de succesfactoren van het project?
Er is goede afstemming over de landelijke
ontwikkelingen met het landelijke programma. Zo
blijven we op de hoogte van ontwikkelingen in het land
en kunnen we hiervan leren. 
De ketenpartners zien het nut en noodzaak van digitale
gegevensuitwisseling in, waardoor er vanuit intrinsieke
motivatie gewerkt wordt.
Voor dit project is er landelijke urgentie, waardoor er
vanuit de verschillende landelijke partijen prioriteit aan
wordt gegeven. 

Wat zijn (mogelijke) knelpunten binnen het
project? 

Goedkeuring voor het koploper project vanuit het
landelijke programma
Prioriteit van dit project bij de koplopers
Afhankelijkheid van de ICT leveranciers
Capaciteit bij de ketenpartners en de ICT van de
ketenpartners
Afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?
In dit kwartaal zal worden ingezet om de aanvraag voor
het koploperproject gehonoreerd te krijgen en te starten
met het project. In 2021 is door de Huisartsenposten
Rijnmond naar de meldkamer ambulancezorg
Rotterdam-Rijnmond, samen met hun leveranciers een
papieren aanvraag gedaan voor het koploper project. De
vervolgstap is een aanmeldsessie waar de
huisartsenpost, meldkamer, hun leveranciers en het
landelijke programma commitment geven aan de scope,
planning en deelname van het koploper project. 

Wat zijn de plannen voor 2022 
In 2022 zal het koploper project worden gestart,
vervolgens wordt het huidige en toekomstige proces
bepaald, daarna zal de techniek worden ontwikkeld,
getest en geïmplementeerd. 

We staan 
hier!

Q1 2022

Q3 2019 Q4 2022

Bij het project helpen we de ketenpartners om de
aanvraag voor het koploper project in te dienen bij het
landelijke programma, de werkafspraken te maken en de
techniek te ontwikkelen. Het huidige en gewenste
zorgproces zullen inzichtelijk worden gemaakt, inclusief
de benodigde werkafspraken. Ook zal de techniek op
basis van de wensen van de zorgprofessionals worden
ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

Als regionaal projectteam hebben we veelvuldig contact
met de ketenpartners, het landelijke programma en de
leveranciers om versnelling te realiseren. 

Ter voorbereiding op dit koploperproject is veelvuldig
afgestemd met de meldkamer ambulancezorg en de
huisartsenpost en hun leveranciers over de
mogelijkheden, wensen en eisen voor het koploper
project. Ook is met het landelijke programma,
vertegenwoordigers van onze regio en andere koploper
regio’s afgestemd over het huidige en gewenste proces
van de meldkamer. Zo is een basis pakket van eisen
gemaakt voor de benodigde nieuwe techniek. We hopen
na akkoord voor het koploperproject een start te maken
het plan van aanpak voor de ontwikkeling en
implementatie van deze techniek. 
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Bestuurlijke kartrekker Albert van Wijk
Projectleider Ankie Kuiper
Projectleider ICT Kwadwo Buabeng, Karen Kloppenburg
Ketenpartners RAV's ZWN, SEH's ZWN

DIGITALE GEGEVENS-
UITWISSELING IN 
DE ACUTE ZORGKETEN:
RAV-SEH BREDE UITROL

Doel                De regiobrede uitrol van de vernieuwde digitale informatieoverdracht van de regionale ambulance voorzieningen naar de afdelingen Spoedeisende hulp
(SEH) in de regio Zuidwest Nederland. 

Bij deze uitrol ondersteunen we de Regionale ambulance
voorzieningen en Spoedeisende hulpen om de digitale
gegevensuitwisseling technisch werkend te krijgen en te
implementeren. Hiervoor gebruiken we de geleerde
lessen uit de afgeronde koploperprojecten.   

Wat doet het project?

Geografisch gebied Geheel ROAZ Zuidwest-Nederland

Wat is de impact van het project?
Sneller de juiste informatie op de SEH bij overdrachten
vanuit de ambulances
Completere informatie bij de zorgverleners als ze een
patiënt verwezen krijgen, waardoor ze eerder de juiste
behandeling kunnen inzetten.
De patiënt zal minder vaak hetzelfde verhaal hoeven te
vertellen.
Minder administratieve lasten voor de zorgverleners.

Wat is de status van het project?
In uitvoering

Wat zijn de succesfactoren van het project?
De techniek wordt per ketenpartner gerealiseerd, maar
de werkafspraken worden regionaal gemaakt. Dit zorgt
voor versnelling in de ontwikkeling en een snellere
regio brede uitrol. 
Er is nauw contact met de lopende koploperprojecten.
In de brede uitrol worden de geleerde lessen van de
koploper projecten toegepast. Er is regiobrede
kennisdeling om de uitwisseling sneller regiobreed te
implementeren. 
Er is goede afstemming over de landelijke
ontwikkelingen met het landelijke programma. Zo
blijven we op de hoogte van ontwikkelingen in het land
en kunnen we hiervan leren. 
De ketenpartners zien het nut en noodzaak van digitale
gegevensuitwisseling in, waardoor er vanuit intrinsieke
motivatie gewerkt wordt.
Voor dit project is er landelijke urgentie, waardoor er
vanuit de verschillende landelijke partijen prioriteit aan
wordt gegeven. 

Wat zijn (mogelijke) knelpunten binnen het
project? 

Vertraging door andere (ICT) projecten in de regio,
zoals EPD implementaties
Afhankelijkheid van de ICT leveranciers
Capaciteit bij de ketenpartners en de ICT van de
ketenpartners
Afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?
De techniek van Ambulance Rotterdam-Rijnmond
(AmbuSuite), is ontwikkeld en gekwalificeerd. Deze is
dus klaar voor de regiobrede uitrol. In het komende
kwartaal willen we de eerste spoedeisende hulpen in de
regio Rotterdam-Rijnmond aansluiten op de
vernieuwde digitale informatieoverdracht vanuit
Ambulance Rotterdam-Rijnmond. 

Wat zijn de plannen voor 2022 
In 2022 worden de koploper projecten in Zuid-Holland
Zuid en Zeeland afgerond. Vervolgens zal deze techniek
in de hele regio worden uitgerold. De lessen die hier in
de koploper projecten zijn gedeeld, worden toegepast in
de regio brede uitrol.  We staan 

hier!
Q1 2022

Q3 2021 Q1 2023

Bij het project helpen we de ketenpartners om de
techniek in te richten, te testen en te implementeren. De
werkafspraken over de toepassing van de
gegevensuitwisseling zijn regiobreed gemaakt, samen
met de betrokken spoedeisende hulpen en de regionale
ambulancevoorzieningen van heel Zuidwest Nederland.
Bij de uitrol maken we gebruik van deze werkafspraken
en kijken we of er nog individuele vraagstukken zijn die
aandacht behoeven. 

Als regionaal projectteam hebben we veelvuldig contact
met de ketenpartners, het landelijke programma en de
leveranciers om versnelling te realiseren. In Zeeland en Zuid-Holland Zuid wordt de techniek

momenteel ontwikkeld middels de koploper projecten.
We houden deze ontwikkelingen in de gaten. Nadat de
vernieuwde digitale informatieoverdracht is
geïmplementeerd bij deze koplopers, kan deze regio
breed worden uitgerold.
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Bestuurlijke kartrekker Albert van Wijk
Projectleider Ankie Kuiper
Projectleider ICT Kwadwo Buabeng, Karen Kloppenburg
Ketenpartners HAP's ZWN, SEH's ZWN

DIGITALE GEGEVENS-
UITWISSELING IN 
DE ACUTE ZORGKETEN:
HAP-SEH BREDE UITROL 

Doel                De regio brede uitrol van de vernieuwde digitale verwijzing van de huisartsenposten naar de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) in de regio Zuidwest-
Nederland. 

Bij deze uitrol ondersteunen we de Huisartsenposten en
Spoedeisende hulpen om de digitale
gegevensuitwisseling technisch werkend te krijgen en te
implementeren. Hiervoor gebruiken we de geleerde
lessen uit de afgeronde koploperprojecten die ergens
anders in Nederland zijn voltooid. 

Wat doet het project?

Geografisch gebied Geheel ROAZ Zuidwest-Nederland

Wat is de impact van het project?
Sneller de juiste informatie op de SEH bij overdrachten
vanuit de ambulances
Completere informatie bij de zorgverleners als ze een
patiënt verwezen krijgen, waardoor ze eerder de juiste
behandeling kunnen inzetten.
De patiënt zal minder vaak hetzelfde verhaal hoeven te
vertellen.
Minder administratieve lasten voor de zorgverleners.

Wat is de status van het project?
In uitvoering

Wat zijn de succesfactoren van het project?
De techniek wordt per ketenpartner gerealiseerd, maar
de werkafspraken worden regionaal gemaakt. Dit zorgt
voor versnelling in de ontwikkeling en een snellere
regio brede uitrol. 
In de brede uitrol worden de geleerde lessen van de
koploper projecten toegepast. Ook wordt geleerd van
de reeds geïmplementeerde uitwisseling in de regio. Er
is regio brede kennisdeling om de uitwisseling sneller
regio breed te implementeren. 
Er is goede afstemming over de landelijke
ontwikkelingen met het landelijke programma. Zo
blijven we op de hoogte van ontwikkelingen in het land
en kunnen we hiervan leren. 
De ketenpartners zien het nut en noodzaak van digitale
gegevensuitwisseling in, waardoor er vanuit intrinsieke
motivatie gewerkt wordt.
Voor dit project is er landelijke urgentie, waardoor er
vanuit de verschillende landelijke partijen prioriteit aan
wordt gegeven. 

Wat zijn (mogelijke) knelpunten binnen het
project? 

Vertraging door andere (ICT) projecten in de regio,
zoals EPD implementaties
Afhankelijkheid van de ICT leveranciers
Capaciteit bij de ketenpartners en de ICT van de
ketenpartners
Afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen

Wat staat er op de planning voor het komende
kwartaal?
In dit kwartaal zal een start worden gemaakt met de
regionale werkafspraken voor de verwijzingen van de
huisartsenposten naar de spoedeisende hulpen.
Hiervoor zullen verschillende regio sessies worden
georganiseerd. 

Wat zijn de plannen voor 2022 
In 2022 zal de techniek in de hele regio worden
uitgerold. De werkafspraken worden regio breed
gemaakt en toegepast. De lessen die we uit de
implementaties halen worden in de regio gedeeld. 

We staan 
hier!

Q1 2022

Q3 2021 Q1 2023

Bij het project helpen we de ketenpartners om de
techniek in te richten, te testen en te implementeren. 

De digitale uitwisselingen van Topicus HAP naar ChipSoft
en CSM Callmanger naar ChipSoft, zijn ontwikkeld en
gekwalificeerd. Deze twee uitwisselingen zijn klaar voor
de regio brede uitrol. In het komende kwartaal willen we
een aantal HAP's en SEH's in de regio aansluiten op de
vernieuwde digitale verwijzing. 

De werkafspraken over de toepassing van de
gegevensuitwisseling worden regio breed gemaakt. Dit
doen we samen met de betrokken spoedeisende hulpen
en de huisartsenposten van heel Zuidwest-Nederland.
Dit wordt gedaan op basis van de geleerde lessen van de
ketenpartners die al van start zijn met deze uitwisseling.
Bij de uitrol maken we gebruik van deze werkafspraken
en kijken we of er nog individuele vraagstukken zijn die
aandacht behoeven.

Als regionaal projectteam hebben we veelvuldig contact
met de ketenpartners, het landelijke programma en de
leveranciers om versnelling te realiseren.

De digitale uitwisseling van HealthConnected naar
ChipSoft wordt momenteel elders in Nederland
ontwikkeld. Naar verwachting zal uitrol in de regio ZWN
is na de zomer zal zijn. 
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Planning en stand van zaken
Pilot/project Activiteiten Toelichting

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 Prioritering, gefaseerde aanpak

Herijken regionale werkafspraken MKA/SEH implementatie/ borging

Het aansluiten van de HAP en opstellen van werkafspraken

Verkenning mogelijkheden aansluiten ambulancepersoneel

Het valideren (m)NEDOCs (landelijk traject)

Valideren procesinformatie en gebruik Nedocs

Regionale werkafspraken Nieuwsberichten ism LPZ Kliniek

Evaluatie Evaluatie regionale werkafspraken MKA/SEH

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 inrichting 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

Voorbereiding

Uitvoering 

Evaluatie 

Afronding

Doorontwikkeling Toevoegen instroom a terme bevaldatums

Doorontwikkeling Toevoegen tool bijhouden weigeringen bij insturen bevallende cliënt

Opstarten pilot In kaart brengen wensen en behoeften kinderartsen

Voorbereiding Regionale capaciteiten en definities in kaart brengen

Toevoegen bedden in LPZ

Werkafspraken regionaal opstellen en accorderen

Ziekenhuizen labelen bedden kinderafdelingen

Evaluatie Valideren weergave beschikbare capaciteiten

Afronding Borgen van werkafspraken

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

kwartaalrapportag

e +uitwerken 

kaders vervolg

Structureel vervolg verkennen Huisvesting, financiering, governance e.d. organiseren

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

Voorbereiding RR RAV & SEH Aanvragen subsidie

Uitvoering  RR RAV & SEH Eerste bijeenkomsten werkgroepen worden gepland

Evaluatie  RR RAV & SEH Go-live digitale vooraankondinging 26 oktober, daarna nog het feedback bericht

Afronding  RR RAV & SEH Go-live digitale vooraankondinging 26 oktober, daarna nog het feedback bericht

Opstarten pilot

Voorbereiding ZHZ RAV & SEH Aanvragen subsidie

Uitvoering  ZHZ RAV & SEH Eerste bijeenkomsten werkgroepen worden gepland

Evaluatie  ZHZ RAV & SEH

Afronding  ZHZ RAV & SEH

Opstarten pilot

Voorbereiding Zeeland RAV & SEH Aanvragen subsidie

Uitvoering Zeeland RAV & SEH Eerste bijeenkomsten werkgroepen worden gepland

Evaluatie  Zeeland RAV & SEH

Afronding  Zeeland RAV & SEH

Opstarten pilot

Voorbereiding HAP & MKA

Uitvoering HAP & MKA

Evaluatie HAP & MKA

Afronding HAP & MKA

Opstarten pilot

Voorbereiding uitrol RAV & SEH

Uitvoering uitrol RAV & SEH

Evaluatie uitrol RAV & SEH

Afronding uitrol RAV & SEH

Opstarten pilot

Voorbereiding uitrol HAP & SEH

Uitvoering uitrol HAP & SEH

Evaluatie uitrol HAP & SEH

Afronding uitrol HAP & SEH

Legenda: 

Planning

Stand van zaken

Herstart ZCC RR t/m medio mei 2023

LPZ - Spoed (SEH)

Uitvoering

Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Oktober

Eindrapportage + 

uitwerken vervolg

Globale Planning

LPZ - Kliniek

Uitvoering

Q4 2021 Q2-2022

LPZ - Geboortezorg

Uitvoeren 

Start fase 2

Uitvoering 

Integrale Acute Zorgketen Zeeland

Opstarten pilot 

post-Cvd

LPZ - Kindergeneeskunde Uitvoering 

Digitale gegevensuitwisseling RAV-SEH Zuid-Holland Zuid

Digitale gegevensuitwisseling RAV-SEH & SEH-RAV Rotterdam-Rijnmond

Digitale gegevensuitwisseling RAV-SEH Zeeland

Digitale gegevensuitwisseling HAP-MKA

Brede uitrol RAV-SEH

Brede uitrol HAP-SEH




