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Inleiding

In de regio Kopenhagen, Denemarken, is de triage van 
acute zorgvragen en de regie op de vervolgzorg al een 
aantal jaren op een innovatieve en multidisciplinaire wijze 
georganiseerd. Een gezamenlijk regionaal 
coördinatiecentrum voor de acute zorg ten behoeve van 
een populatie van circa 4,5 miljoen inwoners vormt hierbij 
de spil van deze ontwikkeling. 

Aan de hand van een aantal patient journeys heeft de RAVU deze wijze van 
regionale samenwerking in 2018 conceptueel verder uitgewerkt en – in 
samenspraak met ketenpartners – binnen de eigen context van het ROAZ Midden 
Nederland gebracht. 

Vanaf 2019 is de RAVU dit concept samen met ketenpartners gaan beproeven. 
Dit is mogelijk gemaakt doordat pilotgelden voor regionale zorgcoördinatie door 
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) beschikbaar zijn gesteld. Het pilotplan Zorg Coördinatie Centrum 
(ZCC) Midden Nederland is mede namens Huisartsen Eemland en GGZ Altrecht 
ingediend. De RAVU-pilot maakt hierbij deel uit van de 10 landelijke AZN-pilots 
regionale zorgcoördinatie voor de jaren 2019 tot en met 2022.

In deze eindrapportage is uitgewerkt welke onderdelen van het zorgcoördinatie 
concept tot op heden beproefd zijn, alsmede welke bevindingen en geleerde 
lessen zijn op te tekenen. Conclusies en aanbevelingen completeren deze 
eindrapportage. De pilotperiode loopt nog door tot eind 2022.



4 Eindrapport 2022

De acute zorg in het ROAZ Midden Nederland is in onbalans
Al een aantal jaren is een grote druk op de acute zorgketen en haar zorgverleners 
zichtbaar en merkbaar. Deze ontwikkeling zal zich in de toekomst voortzetten en is 
in versterkte mate zichtbaar binnen de regio Midden Nederland met ruim 1,3 
miljoen inwoners. Het volume aan acute zorgvragen en de complexiteit van de 
individuele zorgvragen nemen sterk toe, onder andere als gevolg van vergrijzing en 
bevolkingsgroei. Ook doen jonge ouders relatief vaak een beroep op de acute 
zorgketen. Daarnaast geven veranderingen in het sociaal domein, zoals invoering 
van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wijzigingen in wet- en 
regelgeving met betrekking tot de jeugdzorg en psychiatrie, een toenemende druk 
op de huisartsenzorg en andere disciplines in de acute zorg. Tegelijkertijd staat de 
toegankelijkheid van acute zorg onder druk door de toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt in de zorg en welzijnssector. Deze personele krapte neemt naar 
verwachting de komende jaren ook in de regio Midden Nederland verder toe. 

1.  Grote druk op regionale  
acute zorg

Aantal inwoners 
verzorgingsgebied 

1.307.000
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Door de toenemende druk worden knelpunten in de organisatie van acute zorg in 
de regio steeds duidelijker zichtbaar:

 ǟ Er is sprake van veel verschillende ingangen voor acute zorg die afhankelijk van 
het moment van de dag anders ingeregeld zijn. Ook is de expertise van de vele 
loketten verschillend. Hierdoor raakt de patiënt de weg kwijt en worden 
ingangen naar acute zorg belast met zorgvragen die daar niet thuishoren of 
wordt de patiënt doorverwezen naar een ander loket. Diverse loketten worden 
dubbel belast voor één zorgvraag.

 ǟ Bij de triage is actuele medische informatie niet altijd beschikbaar en is vaak 
onvoldoende bekend welk zorgpaden de patiënt reeds doorlopen heeft. 

 ǟ Coördinatie van in- door- en uitstroom verloopt stroef. Er is onvoldoende 
integraal inzicht in de toegang en de beschikbare capaciteit om de juiste  
zorg op de juiste plek te bieden. 

 ǟ Digitale overdracht van relevante patiëntinformatie is niet altijd tijdig 
voorhanden. Dit resulteert in administratieve doublures, incomplete 
patiëntinformatie voor behandelaars en zorgverleners. 

 ǟ De krapte op de arbeidsmarkt legt een grote druk op behandelaars en 
zorgverleners van de verschillende schakels van de acute zorgketen. 

 ǟ De langdurige werkdruk heeft een negatieve invloed op het werkplezier  
van zorgprofessionals.

 ǟ De keten van acute zorg handelt nog vaak gesegmenteerd en werkt daardoor 
niet optimaal, dit vertaalt zich onder andere in wachttijden, verkeerde bed 
problematiek en vertraging in informatieoverdracht. 

Samenvattend zien 
we dat in de organisatie 

van de acute keten er diverse 
afstemmingsproblemen zijn op het 
gebied van logistiek, coördinatie en 
informatieoverdracht. Deze zorgen 

voor oplopende wachttijden, 
doelmatigheidsverlies en een 

risico voor de kwaliteit  
van zorg.
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COVID-19 versterkt noodzaak tot regionale samenwerking
De extra druk die de COVID-19 crisis sinds 2020 met zich meebrengt, bewijst 
eens te meer dat regionale samenwerking een noodzaak is om met elkaar de 
kwaliteit van patiëntenzorg te kunnen borgen. Het dichter bij elkaar brengen van 
de kennis en expertise van zorgprofessionals om zorgprocessen en zorgcapaciteit 
beter en slimmer op elkaar af te stemmen en te benutten, zal ons helpen de 
regionale aanpak tot een succes te maken. Zeker in de komende jaren waarin het 
volume en de complexiteit van acute zorgvragen toenemen en tegelijkertijd de 
beschikbaarheid van personeel onder druk staat. 
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Wat verstaan wij onder regionale zorgcoördinatie
Regionale zorgcoördinatie is het 24/7 gezamenlijk organiseren en coördineren 
van de acute zorg op regionale schaal door de verschillende zorgaanbieders, zodat 
er samenhang ontstaat. Het betreft alle activiteiten gericht op het regisseren, 
afstemmen en bewaken van de organisatie en de uitvoering van de zorgverlening 
aan de patiënt met een acute zorgvraag. Voor de patiënt vertaalt dit zich in een 
gezamenlijk loket waar hij met zijn acute zorgvraag terecht kan en waarachter de 
acute zorgverleners slimmer samenwerken. Voor zorgverleners is dit het 
coördinatiepunt waar actuele informatie beschikbaar is over patiënten en 
beschikbare capaciteit. En waar ondersteuning geboden wordt om de juiste zorg 
op de juiste plek te bewerkstelligen.

Zorgcoördinatie ondersteunt de juiste zorg op de juiste plek 
Het concept van regionale zorgcoördinatie zal de gesegmenteerde werkwijzen 
van de verschillende zorginstellingen en zorgprofessionals binnen de regio beter 
tot elkaar brengen. Hierdoor zal het een belangrijke bijdrage leveren aan het weer 
in balans brengen van de in- door- en uitstroom in de acute zorgketen binnen  
het ROAZ. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen acute huisartsenzorg, 
ambulancezorg, acute psychiatrie, acute wijkverpleging, acute Wlz crisiszorg,  
SEH en acute verloskunde. Ook is er een belangrijke verbinding met het 
capaciteitsmanagement in de VVT sector en de ziekenhuizen. Tevens is een goede 
connectie met het sociaal domein in de verschillende gemeenten van belang om 
het thuis verblijven te faciliteren. Regionale zorgcoördinatie: samen voor de juiste 
zorg op de juiste plek!

De keuze voor een groeimodel van regionale zorgcoördinatie
Zorgaanbieders in de regio kunnen gefaseerd aansluiten, passend bij de dynamiek 
en ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. Aansluiten betekent meedoen aan 

het groeiende netwerk van zorgaanbieders en zorgprofessionals in het belang van 
goede patiëntenzorg. Een deel van de activiteiten kan het beste gebundeld 
plaatsvinden in een regionaal ZCC. Andere delen kunnen ook virtueel geschakeld 
zijn. Met een ZCC wordt een multidisciplinaire werkplek gerealiseerd: één plek 
waar regionale zorgpartners intensief samenwerken, van elkaar leren en 
processen verbeteren. 

Landelijke beleidskeuzes onderschrijven de ingezette beweging van 
regionale zorgcoördinatie
De Minister van VWS benoemt in zijn brief1 van 10 mei 2022, aan de landelijke 
belangenorganisaties in de acute zorg, dat voor zorgvragen die acuut zijn een 
brede multidisciplinaire triage in een zorgcoördinatiecentrum nodig is. Op deze 
wijze krijgt de patiënt direct de juiste zorg op de juiste plek. Zorgverzekeraars 
steunen het toekomstbestendig maken van de zorg door een herschikking van  
het zorglandschap, waarbij een integraal aanbod en passende zorg over domeinen 
heen de norm is. Zorgverzekeraars Nederland geeft in hun visiedocument2 aan dat 
zij ernaar streven dat in 2025 elke regio beschikt over een zorgcoördinatiecentrum. 
Ook in het NZa advies passende acute zorg wordt deze ontwikkeling beschreven. 

1  Kuipers, E.J. (2022, 10 mei). Uitwerken zorgcoördinatie. Kenmerk: 3355035-1027974-CZ.

2  Zorgverzekeraars Nederland (april 2022). Samen werken aan acute zorg. Visie Zorgverzekeraars  
Nederland op de acute zorg. ZN rapport (pdf).

2.   Regionale zorgcoördinatie  
als antwoord

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_706556_22/1/
https://assets.zn.nl/p/32768/none/Visie%20ZN%20Acute%20zorg%20-%20april%202022.pdf
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De vier diensten die regionale zorgcoördinatie  
kan bieden.

Het pilot initiatief voor de regionale zorgcoördinatie Midden 
Nederland is ingezet op de volgende onderdelen die met elkaar 
in een ZCC bijeenkomen: 
 ǟ Aanname & triage;
 ǟ Regieartsen; 
 ǟ Inzetcoördinatie;
 ǟ Transfer en capaciteit.

Een ZCC kan bovendien als “living lab” dienen om innovatieve 
toepassingen te ontwikkelen zoals digitale triage, E-consult, 
monitoring op afstand en dergelijke.

 

3.  Het concept  
van regionale  
zorgcoördinatie 
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Aanname & triage
het gezamenlijk en geïntegreerd uitvoeren van 
 (digitale) multidisciplinaire triage op alle acute 
zorgvragen die binnenkomen in de acute 
zorgketen en het geven van passend advies c.q. 
het inzetten van de passende vervolgzorg. Tevens 
het bevorderen van digitaal zelfmanagement.

3.  Het concept van regionale 
 zorgcoördinatie 
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3.  Het concept van regionale 
 zorgcoördinatie 

Regieartsen
het monitoren van de kwaliteit van de triage en 
het bieden van een expert rol, zowel door de 
huisarts in de rol van regiearts als door andere 
aangesloten medisch specialisten.
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3.  Het concept van regionale 
 zorgcoördinatie Inzetcoördinatie

de coördinatie van passende inzet van alle 
beschikbare mobiele zorgcapaciteit in het kader 
van de opvolging van de triage van acute zorg.
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3.  Het concept van regionale 
 zorgcoördinatie 

Transfer en capaciteit
het bieden van inzicht en ondersteuning voor 
zorgprofessionals bij het bemiddelen van de juiste 
plek en het regelen van de benodigde transfer 
voor de patiënt.
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Strategisch overleg pilot ZCC Midden Nederland
Na toekenning van de benodigde financiering voor de pilot ZCC Midden Nederland 
is een strategisch overleg ingericht met Huisartsen Eemland, GGZ Altrecht en de 
RAVU. Hiermee is tevens focus aangebracht op de multidisciplinaire triage en de 
regie op de vervolgzorg. Als verbindende schakel is een VVT vertegenwoordiger 
van de stuurgroep coördinatiefunctie tijdelijk verblijf regio Utrecht uitgenodigd om 
aan te sluiten. Het strategisch overleg wordt ondersteund vanuit een door de 
RAVU ingericht programmateam, aangevuld met een extern expert op het gebied 
van klantcontact centra. Dit programmateam heeft de opdracht gekregen de 
betrokken partners te faciliteren om het gezamenlijk vastgestelde pilotplan in de 
praktijk te beproeven en de bevindingen vast te leggen. Rond de zomer van 2021 
heeft UNICUM (met twee HAP’s in het ROAZ Midden Nederland) aangegeven 
graag aan te sluiten bij het strategisch overleg pilot ZCC Midden Nederland. 

Stuurgroep coördinatiefunctie tijdelijk verblijf regio Utrecht
Omdat de coördinatiefunctie tijdelijk verblijf regio Utrecht helemaal past in het 
concept van regionale zorgcoördinatie is deze ingericht op de locatie van de pilot 
ZCC Midden Nederland. Zorgcoördinatie tijdelijk verblijf is een samenwerking 
tussen 18 VVT zorgaanbieders, alle huisartsen in het ROAZ Midden Nederland 
(met uitzondering van Eemland) en 5 SEH’s van de 4 betrokken ziekenhuizen. De 
stuurgroep behorend bij deze samenwerking bestaat inmiddels uit vier bestuurders 
(of een afgevaardigde directeur / manager) namens de 18 betrokken VVT 
zorgaanbieders, de secretaris van de IVVU, een vertegenwoordiger namens de vier 
ziekenhuizen en een vertegenwoordiger namens de HUS3. 

3 In juni 2022 wordt binnen het overleg Regionale Huisartsen Organisaties besproken op welke wijze de 
bestuurlijke betrokkenheid van alle huisartsen organisaties bij de samenwerking zorgcoördinatie tijdelijk 
verblijf kan worden geborgd.

ROAZ Midden Nederland
Vanuit het ROAZ is voorafgaand aan de start van de pilot ZCC Midden Nederland 
uitgesproken dat het te beproeven concept wordt ondersteund. Vandaar ook dat 
in het kader van COVID-19 – en een crisis in de geboortezorg – aan de RAVU 
gevraagd is invulling te geven aan zorgcoördinatie tijdelijk verblijf COVID-19 en 
zorgcoördinatie geboortezorg (een nadere toelichting is opgenomen bij de 
bevindingen).

Stuurgroep IT-platform zorgcoördinatie
Samen met 7 van de 10 pilotregio’s – waaronder Midden Nederland – is in 2020 
een landelijke stuurgroep IT-platform zorgcoördinatie ingericht. En een 
klankbordgroep met projectleiders uit iedere regio. De doorontwikkeling naar een 
multidisciplinair IT-platform voor triage en regie op de vervolgzorg – op basis van 
Topicus toepassingen – staat hierbij centraal. 

Zorgverzekeraars
Verantwoording met betrekking tot het budget behorend bij de pilot ZCC Midden 
Nederland heeft plaatsgevonden door middel van kwartaalrapportages. Daarnaast 
heeft deze pilot de afgelopen jaren op de agenda gestaan van het structurele 
overleg tussen de RAVU, Zilveren Kruis en VGZ.

4.  Inrichting pilot  
organisatie
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5.  Tijdslijn  
pilot

Het ZCC Midden Nederland is vanaf de start 7 dagen per week open. In fase 1  
zijn in de weekenden ook daadwerkelijk alle partners op locatie ZCC werkzaam 
 geweest.

overzicht aanwezigheid 
zorgprofessionals

Zorgcoördinatie tijdelijk verblijf  
(non COVID én COVID) 

 ǟ Doordeweeks: 08.00-22.00 uur | 
Weekend: 09.00-18.00 uur

 ǟ Doordeweeks: 3-4 werkplekken | 
Weekend: 1 werkplek

Acute huisartsenzorg
 ǟ Weekend: 07.45-23.30 uur
 ǟ Weekend: 11-13 werkplekken

Acute psychiatrie
 ǟ Weekend: 11.00-19.00 uur
 ǟ Weekend: 1 werkplek

Ambulancezorg
 ǟ 7 dagen / week
 ǟ 09.00-17.00 uur
 ǟ 1-2 (vaste) werkplekken

Fase 1
juni 2020 - juni 2021

Fase 2
juni 2021 – juni 2022

Na de initiatiefase en de planfase is op 20 juni 2020 
het ZCC Midden Nederland daadwerkelijk live 
gegaan. Vanaf die datum is een multidisciplinaire 
werkplek in het METS Center te Bilthoven 
gerealiseerd ten behoeve van acute huisartsenzorg 
(Huisartsen Eemland), acute psychiatrie (GGZ 
Altrecht), ambulancezorg (RAVU) en het team VVT 

zorgbemiddelaars behorend bij de samenwerking 
coördinatiefunctie tijdelijk verblijf regio Utrecht. 

NB: in de planfase is in eerste instantie het 
Diakonessenhuis te Zeist als locatie voor het ZCC 
Midden Nederland ingetekend. Dit plan hebben we door 
de COVID-19 pandemie los moeten laten. 

ZorgCoördinatieCentrum
Midden-Nederland

De juiste zorg op de juiste plek

Uitdagingen
 L Zorg wordt complexer
 L Het patiëntenvolume neemt toe
 L Het zorglandschap verandert
 L Personele krapte

Uitgangspunten
 L Gezamenlijk
 L 24/7
 L Kennis-/expertisecentrum
 L Gezamenlijke (triage)systemen
 L Door medewerkers van aangesloten organisaties
 L Taken centraal en gezamenlijk uitvoeren

Zorgcoördinatie
Gezamenlijk organiseren en coördineren van acute zorg op regionale schaal.  

Regisseren, afstemmen en bewaken van organisatie in acute zorgdomein.

Huidige situatie
 L Veel ingangen
 L Informatie niet beschikbaar
 L Coördinatie verloopt stroef
 L Gesegmenteerde keten

één ingang 
voor alle patiënten

gezamenlijke 
triage en inzet

actuele patiëntinformatie 
is beschikbaar

REGIEARTS

TRANSFER & CAPACITEIT

INZETCOÖRDINATIE

AANNAME &TRIAGE

NTS

zelfmanagement
met app

stuurt mobiele
zorg aan

stuurt notificatie
naar patiënt

�

�

heeft inzicht in capaciteit
en bepaalt plaats en tijd
van zorg

draagt zorg voor transfer
van patiënten in keten

�

�

De diensten van het ZCC
 Aanname en triage
 Inzetcoördinatie
 Transfer en capaciteit
 Regie-arts
 Living lab
 Informatie-analyse

HAP

https://vimeo.com/549277304
https://vimeo.com/560840502
https://vimeo.com/562658157
https://vimeo.com/562658157
https://vimeo.com/560867722
https://vimeo.com/563645803
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Fase 2
juni 2021 - juni 2022

Fase 3
juni 2021 – juni 2022

Rond de zomer van 2021 heeft Huisartsen Eemland ervoor 
gekozen ook in de weekenden de triage weer volledig vanuit 
locatie Amersfoort uit te voeren. De voornaamste reden hiervoor 
is het tekort aan triagisten geweest. Tegelijkertijd is de 
meerwaarde van het te beproeven concept voor regionale 
zorgcoördinatie voor Huisartsen Eemland in fase 1 nog 
onvoldoende zichtbaar geworden. De samenstelling van de groep 
partners – die vanaf de start enthousiast zijn om het concept 
regionale zorgcoördinatie in Midden Nederland te beproeven – 
heeft hier mede aan bijgedragen. Zorgprofessionals van 
Huisartsen Eemland werken qua acute psychiatrie met name 
samen met GGZ Centraal (en minder met GGZ Altrecht) en zijn 
verbonden aan de coördinatiefunctie tijdelijk verblijf Eemland (in 
plaats van Utrecht). In de zomerperiode van 2021 hebben 
Huisartsen Eemland, GGZ Altrecht en de RAVU gezamenlijk een 

uitgebreide evaluatie uitgevoerd, waarvan de bevindingen in deze 
eindrapportage zijn verwerkt.  
Ook UNICUM is hierbij betrokken geweest. Na deze evaluatie zijn 
we ons gaan richten op het stap voor stap invullen van het 
concept regionale zorgcoördinatie met een dedicated team 
zorgprofessionals4. En de beoogde ICT oplossing om als partners 
zowel fysiek als virtueel slimmer samen te kunnen werken (zie 
verder bij het onderdeel bevindingen).

4 In deze eindrapportage wordt met “dedicated team zorgprofessionals” het volgende 
bedoeld: een vaste groep (multidisciplinair in te zetten) zorgprofessionals, volledig 
werkzaam op locatie ZCC. Aangevuld met enthousiaste zorgprofessionals van acute 
zorg partners, die het gedachtengoed van regionale zorgcoördinatie volledig omarmen 
en daarom graag (deels) vanuit locatie ZCC werken.

5.  Tijdslijn  
pilot
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Fase 3
juni 2022 – december 2022

In fase 3 starten we met multidisciplinair inzetbare triagisten 
zorgcoördinatie op locatie ZCC. En bereiden we gezamenlijke 
besluitvorming over het gefaseerd implementeren van de beoogde 
ICT oplossing voor. Deze en de overige plannen voor fase 3  
zijn terug te vinden bij de uiteenzetting van de bevindingen.  
Als onderdeel van fase 3 wordt een plan opgesteld voor 2023  
en verder.

5.  Tijdslijn  
pilot
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Tijdens fase 2 van de pilot is ervoor gekozen om samen 
met alle betrokken partners een retrospectieve contact 
analyse uit te voeren. Met als bedoeling het potentieel 
van regionale zorgcoördinatie kwantitatief in beeld te 
brengen. 

Concreet is een 2-daagse georganiseerd, waarbij een “ZCC regieteam” – 
bestaande uit zorgprofessionals van acute huisartsenzorg (Huisartsen Eemland en 
UNICUM), acute psychiatrie (GGZ Altrecht) en ambulancezorg (RAVU) – 445 
contacten hebben geanalyseerd. Als voorbereiding op deze zogenoemde Pressure 
Cooker is een try out van één dag uitgevoerd. Daarnaast is een aanvullende 
retrospectieve contact analyse uitgevoerd specifiek gericht op acute psychiatrie, 
waarbij 340 gesprekken zijn geanalyseerd. Tijdens de retrospectieve contact 
analyses zijn de volgende vragen beantwoord:

 ǟ Waarom bellen cliënten/patiënten, wat is de trigger? 
 ǟ Hebben ze gekozen voor de juiste dienstverlener/zorgpartij (RAVU/112, HAP, 

GGZ, etc.)? 
 ǟ Was multidisciplinaire triage van toegevoegde waarde geweest? 
 ǟ Was multidisciplinaire inzet van beschikbare middelen/zorgverleners van 

toegevoegde waarde geweest? 
 ǟ Is de juiste vervolgzorg vanuit multidisciplinair oogpunt geboden? 
 ǟ Was digitale triage mogelijk geweest? 

De antwoorden op deze vragen zijn geregistreerd in een online scoreformulier.  Na 
afloop van de Pressure Cooker is een rapportage opgesteld.5 Deze retrospectieve 
contact analyse is begeleid en gerapporteerd door twee externe experts van 
Customer Contact Company.

5 Bij het bepalen van de steekproefgrootte van de analyse zijn we uitgegaan van de gebruikelijke 
 parameters bij een normaal verdeelde eindige steekproef, leidend tot een 95% betrouwbaarheid.  
Door tijdgebrek vanwege ziekte is bij de analyse die specifiek is uitgevoerd rondom acute psychiatrie  
nog niet de volledige steekproef meegenomen in de analyse. De nu uitgevoerde steekproef biedt 90% 
betrouwbaarheid. De overige gesprekken uit de steekproef worden de komende weken geanalyseerd  
om op de gezochte 95% betrouwbaarheid uit te komen. We verwachten echter geen substantiële 
 veranderingen in de trendlijnen die in de nu voorliggende analyse zichtbaar zijn.

6.  Kwantitatieve  
onderbouwing
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112 wordt door burgers in  
48 procent van de gevallen 

onterecht als ingang 
gekozen

48%
Multidisciplinaire aanname & 

triage is in 23 procent van 
toegevoegde waarde

Uit de analyse van de antwoorden in de tweedaagse 
Pressure Cooker komen de volgende kwantitatieve 
en significante resultaten.

 ǟ De patiënt koos in 22 procent van de gevallen 
(circa 34.000 patiënten op jaarbasis) niet voor de 
juiste zorgverlener gezien de aard van zijn vraag. 
Daar waar de patiënt voor de ingang 112 koos 
(RAVU) werd beoordeeld dat in 48 procent van de 
gevallen niet voor de juiste zorgverlener was 
gekozen. Daar waar de patiënt voor de ingang 
HAP koos, werd dit in 7 procent als de onjuiste 
ingang beoordeeld. 

 ǟ In 23 procent van de gesprekken (circa 46.000 
patiënten op jaarbasis) werd beoordeeld dat 
multidisciplinaire triage van toegevoegde waarde 
zou zijn geweest voor de kwaliteit van de triage 

en/of de geboden vervolgzorg. Deze toegevoegde 
waarde werd het hoogst beoordeeld bij 
gesprekken met urgentie 1 of 2 en daarna 
urgentie 3. 

 ǟ In 26 procent van de gesprekken (circa 47.000 
patiënten op jaarbasis) werd beoordeeld dat 
overleg over de passende vervolgzorg van 
toegevoegde waarde zou zijn geweest. Deze 
toegevoegde waarde werd met name zo 
beoordeeld bij gesprekken met urgentie 1, 2 of 3 
en betreft met name gesprekken die bij 112 
(RAVU) binnenkwamen.

 ǟ In 22 procent van de gevallen (circa 47.000 
patiënten op jaarbasis) werd de vervolgzorg als 
niet de meest passende vervolgzorg beoordeeld. 

 ǟ In 41 procent van de gevallen (circa 111.000 
patiënten op jaarbasis) was digitale zelftriage of 

een digitaal consult mogelijk geweest in plaats 
van telefonische triage. Deze mogelijkheid is 
vooral aanwezig bij de huisartsenposten en 
betreft met name gesprekken met urgentie 3,  
4 of 5.

Resultaten

In 41 procent was digitale 
zelftriage of een digitaal 

consult mogelijk geweest

41%
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112 wordt door burgers met 
psychische problematiek in 66 

procent onterecht gekozen

Multidisciplinaire triage is bij 
psychische problematiek in 28 

procent van toegevoegde 
waarde

Multidisciplinaire aansturing van 
vervolgzorg is bij psychische 
problematiek in 23 procent 

van toegevoegde 
waarde

66% 28% 23%

Uit de analyse die specifiek is uitgevoerd rondom 
acute psychiatrie komen de volgende kwantitatieve 
en significante resultaten.

 ǟ De patiënt koos in 23 procent van de gevallen 
niet voor de juiste zorgverlener. Er zijn grote 
verschillen tussen HAP’s en de RAVU. Daar waar 
de patiënt voor de ingang 112 koos (RAVU) werd 
beoordeeld dat in 66 procent (circa 350 patiënten 
op jaarbasis) van de gevallen niet voor de juiste 
zorgverlener was gekozen. Daar waar de patiënt 
voor de ingang HAP koos, werd dit in 10 procent 
(ca. 230 patiënten op jaarbasis) als de onjuiste 
ingang beoordeeld.

 ǟ In 28 procent van de gesprekken (circa 785 
patiënten op jaarbasis) werd beoordeeld dat 
multidisciplinaire triage van toegevoegde waarde 
zou zijn geweest. Deze toegevoegde waarde werd 
met name beoordeeld bij gesprekken die bij 112 
(RAVU) binnenkwamen.

 ǟ In 23 procent van de gesprekken (circa 650 
patiënten op jaarbasis) was multidisciplinaire 
aansturing van vervolgzorg, die door de 
aannemende partij zelf niet kan worden 
aangestuurd, van toegevoegde waarde geweest. 
Deze toegevoegde waarde werd met name 
beoordeeld bij gesprekken die bij 112 (RAVU) 
binnenkwamen.

 ǟ In 20 procent van de gevallen (circa 570 patiënten 
op jaarbasis) werd de vervolgzorg als niet de 
meest passende vervolgzorg beoordeeld. Daarbij 
wordt in 25 procent van deze gevallen (circa 140 
patiënten op jaarbasis) andere zorg als passend 
beoordeeld. Die nog niet (direct) ingeschakeld kan 
worden, zoals de inzet van een 
Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-
GGZ).
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 ǟ Naast de kwantitatieve resultaten die de 
retrospectieve contact analyse oplevert, levert de 
samenwerking en het proces in de tweedaagse 
een aantal extra leereffecten op. Deelname aan 
de Pressure Cooker is door alle deelnemers als 
waardevol ervaren doordat zij op deze manier van 
elkaar inhoudelijk hebben kunnen leren, maar ook 
inzicht in en begrip hebben gekregen voor elkaars 
perspectief en werkwijze. 

 ǟ Tevens is ervaren dat door het gezamenlijke 
proces in de Pressure Cooker een reeds gedeelde 
uitkomst werd verkregen. Ook levert deze 
werkwijze veel bijvangst op. Zo is het inzicht 
ontstaan dat urgenties, door kort multidisciplinair 
overleg, afgeschaald kunnen worden. Daarnaast 
zijn tussen de betrokken partners verbeterpunten 
uitgewisseld over het verhogen van de kwaliteit 

van de triage en het verkorten van de tijdsduur. 
 ǟ Het multidisciplinair uitvoeren van een 

retrospectieve contact analyse is heel waardevol 
gebleken om een gezamenlijk beeld te creëren 
met betrekking tot het potentieel van regionale 
zorgcoördinatie. Met de kennis van nu is het aan 
te bevelen dit instrument al bij de start van 
regionale zorgcoördinatie in te zetten. Enerzijds 
als nulmeting en anderzijds om qua kwantitatieve 
data een stevige basis te hebben om samen stap 
voor stap op voort te bouwen. 

Als onderdeel van de initiatiefase is in beeld gebracht 
dat wanneer alle HAP’s in het ROAZ Midden 
Nederland en de RAVU – tijdens NAW uren – 
samenwerken wat betreft aanname & triage van de 
acute zorgvragen een besparing van circa 20 procent 

qua fte zorgprofessionals kan worden gerealiseerd. 
Deze berekening is gemaakt door een extern expert 
van Customer Contact Company op basis van het 
zogenoemde Erlangmodel. Een veel gebruikt 
rekenmodel binnen klantcontact centra. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat in de huidige praktijk – 
zowel wat betreft de HAP’s als de meldkamer 
ambulancezorg – de benodigde formatie niet gevuld 
is. Als we in de toekomst met elkaar een besparing 
weten te realiseren, dan wordt hiermee dus de 
werkdruk voor zorgprofessionals – en wachttijden 
voor patiënten – gereduceerd. 
 

Lessons learned

Deelname aan de 
Pressure Cooker is door  

alle deelnemende 
zorgprofessionals als 
waardevol ervaren.

Het samen uitvoeren van 
een retrospectieve contact 

analyse helpt om als 
partners een gezamenlijk 

beeld te creëren. 

Het uitvoeren van een 
multidisciplinaire 

contactanalyse als 0 meting 
is aan te bevelen.

het uitvoeren 
van een 
retrospectieve 
contactanalyse 
als 0 meting is 
aan te bevelen
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7. Bevindingen

In dit hoofdstuk worden de bevindingen  
van de pilot ZCC Midden Nederland 
beschrijvend uiteengezet aan de hand  
van het eerder  beschreven concept  
voor regionale zorgcoördinatie. 
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  Aanname &  
triage

Het gezamenlijk en geïntegreerd uitvoeren van  
(digitale) multidisciplinaire triage op alle acute zorg- 
vragen die  binnenkomen in de acute zorgketen en  
het geven van  passend advies c.q. het inzetten van  
de passende  vervolgzorg. Tevens het bevorderen  
van digitaal  zelfmanagement.
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Multidisciplinaire dagstart 

Nadat de zorgprofessionals van Huisartsen Eemland, GGZ Altrecht, de RAVU en 
het team VVT zorgbemiddelaars in juni 2020 zijn gestart op locatie ZCC is in de 
weekenden gezamenlijk een multidisciplinaire dagstart ingericht. Tijdens deze 
dagstart is er aandacht om elkaar – en elkaars werkzaamheden – beter te leren 
kennen. De knelpunten van de acute zorg(partners) op de betreffende dag te 
bespreken en mogelijkheden af te stemmen. Daarnaast biedt een dagstart de 
mogelijkheid om multidisciplinaire werkafspraken continu onder de aandacht te 
houden en mono/multidisciplinair verbeterpotentieel in beeld te brengen.

Lessons learned
 ǟ Het is raadzaam om de multidisciplinaire dagstart vanaf de opening 

van een ZCC als instrument in te zetten. Door verschillende 
omstandigheden – waaronder de COVID crisis en personele krapte – 
is deze dagstart binnen de pilot pas na enkele maanden op gang 
gekomen. Door de krappe bezetting bij betrokken partners is het 
bovendien niet eenvoudig geweest een geschikt moment op de dag te 
vinden, waarop zorgprofessionals ook echt ruimte ervaren om aan de 
dagstart deel te nemen.

 ǟ Het is aan te bevelen een ZCC te starten met een dedicated team 
zorgprofessionals. Doordat er in fase 1 veel verschillende 
zorgprofessionals op locatie ZCC werkzaam zijn geweest – en er ook 
veel personele wisselingen waren – is de leercurve trager dan die bij 
de inzet van een dedicated team zou zijn geweest. 

Resultaten
 ǟ Dit instrument heeft bijgedragen aan de onderlinge kennismaking 

tussen zorgprofessionals en het creëren van begrip voor ieders 
expertise. Hiermee is een basis gelegd voor het samen organiseren van 
de juiste zorg op de juiste plek vanuit een ZCC concept.

 ǟ Vanuit de multidisciplinaire dagstart zijn ideeën vastgelegd voor het 
samen ontwikkelen van nieuwe – en bijstellen van bestaande – 
zorgpaden.



24 Eindrapport 2022

Multidisciplinaire casuïstiekbespreking

Aanvullend op de dagstart zijn drie multidisciplinaire casuïstiekbesprekingen 
georganiseerd vanuit de pilot ZCC Midden Nederland. Deze bijeenkomsten zijn 
bedoeld om met alle in regionale zorgcoördinatie geïnteresseerde 
zorgprofessionals – ook zorgprofessionals die niet op locatie ZCC werkzaam zijn 
(bijvoorbeeld SEH zorgprofessionals) – ZCC casuïstiek door te nemen, zodat 
gezamenlijk vanuit de praktijk in beeld gebracht kan worden op welke wijze in de 
regio de juiste zorg op de juiste plek kan worden georganiseerd. 

Lessons learned
 ǟ Na een plenaire start met de volledige groep is het aan te raden in 

subgroepen uiteen te gaan. Het is van belang procesbegeleiding te 
organiseren. Ook om ervoor te zorgen dat alle deelnemers tijdens de 
plenaire afronding een helder beeld krijgen van de bevindingen uit de 
andere groepen.

 ǟ Daarnaast is het nodig dat in elke subgroep een vaandeldrager van het 
regionale zorgcoördinatie gedachtengoed aanwezig is. Met andere 
woorden een zorgprofessional die van nature gewend en bereid is om 
discipline overstijgend naar een casus te kijken ten dienste van de 
patiënt.

Resultaten
 ǟ Uit de enquêtes die na afloop van elke bijeenkomst zijn afgenomen, 

wordt geconcludeerd dat zorgprofessionals deze avonden als 
waardevol beoordelen. De multidisciplinaire casuïstiekbespreking 
zorgt voor meer begrip over en weer. Het biedt aan het einde van de 
avond ook meteen concrete inzichten en aangrijpingspunten voor de 
individuele zorgprofessional om sneller de juiste zorg op de juiste plek 
te kunnen organiseren. 

 ǟ Daarnaast zijn verbetermogelijkheden genoteerd en gedeeld met alle 
betrokken partners. 
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Patiënt
Patiënt belt op zaterdag met een beklemd gevoel 
rondom haar middenrif. Het gevoel is drie dagen 
geleden in de nacht begonnen. Ze heeft het meer 
benauwd dan normaal en is misselijk. Ze denkt aan 
een relatie met sporten. Mevrouw transpireert veel, 
heeft geen COVID. Voorgeschiedenis: 
hypercholesterolemie, hiervoor simvastatine.
 

Casus

Triage
ABCD stabiel, lichte druk 
op borst <4) bandgevoel, 
langer dan 12 uur + 
veranderend/verergerd.
 

Vervolgactie HAP
U1 ambulance.

Vragen
Welke vraag/antwoord 
zorgt in dit geval voor 
een U1-urgentie?

Resultaat RAVU
Neemt gelijk urgentie 
over en gaan rijden. 
Uitkomst: hebben 
mevrouw thuis gelaten.
 

Vervolgactie eigen 
huisarts
Op een regulier tijdstip 
verwijzing cardioloog.  
Na verwijzing cardioloog. 
Uitkomst: niet cardiaal. 

Resultaat RAVU 
Wat maakt het een U1 in 
het gesprek? Zou overleg 
met de regie-arts hebben 
bijgedragen? Zou de 
uitkomst anders kunnen 
zijn?

1 2 3 4 5 6

Welke adviezen kunnen we hieruit meegeven?
U1 met POB – 112 altijd overleggen?
Ambulance uitsturen en bij duidelijkere triage  
weer terughalen?
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Multidisciplinair werven en opleiden ZCC zorgprofessionals

Na de opgedane ervaringen in fase 1 van de pilot hebben alle betrokken partners 
samen geconcludeerd dat het multidisciplinair werven en opleiden van ZCC 
zorgprofessionals meerwaarde heeft. Door expertise met betrekking tot aanname 
en triage te bundelen, kan samen een kwaliteitsslag worden gerealiseerd. Daarnaast 
is het voor zorgprofessionals aantrekkelijk om op een ZCC locatie multidisciplinair 
ingezet te kunnen worden. Ook omdat een ZCC werkomgeving meer flexibelere 
werktijden biedt (24 uur per dag en 7 dagen per week). In fase 2 van de pilot zijn 
we ons dan ook gaan richten op een dedicated team ZCC zorgprofessionals. 

Lessons learned
 ǟ Vanaf de opening van een ZCC is het aan te bevelen op locatie 

intensieve én discipline overstijgende begeleiding te bieden, zodat 
mono en multidisciplinaire samenwerking in de praktijk sneller op gang 
komt. Daarnaast is een verschil zichtbaar wat betreft de intrinsieke 
motivatie om te pionieren tussen nieuw aangenomen 
zorgprofessionals en reeds bestaande teams.

 ǟ Het is dan ook aan te raden om een ZCC te starten met een dedicated 
team – en stap voor stap te groeien – omdat er anders veel energie 
nodig is qua verandermanagement.

Resultaten 
 ǟ RAVU en UNICUM hebben samen een functieprofiel triagist 

zorgcoördinatie vastgesteld en een bijbehorend opleidingstraject 
ingericht. In mei 2022 is de vacature triagist zorgcoördinatie uitgezet. 
Deze nieuw te werven zorgprofessionals worden in de eerste plaats 
ingezet – en waar nodig opgeleid – voor geplande ambulancezorg en 
acute huisartsenzorg. Met als doorgroei perspectief zorgcoördinatie 
tijdelijk verblijf en (mits HBO-V opgeleid) verpleegkundig centralist 
meldkamer ambulancezorg. De mogelijkheden om qua werven en 
opleiden ook de verbinding aan te gaan met de acute psychiatrie 
worden nog onderzocht. De eerste reacties op de vacature triagist 
zorgcoördinatie onderschrijven de aanname dat werken in een ZCC 
setting aantrekkelijk is.

 ǟ Twee zorgbemiddelaars zorgcoördinatie tijdelijk verblijf zijn inmiddels 
opgeleid tot junior triagist acute huisartsenzorg. Twee andere 
zorgbemiddelaars worden opgeleid voor geplande ambulancezorg. De 
bedoeling is dat het team zorgbemiddelaars in de daluren van 
zorgcoördinatie tijdelijk verblijf – op locatie ZCC – bij kan springen wat 
betreft acute huisartsenzorg of geplande ambulancezorg. Op deze 
wijze wordt het werk aantrekkelijker voor de betreffende 
zorgprofessionals. En kan tegelijkertijd een besparing worden 
gerealiseerd. 

https://zcc-mnl.nl/werken-bij-zorg-coordinatie-centrum/
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IT-platform zorgcoördinatie

Het ZCC Midden Nederland is vanaf de start van de landelijke pilot regionale 
zorgcoördinatie, als voortrekker van de zeven pilotregio’s, betrokken bij het 
landelijke Topicus traject. Het beoogde IT-platform zorgcoördinatie richt zich 
vooral op multidisciplinaire triage en regie op vervolgzorg in regionaal verband 
voor ambulancezorg, acute huisartsenzorg, acute psychiatrie en acute 
wijkverpleging. Hierbij is actuele patiëntinformatie beschikbaar en zorgt digitale 
uitwisseling volgens zorgstandaarden voor een snellere en betere overdracht.

Voor de gezamenlijke IT-projectaanpak, zoals vereist door de landelijke 
stuurgroep pilot zorgcoördinatie, is in 2020 een externe projectleider aangesteld 
van TwijnstraGudde. Deze projectleider is door de 7 pilot regio’s met elkaar 
bekostigd. Met de 7 pilotregio’s is afgesproken dat de pilotregio Midden 
Nederland de uitwerking op onderdelen van het IT-platform zorgcoördinatie in 
eigen werkgroepen belegd. En deze uitwerking voorlegt aan de andere pilotregio’s 
in de klankbordgroep. Met als bedoeling om toe te werken naar een voor alle 
regio’s werkbaar IT-platform zorgcoördinatie. De RAVU heeft voor de sturing van 
de werkgroepen een externe projectleider ingezet. Specifieke uitwerking van 
regio gebonden koppelvlakken aan andere IT systemen zijn door de 
desbetreffende regio’s opgepakt. 

In mei 2022 is voor de regio Midden Nederland een externe projectleider 
aangesteld om sturing te geven aan het opstellen van een regionaal 
implementatieplan van het IT-platform zorgcoördinatie dat gefaseerd kan worden 
ingevoerd.

Lessons learned
 ǟ Het met 7 pilotregio’s op één lijn komen over het IT-concept 

zorgcoördinatie heeft veel tijd gekost. Regio’s hebben een grote 
verscheidenheid van deelnemers aan de pilots en de door hen 
gebruikte IT-systemen. 

 ǟ Het inrichten van de benodigde multidisciplinaire werkgroepen met de 
partners in Midden Nederland – en het leren spreken van dezelfde taal 
– heeft veel tijd in beslag genomen. 

 ǟ Bij het vormgeven van de inrichting van het multidisciplinaire 
informatieplatform voor het opvragen via LSP van de meest recente 
patiënteninformatie heeft de VZVZ regelgeving tot een onverwachte 
vertraging geleid.

 ǟ IT-leveranciers zijn nog niet gewend multidisciplinair te denken en hun 
applicaties als zodanig in te richten. De interne afstemming binnen 
Topicus is voor verbetering vatbaar. 

Resultaten
 ǟ Op basis van de uitwerkingen van de pilot regio Midden Nederland – 

en in samenspraak met de andere 6 pilotregio’s – heeft de externe 
projectleider (TwijnstraGudde) in januari 2022 het pakket van 
functionele eisen opgeleverd. Topicus heeft aan de hand hiervan de 
architectuur nader uitgewerkt.

 ǟ Een concept samenwerkingsmodel voor het multidisciplinair werken 
met een IT-platform zorgcoördinatie is in mei 2022 opgeleverd. 

 ǟ In juni 2022 is het concept plan van aanpak opgesteld voor de 
implementatie in de regio Midden Nederland.
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Inbedding van alle zorgvragen via  
112 bij de inrichting van een ZCC

De aanname en triage van 112 zorgvragen vindt in het ROAZ Midden Nederland 
plaats in de meldkamer ambulancezorg. Op deze locatie is geen andere 
zorgexpertise aanwezig dan ambulancezorg. Meer dan 95 procent van alle 
meldingen die hier worden getrieerd betreffen acute zorgvragen die geen inzet 
van politie en veiligheidsregio behoeven. Het is dan ook logischer om alle acute 
zorgvragen in een medische setting te triëren en af te handelen. In de huidige 
meldkamersetting is geen plaats om de andere acute zorgdisciplines in te huizen.

Lessons learned
 ǟ Door inbedding van alle zorgvragen via 112 bij de inrichting van een 

ZCC kan – door multidisciplinaire aanname & triage en regie op de 
vervolgzorg – sneller en beter de juiste zorg op de juiste plek worden 
georganiseerd. Het is dan wel van belang om een regieteam bestaande 
uit regiearts en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg in 
te zetten om sturing te geven aan de beoordeling en afhandeling van 
multidisciplinaire acute zorgvragen. Daarnaast helpt het qua 
inzetcoördinatie om vanuit een ZCC setting inzicht te hebben in alle 
beschikbare (mobiele) acute zorg. 

Resultaten
 ǟ Uit de retrospectieve contact analyse – die is uitgevoerd in fase 2 van 

de pilot – is gebleken dat voor 48 procent van alle 112 zorgvragen die 
in het ROAZ Midden Nederland binnen komen geen ambulancezorg 
nodig is. Bij circa 25 procent van alle 112 zorgvragen is meer passende 
vervolgzorg mogelijk. Zie hiervoor ook de eerdere beschrijving van de 
kwantitatieve onderbouwing. 
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 Regieartsen 

Het monitoren van de kwaliteit van de triage en het  
bieden van een expert rol, zowel door de huisarts in  
de rol van regiearts als door andere aangesloten  
medisch specialisten.
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Regieartsen op het ZCC

In fase 1 zijn regieartsen namens Huisartsen Eemland werkzaam geweest op 
locatie ZCC. Deze steeds wisselende regieartsen hebben in de praktijk eerste 
ervaringen opgedaan met werken in een ZCC setting. Op basis van deze 
ervaringen is geconcludeerd dat een opleiding tot regiearts ZCC meerwaarde 
heeft. Ook in relatie tot het beoogde en nog in te richten regieteam ZCC. In dit 
regieteam is een prominente en discipline overstijgende rol voor de regiearts 
weggelegd. Daarnaast wordt ook een stevige rol toebedeeld aan de 
verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg als regieverpleegkundige  
(op locatie of virtueel verbonden). 

In fase 3 wordt door de RAVU en UNICUM - aansluitend op het gezamenlijk 
werven van multidisciplinair inzetbare triagisten zorgcoördinatie - een plan 
uitgewerkt voor het opleiden en inzetten van ZCC regieartsen. De bedoeling is 
dat deze regieartsen op locatie ZCC ook aan de slag gaan met digitale consulten 
acute huisartsenzorg en het coachen van collega’s hierin. Uit de retrospectieve 
contact analyse blijkt immers dat op dit vlak nog veel winst te behalen is. Tot slot 
ontstaat door de samenwerking met UNICUM op locatie ZCC een waardevolle 
verbinding met GGZ Altrecht, omdat beide partners gericht zijn op de regio 
Utrecht.  

Lessons learned
 ǟ In de praktijk is duidelijk geworden dat de ene regiearts van nature een 

discipline overstijgende rol invult en de andere regiearts juist niet. Ook 
qua communicatie en coaching vaardigheden – van belang voor de rol 
van regiearts – zijn grote verschillen zichtbaar. Een dedicated team 
regieartsen ZCC is daarom aan te bevelen. 

 ǟ Uit de retrospectieve contact analyse hebben we geleerd dat de 
samenwerking tussen de regiearts en de verpleegkundig centralist 
meldkamer ambulancezorg bij het afhandelen van multidisciplinaire 
acute zorgvragen (U1 t/m U3) mogelijk in circa 25 procent kan leiden 
tot een betere, passende vervolgzorg.

Resultaten
 ǟ Met alle partners gezamenlijk is een concept opzet gemaakt voor een 

opleidingsprogramma ten behoeve van regieartsen ZCC. Waarbij 
regieartsen – naast acute huisartsenzorg – ook kennis maken met de 
processen behorend bij acute psychiatrie, ambulancezorg en VVT. 
Gezien het feit dat de regieartsen van Huisartsen Eemland vanaf fase 2 
weer op locatie Amersfoort zijn gaan werken, is dit opleidings-
programma nog niet concreet uitgewerkt en getoetst in de praktijk. 
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Medisch specialisten op afstand

Passend binnen het te beproeven concept voor regionale zorgcoördinatie is in 
fase 2 ervaring opgedaan met Specialisten Ouderengeneeskunde, die als medisch 
specialist op afstand te raadplegen zijn voor ZCC zorgprofessionals. 

Lessons learned
 ǟ Het vergt veel aandacht om Specialisten Ouderengeneeskunde van 

verschillende partners met elkaar te verbinden. Door middel van vier 
opeenvolgende focusgroep bijeenkomsten is het stap voor stap gelukt 
om elkaar te leren kennen en onderling vertrouwen op te bouwen. 

 ǟ Tegelijkertijd hebben deze focusgroep bijeenkomsten veel bijvangst 
opgeleverd. Ook omdat een vertegenwoordiger namens de huisartsen 
betrokken was. Het is mooi om te zien hoe beelden die over en weer 
leven over elkaars werkzaamheden – en inzet – ter plekke positief 
worden bijgesteld.

Resultaten
 ǟ Specifiek voor de coördinatiefunctie tijdelijk verblijf regio Utrecht is in 

fase 2 een pilot achterwacht met Specialisten Ouderengeneeskunde 
ingericht namens de 18 betrokken VVT partners. Met als bedoeling – 
ook bij complexe casuïstiek – direct samen de juiste zorg op de juiste 
plek te kunnen organiseren.

 ǟ Deze pilot is door alle betrokken zorgprofessionals als positief 
beoordeeld en wordt in fase 3 bestendigd. 

 ǟ Naast deze achterwacht is inmiddels een structurele 
casuïstiekbespreking – één keer per kwartaal – tussen zorgbemiddelaars 
behorend bij de coördinatiefunctie tijdelijk verblijf regio Utrecht en 
Specialisten Ouderengeneeskunde op locatie ZCC geborgd.
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 Inzetcoördinatie

De coördinatie van passende inzet van alle beschikbare 
mobiele zorgcapaciteit in het kader van de opvolging van 
de triage van acute zorg.
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Landelijk Platform Zorgcoördinatie

In oktober 2021 is het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) in gebruik 
genomen door ambulancezorg. Het doel van het LPZ is het verkrijgen van een 
actueel beeld van de drukte in ziekenhuizen en het realiseren van een zo optimaal 
mogelijke patiënten spreiding. Het LPZ dient als vervanging van het acuut 
zorgportaal. In tegenstelling tot het acuut zorgportaal wordt het LPZ automatisch 
bijgewerkt vanuit de digitale systemen van de ziekenhuizen. Het geeft een actueel 
beeld, dat steeds ververst. 

Lessons learned
 ǟ Ook huisartsen en HAP’s – al dan niet in een ZCC setting – zouden 

met inzicht in de drukte op de SEH via LPZ meer gerichte keuzes 
kunnen maken.

Resultaten
 ǟ Ziekenhuizen en meldkamer ambulancezorg zien de actuele drukte en 

ook de voorspelde drukte over twee uur op de SEH.
 ǟ Per specialisme is de drukte en daarmee wachttijd inzichtelijk.
 ǟ Ziekenhuizen hebben inzicht in de drukte bij elkaar. Hierdoor is meer 

begrip ontstaan bij afgifte van een bypass (lees: verzoek aan 
ambulancezorg om SEH tijdelijk te vermijden).

Inzicht mobiele zorgcapaciteit
Het gezamenlijk met alle acute zorgpartners inzichtelijk maken en aansturen van 
mobiele zorgeenheden – waardoor de beschikbare capaciteit regio breed slimmer 
kan worden ingezet – wordt binnen de pilot periode niet beproefd.
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  Transfer & 
capaciteit 

Het bieden van inzicht en ondersteuning voor zorg-
professionals bij het bemiddelen van de juiste plek  
en het regelen van de benodigde transfer voor de  
patiënt.
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Zorgcoördinatie tijdelijk verblijf

Vanaf de start van het ZCC Midden Nederland is zorgcoördinatie tijdelijk verblijf 
live gegaan, waarmee één loket is gecreëerd voor de verwijzer (huisarts, HAP, 
SEH) ten behoeve van tijdelijk verblijf bedden. Met deze samenwerking beogen 
we in één keer samen de juiste zorg op de juiste plek te organiseren en onnodige 
ziekenhuisopnames te voorkomen van met name kwetsbare ouderen.  Het proces 
zorgcoördinatie tijdelijk verblijf wordt ondersteund door de IT-applicatie 
Zorgdomein. 

Lessons learned
 ǟ De belangrijkste les vanuit de samenwerking zorgcoördinatie tijdelijk 

verblijf is het omarmen van de stap voor stap aanpak. Door veel tijd te 
besteden aan relatiebeheer leren de betrokken partners elkaar beter 
kennen en wordt gebouwd aan vertrouwen. Deze basis is nodig om 
samen stappen vooruit te zetten. 

 ǟ De betrokkenheid van de IVVU – als verbindende partner voor de VVT 
sector – is hierbij van grote waarde. 

 ǟ Het goed inrichten van de governance van bijbehorende 
samenwerking is van belang. En blijft – ook in relatie tot de door 
ontwikkeling van het ZCC Midden Nederland – een punt van 
aandacht. 

Resultaten 
 ǟ Bij zorgcoördinatie tijdelijk verblijf zijn vanaf juni 2020 1742 

aanmeldingen binnen gekomen. Gemiddeld blijkt na triage dat voor 
ongeveer 60% van de mensen een tijdelijk verblijf bed ook daadwerkelijk 
de juiste zorg op de juiste plek is. Voor de overige 40% is een ander 
advies gegeven. 

 ǟ Eén loket voor de verwijzer wordt in de regio zeer gewaardeerd en heeft 
het ZCC mede op de kaart gezet. Verwijzers ervaren tijd te besparen 
door inzet van het ZCC.   

 ǟ Uit werkgroepsessies en focusgroepen hebben we geleerd dat huisartsen 
– qua volume – zelf te weinig ervaring op kunnen doen wat betreft het 
stellen van een indicatie voor een tijdelijk verblijf bed. Het inzetten van 
zorgbemiddelaars ten behoeve van de coördinatiefunctie verhoogt de 
kwaliteit van de triage en daarmee het stellen van de juiste indicatie voor 
een tijdelijk verblijf bed.

 ǟ Het aantal aanvragen vanuit de HAP’s en SEH’s is nog beperkt. Zeker na 
kantoortijden is er dan ook nog winst te behalen in de regio Midden 
Nederland ten aanzien van de inzet van de coördinatiefunctie tijdelijk 
verblijf. Op deze manier voorkomen we dat kwetsbare mensen onterecht 
in het ziekenhuis worden opgenomen.

 ǟ In de regio Utrecht is het gesprek opgestart rondom direct in te zetten 
wijkverpleging. Vanuit de samenwerking zorgcoördinatie tijdelijk verblijf 
is een brainstormsessie georganiseerd. Als inleiding voor deze brainstorm 
is door de LHV Kring Midden-Nederland gedeeld welke problematiek 
huisartsen ervaren met betrekking tot het vinden van wijkverpleging. 
Daarnaast is door Zilveren Kruis een mooi voorbeeld gedeeld vanuit het 
land, waar samenwerking plaatsvindt rondom acute nachtzorg. 

 ǟ Vanuit het ZCC wordt meegedacht over de doorontwikkeling van de IT-
applicatie Zorgdomein specifiek ten behoeve van coördinatiefuncties.
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Zorgcoördinatie plaatsen Venflon  
naalden ten behoeve van  euthanasie

Vanaf juli 2021 vindt de zorgcoördinatie voor het plaatsen van een Venflon naald 
bij patiënten die kiezen voor euthanasie, plaats in het ZCC. Hiermee is voor alle 
huisartsen in het ROAZ Midden Nederland één loket gecreëerd waar zij de 
aanvraag kunnen doen. De uitvoering van het plaatsen van de Venflon naald is 
belegd bij een gespecialiseerde thuiszorgorganisatie (ExpertCare) met veel 
ervaring met het plaatsen van deze naalden. Wanneer ExpertCare niet ingezet 
kan worden – bijvoorbeeld bij een tekort aan personeel – wordt de Meldkamer 
Ambulancezorg ingeschakeld.  Bij deze aanvragen neemt de RAVU het plaatsen 
van de Venflon naald voor haar rekening.

Lessons learned
 ǟ Het plaatsen van Venflon naalden is in principe VVT zorg en geen 

ambulancezorg. Het zou mooi zijn als we in de regio toe kunnen 
werken naar een direct in te zetten VVT team, in te zetten vanuit het 
ZCC. 

Resultaten
 ǟ Vanaf de start (01-07-21) van zorgcoördinatie plaatsen Venflon 

naalden ten behoeve van euthanasie tot juni 2022 zijn er 359 
aanvragen binnen gekomen bij het ZCC.
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Zorgcoördinatie COVID-19

Vanaf april 2020 wordt op verzoek van het ROAZ door de RAVU, vanuit het ZCC 
(destijds in wording) invulling gegeven aan het proces zorgcoördinatie COVID-19. 
Hierbij is er één loket gecreëerd voor alle ziekenhuizen en huisartsen in het ROAZ 
Midden Nederland ten behoeve van tijdelijk verblijf bedden op de hiertoe 
aangewezen COVID cohort locaties binnen de VVT. Daarbij wordt zorggedragen 
voor de organisatie van de benodigde mobiele COVID zorg / vervoer door 
ambulancezorg of het Rode Kruis. 

Lessons learned
 ǟ Qua schaalgrootte werkt het in crisistijd slagvaardig om te werken met 

één coördinatiefunctie tijdelijk verblijf in het ROAZ Midden Nederland 
ten behoeve van tijdelijk verblijf bedden op hiertoe aangewezen 
COVID cohort locaties.

Resultaten
 ǟ Juist door de COVID-19 crisis is het belang van regionale 

zorgcoördinatie zichtbaar geworden. Doordat invulling wordt gegeven 
aan zorgcoördinatie tijdelijk verblijf COVID-19 is het ZCC – wat 
betreft de functie “één loket voor de verwijzer” – versneld op de kaart 
komen te staan.

 ǟ Ook voor het Rode Kruis – als onderaannemer qua vervoer in crisistijd 
– is het als prettig ervaren om afspraken te maken met één loket.

 ǟ Bij zorgcoördinatie COVID-19 zijn vanaf april 2020 1693 aanmeldingen 
binnen gekomen. Hiervan zijn 669 patiënten op een tijdelijk verblijf bed 
in één van de hiertoe aangewezen COVID cohort locaties geplaatst. 
730 patiënten zijn enkel vervoerd door de RAVU of het Rode Kruis. 
Bijvoorbeeld vanaf een ziekenhuis naar een VVT zorgaanbieder / het 
huisadres. Of vervoer heen en weer in verband met dialyseren. Voor de 
overige 294 patiënten is een ander advies gegeven.  
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Zorgcoördinatie CovidTherapy@Home

Het ZCC Midden Nederland is door het UMC Utrecht gevraagd een bijdrage te 
leveren aan het proces rondom de studie CovidTherapy@Home. Doel van deze 
studie is, in geval van inclusie, om enerzijds patiënten met COVID-19 met 
aanvullende therapie thuis te laten in plaats van op te nemen in het ziekenhuis. 
En anderzijds patiënten met COVID-19 vanaf de SEH weer naar huis te laten 
gaan met aanvullende therapie in plaats van opname in het ziekenhuis. Het ZCC 
coördineert de aanvraag voor zuurstof en de saturatiemeter, schakelt de thuiszorg 
in en meldt de patiënt aan bij het medisch regie centrum van het UMC Utrecht.

Lessons learned
 ǟ Een ZCC kan een rol spelen bij het organiseren van ziekenhuis 

verplaatste zorg in de thuissituatie.

Resultaten
 ǟ In 2021 zijn 4 patiënten aangemeld, 2 van hen zijn weer afgemeld 

omdat zij niet binnen de inclusiecriteria vielen. In 2022 zijn 4 patiënten 
aangemeld die allen in aanmerking komen voor opname in de studie. 
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Zorgcoördinatie geboortezorg

Op verzoek van het Traumazorgnetwerk Midden Nederland is de RAVU in 
september 2021 op locatie ZCC gestart met zorgcoördinatie laagcomplex, niet 
acute verloskunde. Door een piek in de geboortezorg is de druk op de capaciteit 
van beschikbare verloskundeplekken verhoogd. Zowel verloskundigen als 
gynaecologen bellen het ZCC als zij op zoek zijn naar een plek voor een patiënt. 
Hierdoor zorgen we samen voor het zo snel mogelijk organiseren van de juiste 
zorg op de juiste plek en besparen verloskundigen en gynaecologen veel tijd.  

Lessons learned
 ǟ Het is denkbaar dat de PLEK app op termijn wordt vervangen door de 

tool LPZ, zoals nu wordt ingezet voor inzicht in de beschikbare 
capaciteit van de SEH’s.

 ǟ Heldere inclusiecriteria voor de groep laag complex, niet acute 
verloskunde is belangrijk.

 ǟ Het informeren van de ziekenhuizen - met name buiten de regio - over 
de rol van het ZCC is essentieel. Zodat de bijbehorende 
zorgprofessionals op de hoogte zijn dat er een aanmelding vanuit het 
ZCC kan komen in plaats van rechtstreeks van de verloskundige.

 ǟ Telefonisch contact vanuit het ZCC met ziekenhuizen blijft belangrijk. 
Ook op het moment dat deze in de PLEK app aangegeven hebben dat 
zij vol liggen.

Resultaten
 ǟ Door de samenwerking worden de 16 betrokken ziekenhuizen vanuit 

het ZCC gebeld met de vraag of er opname capaciteit is. 
Vanzelfsprekend wordt hierbij altijd gestart met de vier ziekenhuizen  
in de regio Midden Nederland. 

 ǟ Daarnaast is een geboortezorg app ontwikkeld – de zogenoemde  
PLEK app – waarin ziekenhuizen de beschikbare capaciteit weer 
kunnen geven en verloskundigen het aantal dames die in partu zijn. 
Hiermee hebben ziekenhuizen en verloskundigen beter inzicht in het 
aantal vrouwen in partu versus de beschikbaarheid van verloskunde- 
en neonatologie bedden in de regio en aanpalende regio’s. 

 ǟ Vanaf de start zijn er 439 patiënten aangemeld. Hiervan zijn er 382 
door bemiddeling van het ZCC op een verloskunde bed geplaatst. Voor 
de overige 57 waar het ZCC geen beschikbaar bed voor heeft 
gevonden, is binnen het voorkeursziekenhuis van de patiënt alsnog 
een oplossing gecreëerd. 

 ǟ Verloskundigen besparen veel tijd door het inschakelen van het ZCC 
en de toegankelijk van de benodigde zorg voor de vrouwen in partu is 
verbeterd.
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Regionaal model acute zorgmonitor

In samenwerking met het Traumazorgnetwerk Midden Nederland, Raedelijn en 
Vektis is in 2020 en 2021 een concept-model van regionale zorgpaden 
ontwikkeld met betrekking tot de instroom en doorstroom van kwetsbare 
ouderen. Deze groep maakt het meest gebruik van acute zorg faciliteiten. Bij het 
verleggen van patiëntenstromen is dit model goed bruikbaar om te zien wat de 
effecten zijn. Op initiatief van het Traumazorgnetwerk wordt met medewerking 
van de RAVU gewerkt aan de opzet van een actuele regionale acute zorgmonitor.

Lessons learned
 ǟ De patiënten gerelateerde data die afkomstig zijn van Vektis hebben 

een vertraging van 1,5 – 2 jaar. Voor trendanalyse is dit goed 
bruikbaar. Voor actuele inzichten in patiëntenstromen is dit niet 
bruikbaar. 

Resultaten
 ǟ Het beschikbaar hebben van een concept-datamodel waarmee acute 

zorgpaden voor kwetsbare ouderen inzichtelijk worden gemaakt.
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Connectie sociaal domein

Met de GGD regio Utrecht is in 2019 afgesproken om per gemeente (27 
gemeenten) de sociale kaart vast te leggen voor connectie met regionale 
zorgcoördinatie in Midden Nederland. De 27 gemeenten verschillen enorm in 
opzet van beschikbaarheid en bereikbaarheid van medewerkers die in het sociaal 
domein werkzaam zijn. Dit geldt met name na kantoortijden. Door een toename 
van de acute zorgvragen die in de thuissituatie kunnen worden opgevangen, komt 
er steeds meer vraag naar ondersteuning vanuit het sociaal domein. Mede door 
de veroorzaakte drukte van de COVID-19 pandemie activiteiten binnen de 
GGDrU heeft connectie met het sociale domein nog niet de gewenste prioriteit 
kunnen krijgen binnen de 27 gemeenten. Wel zijn met de gemeente Utrecht 
inmiddels afspraken gemaakt over de inzet van de coördinatiefuncties tijdelijk 
verblijf regio Utrecht ten behoeve van respijtzorg. Deze afspraken worden in fase 
3 van de pilot geëvalueerd.
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8. Conclusies

In dit hoofdstuk zijn de conclusies 
beschreven van de pilot ZCC Midden 
Nederland. Allereerst komen de conclusies 
met betrekking tot het beproefde concept 
van regionale zorgcoördinatie aan bod. 
Vervolgens zijn op basis van de opgedane 
ervaringen conclusies getrokken met 
betrekking tot samenwerken in 
zorgnetwerken.
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De COVID-19 pandemie heeft de beweging 
richting regionale  zorgcoördinatie versneld 

Alle partners in de acute zorg binnen het ROAZ 
Midden Nederland ervaren een toenemende en 
steeds complexer wordende zorgvraag. Daarnaast 
wordt het tekort aan zorgprofessionals steeds 
nijpender. Juist door de COVID-19 pandemie is 
glashelder geworden dat we alleen samen deze grote 
vraagstukken op kunnen pakken en de acute zorg 
toekomstbestendig kunnen maken. Zowel landelijk als 
regionaal heeft deze crisis de beweging richting 
regionale zorgcoördinatie in een versnelling gebracht. 
Binnen het ROAZ Midden Nederland concreet door 
het concept van regionale zorgcoördinatie in te zetten 
om de doorstroom te bevorderen en daarmee de 
toegankelijkheid van de acute zorg te borgen. Vanuit 
het ZCC in wording is in april 2020 zorgcoördinatie 
tijdelijk verblijf COVID-19 ingericht. Dit is – wat 
betreft het in de pilot beproefde ZCC concept – een 
combinatie tussen transfer & capaciteit (triage 
namens de verwijzer en centraal inzicht in capaciteit) 
en inzetcoördinatie (inzet mobiele zorg).

Eén acute zorg loket voor de burger is nodig 

Uit de resultaten van de retrospectieve contact 
analyse blijkt dat de burger wat betreft acute zorg in 
22 procent van de gevallen (circa 34.000 patiënten 
op jaarbasis) niet voor de juiste zorgverlener kiest, 
gezien de aard van zijn vraag. De ingang 112 (RAVU) 
wordt zelfs in 48 procent van de gevallen onterecht 
gekozen. Het inrichten van één acute zorg loket voor 
de burger heeft dan ook aantoonbaar meerwaarde. 
Eén nummer voor de acute zorg naast 112, 
bijvoorbeeld 117.

In een multidisciplinaire ZCC setting mag 112 
niet ontbreken

Multidisciplinaire aanname & triage is in 23 procent 
van de gesprekken (circa 46.000 patiënten op 
jaarbasis) van toegevoegde waarde voor de kwaliteit 
van de triage en/of de geboden vervolgzorg blijkt uit 
de retrospectieve contact analyse. In 26 procent van 
de gesprekken (circa 47.000 patiënten op jaarbasis) is 
overleg over de passende vervolgzorg nodig om 
samen de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. 
Wat betreft urgentie 1 en 2 zijn deze percentages nog 
hoger. Juist wat betreft gesprekken die binnenkomen 
via 112 – concreet circa 25 procent van deze 
gesprekken – is multidisciplinaire aanname & triage 
van grote toegevoegde waarde. In een 
multidisciplinaire ZCC setting – waar een ZCC 
regiearts beschikbaar is voor overleg – mag de 
aanname & triage van 112 lijnen dan ook niet 
ontbreken.

112 wordt door burgers in  
48 procent van de gevallen 

onterecht als ingang  
gekozen

48%
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ZCC regiearts is een vak apart 
 

Tijdens de pilot is door de opgedane ervaringen voor 
alle partners helder geworden dat professionalisering 
van het vak regiearts – zoals deze nu al werkzaam is 
binnen de acute huisartsenzorg (HAP) – noodzakelijk 
is. Aanvullende scholing is nodig om binnen een ZCC 
setting discipline overstijgend ingezet te kunnen 
worden. Een dedicated team regieartsen ZCC is 
daarom aan te bevelen. 

Regionale zorgcoördinatie vraagt om 
teamwork binnen een innovatie 
werkomgeving

Het domein overstijgend inregelen van de 
werkprocessen vereist een teamopgave van leren en 
verbeteren. Gemotiveerde en betrokken 
zorgprofessionals dienen dit met elkaar neer te 
zetten. Uit de in Midden Nederland opgedane 
ervaringen concluderen we dat een eenduidige 
operationele aansturing van het multidisciplinaire 
team nodig is. Medisch inhoudelijk is een regieteam 
nodig dat discipline overstijgende keuzes maakt. Een 
ZCC starten met een dedicated team 
zorgprofessionals is aan te bevelen.

Veel winst te behalen met digitalisering 
 

De uitgevoerde retrospectieve contact analyse toont 
aan dat in 41 procent van de zorgvragen (circa 
111.000 patiënten op jaarbasis) digitale zelftriage of 
een digitaal consult mogelijk is in plaats van 
telefonische triage. Deze mogelijkheid is vooral 
aanwezig bij de huisartsenposten en betreft met 
name gesprekken met urgentie 3, 4 of 5. Wat betreft 
digitalisering binnen de acute zorg is dus nog veel 
winst te behalen. 

Multidisciplinaire aanname & 
triage is in ongeveer 25 

procent van toegevoegde 
waarde

25%
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IT-platform regionale zorgcoördinatie 
draagt bij aan snellere en betere overdracht 

Alle betrokken partners onderschrijven dat met 
actuele patiëntinformatie en digitale uitwisseling 
volgens zorgstandaarden een snellere en betere 
overdracht binnen de acute zorg kan worden 
gerealiseerd. Zorgprofessionals van alle disciplines 
hebben dan ook een bijdrage geleverd aan het 
beoogde IT-platform zorgcoördinatie door te 
participeren in bijbehorende werkgroepen. Helaas is 
– ondanks alle inspanningen vanuit Midden 
Nederland – een goed werkende IT-oplossing nog 
niet opgeleverd in fase 2 van de pilot. In juni wordt 
samen met Topicus een planning voor implementatie 
uitgewerkt van een eerste versie van het beoogde IT-
platform. In de 2de helft van 2022 wordt gestart met 
een gefaseerd implementatietraject. Met een goed 
werkend IT-platform zorgcoördinatie kan een fysiek 
ZCC gecombineerd worden met samenwerking op 
afstand.

Door expertise te bundelen stijgt de 
 kwaliteit en worden  aantrekkelijke banen 
gerealiseerd

Alle partners betrokken bij de pilot ZCC Midden 
Nederland zijn van mening dat het investeren in het 
gezamenlijk en modulair opleiden van 
zorgprofessionals waarde toevoegt. Uit opgedane 
ervaringen tijdens de pilot blijkt dat door expertise te 
bundelen de kwaliteit van de triage stijgt. Daarnaast 
kunnen we als partners gezamenlijk aantrekkelijke 
banen creëren (meer uitdaging, doorgroei 
perspectief, een 24/7 rooster en een gezonde werk / 
privé balans). Dit is nodig om ook in de toekomst 
voldoende zorgprofessionals te behouden en werven 
wat betreft het triage vak.

Met samenwerking in een ZCC concept is 
een besparing haalbaar 

Door ZCC zorgprofessionals multidisciplinair op te 
leiden kan een besparing worden gerealiseerd. Tijdens 
dalmomenten – bijvoorbeeld in de weekenden voor 
zorgcoördinatie tijdelijk verblijf – kunnen ZCC 
zorgprofessionals ook invulling geven aan één van de 
andere processen op locatie ZCC. Hiermee zijn – als 
onderdeel van een opleidingstraject – tijdens de pilot 
al de eerste positieve ervaringen opgedaan. 
Daarnaast is op basis van het Erlang model berekend 
dat wanneer alle HAP’s in het ROAZ Midden 
Nederland en de RAVU – tijdens NAW uren – 
samenwerken wat betreft aanname & triage van de 
acute zorgvragen een besparing van circa 20 procent 
qua fte zorgprofessionals kan worden gerealiseerd. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de huidige 
praktijk – zowel wat betreft de HAP’s als de 
meldkamer ambulancezorg – de benodigde formatie 
niet gevuld is. Als we in de toekomst met elkaar een 
besparing weten te realiseren, dan wordt hiermee dus 
de werkdruk voor zorgprofessionals – en wachttijden 
voor patiënten – gereduceerd. 

POH GGZ

Juist voor meldingen 
die minder vaak 

voorkomen, is het 
zinvol een expert in  

te zetten
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Inzet POH GGZ voor multidisciplinaire  
triage in ZCC verhoogt kwaliteit en verlaagt 
werkdruk 

Uit de retrospectieve contactanalyse die specifiek is 
uitgevoerd rondom acute psychiatrie blijkt dat in 20 
procent van de gevallen – dit betreft circa 600 
patiënten op jaarbasis na kantoortijden – niet de 
juiste vervolgzorg is ingezet. Daarbij wordt in 25 
procent van deze gevallen andere zorg als passend 
beoordeeld, met name de inzet van een POH GGZ. 
Door expertise te bundelen met de inzet van een 
POH GGZ verhogen we de kwaliteit van de triage en 
verlagen we de werkdruk voor de acute 
huisartsenzorg en ambulancezorg. Juist voor wat 
betreft meldingen die relatief weinig voorkomen, is 
het zinvol een expert in te zetten. Bovendien ervaren 
niet GGZ gespecialiseerde zorgprofessionals 
dergelijke meldingen vaak als impactvol (ook qua 
tijdsbesteding). Triagisten voelen zich vaak 
onvoldoende bekwaam om psychische klachten te 
beoordelen en de regiearts of huisarts heeft 
onvoldoende tijd om de hulpvraag goed in kaart te 
brengen. Een POH GGZ kan alleen ROAZ breed 
efficiënt worden ingezet.

De verwijzer bespaart tijd door één acute 
zorg loket 

Het klanttevredenheidsonderzoek behorend bij de 
samenwerking zorgcoördinatie tijdelijk verblijf toont 
aan dat één acute zorg loket tijd bespaart voor de 
verwijzer (gemiddeld ongeveer één uur per casus). 
Ook wat betreft de zorgcoördinatie ten behoeve van 
het plaatsen van Venflon naalden en de 
zorgcoördinatie ten behoeve van de verloskunde 
geven de betrokken verwijzers aan tijd te besparen. 

Zorgcoördinatie tijdelijk verblijf voorkomt 
onnodige ziekenhuisopnames 

Door de samenwerking zorgcoördinatie tijdelijk 
verblijf worden onnodige ziekenhuisopnames 
voorkomen. Uit een analyse (N=5) van het 
Diakonessenhuis blijkt dat kwetsbare ouderen die 
onterecht vanaf de SEH in het ziekenhuis worden 
opgenomen – in plaats van op een tijdelijk verblijf 
bed – 6 tot 12 dagen een ziekenhuisbed bezetten. 
Wel blijft het aantal aanvragen voor zorgcoördinatie 
tijdelijk verblijf vanuit de HAP’s en SEH’s achter. 
Zeker na kantoortijden is er met andere woorden nog 
winst te behalen wat betreft inzet van de 
coördinatiefunctie tijdelijk verblijf regio Utrecht om 
te voorkomen dat kwetsbare mensen onterecht in 
het ziekenhuis terecht komen.

Één loket 

De verwijzer 
bespaart tijd door  

één acute  
zorg loket



47 Eindrapport 2022

Samenwerken in zorgnetwerken

Een uitgebreide stakeholder en 
contextanalyse is nodig om het complexe 
speelveld te begrijpen

Tijdens de initiatiefase van de pilot in Midden 
Nederland is een uitgebreide stakeholder en 
contextanalyse uitgevoerd. Deze stap is nodig 
geweest om het complexe speelveld rondom het te 
beproeven concept van regionale zorgcoördinatie te 
begrijpen. Bovendien is door middel van 1 op 1 
gesprekken met potentiële partners – en presentaties 
binnen onder andere het ROAZ, de Bestuurstafel 
Gezond Utrecht en Health Hub Utrecht – het 
concept gezamenlijk aangescherpt. 

Regionale zorgcoördinatie vereist ambitie 
en bestuurlijk commitment van partners 

Bij het organiseren van zorgcoördinatie dient de 
gezamenlijke ambitie van de partners duidelijk te zijn. 
Dit vereist leiderschap van de deelnemers en 
betekent voor de uitvoering dat op een juiste wijze 
gebalanceerd moet worden tussen daadkracht en 
draagvlak. Tijdens de pilot in Midden Nederland 
hebben we ervaren dat het van belang is op 
strategisch niveau continu aandacht te blijven 
besteden aan de gezamenlijke ambitie en 
bijbehorende belangen van de betrokken partners. 
Alleen dan kan gezamenlijk tijdig worden bijgestuurd, 
wanneer het draagvlak bij één van de partners 
afneemt. 

Visueel concept van regionale 
zorgcoördinatie ondersteunt de 
communicatie

Het is verstandig gebleken om zichtbaar te maken uit 
welke onderdelen, ‘de diensten’, het concept van 
regionale zorgcoördinatie bestaat en op welke wijze 
deze met elkaar in verbinding staan. Voor de 
communicatie en het “weten waar wij mee bezig zijn” 
is de visuele weergave van het concept zeer 
bruikbaar. Met een dedicated team zorgprofessionals 
in fase 3 is de verwachting dat het goed aannemelijk 
te maken is dat multidisciplinaire samenwerking het 
meest tot zijn recht komt als deelnemers dicht bij 
elkaar werkzaam zijn. Dit sluit overigens een deels 
hybride vorm van gezamenlijk bijeen en op afstand 
verbonden, zeker niet uit.
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Aandacht van alle partners – en voldoende 
menskracht – voor verandermanagement is 
essentieel

Het is van belang samen met alle betrokken partners 
te investeren in de begeleiding van het proces 
richting regionale zorgcoördinatie. Uit de opgedane 
ervaringen binnen de pilot in Midden Nederland 
wordt geconcludeerd dat het aan te bevelen is te 
starten met een dedicated team zorgprofessionals. 
Bij een te grote en steeds wisselende groep 
zorgprofessionals vanaf de start is er extra energie – 
en dus menskracht – nodig ten behoeve van 
verandermanagement. Door verschillen in cultuur en 
werkwijzen is – naast de gezamenlijke projecten & 
activiteiten (gericht op het met zorgprofessionals 
herontwerpen van processen en samenwerking) – 
ook intensieve begeleiding noodzakelijk op de ZCC 
locatie zelf. 

Het samen goed organiseren van de 
samenwerking is nodig 

Een projectmatige en gefaseerde aanpak op de 
verschillende onderdelen van het concept regionale 
zorgcoördinatie brengt de nodige structuur. Een 
dedicated team met programmamanagement is 
hierbij onmisbaar. Als initiatiefnemer voor de pilot 
regionale zorgcoördinatie in Midden Nederland heeft 
de RAVU een programma organisatie ingericht. De 
pilot is gestart met een ondertekend pilotplan door 
Huisartsen Eemland, GGZ Altrecht en de RAVU, 
waarin nog geen concrete samenwerkingsafspraken 
waren vastgelegd. Op basis van de pilot ervaringen – 
en vanuit de samenwerking zorgcoördinatie tijdelijk 
verblijf – is geconcludeerd dat een 
samenwerkingsovereenkomst meerwaarde heeft. Om 
de benodigde wendbaarheid ten behoeve van 
innovatie te behouden, is het wel van belang deze 
afspraken zo licht mogelijk te houden. Deze 
bevinding sluit aan bij de geleerde les uit de door 
IG&H georganiseerde kennissessie rondom 
governance.

Het onderhouden van relaties is de basis 
voor transparante samenwerking 

De COVID-19 crisis heeft de beweging richting 
regionale zorgcoördinatie versneld en tegelijkertijd 
heeft het niet bijgedragen aan het opbouwen van de 
relatie tussen de betrokken partners. Vanuit de pilot 
in Midden Nederland concluderen we dat het 
noodzakelijk is om als partners ook fysiek – en vooral 
meer informeel – bijeen te komen om elkaar te leren 
kennen en stap voor stap te bouwen aan het 
benodigde vertrouwen. Bij de voortgang van de 
samenwerking is het essentieel dat de (individuele) 
belangen van de deelnemers op transparante wijze 
besproken worden. Uit de ervaringen van de pilot in 
Midden Nederland wordt geconcludeerd dat het 
nodig is ruimte te blijven creëren om te luisteren naar 
elkaars belangen, die gedurende de pilot kunnen 
veranderen. En vooral ook om het patiënten belang 
gezamenlijk voor ogen te blijven houden. 
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Inregelen van regionale zorgcoördinatie 
heeft tijd nodig

De pilot periode van 2019 tot heden heeft veel 
bijgedragen aan het gezamenlijk beproeven van het 
concept van regionale zorgcoördinatie. Tegelijkertijd 
wordt vanuit de ervaringen in Midden Nederland 
geconcludeerd dat er naast de gezamenlijke 
projecten & activiteiten veel aandacht van de 
deelnemers nodig is voor het meenemen van de 
eigen achterban in dit gezamenlijk traject. Bovendien 
valt het – zeker gedurende de COVID-19 pandemie – 
niet mee om naast de drukte van alledag gefocust te 
blijven op de collectieve ambitie: samen voor juiste 
zorg op de juiste plek!
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9. Aanbevelingen

In dit hoofdstuk zijn - zowel landelijke als 
regionale - aanbevelingen beschreven op 
basis van zowel de kwantitatieve als 
kwalitatieve bevindingen van de pilot ZCC 
Midden Nederland.
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Het inrichten van één landelijk nummer 
 specifiek voor acute zorgvragen, naast 112

Met één landelijk nummer naast 112 – bijvoorbeeld 
117 – wordt de toegang voor de burger naar de 
acute zorg duidelijker. Door middel van een landelijke 
communicatiecampagne kan opnieuw gedeeld 
worden dat 112 echt alleen voor levensbedreigende 
situaties, als noodnummer, bedoeld is. Met als 
aanvullende boodschap het nieuwe nummer.

Landelijk investeren in een goed werkend ICT 
landschap voor zorgcoördinatie is raadzaam

Aansluitend op de AZN slogan “laten we er samen 
één punt van maken” is het aan te bevelen een 
landelijke ICT architectuur vast te stellen ten 
behoeve van regionale én landelijke zorgcoördinatie. 
Samenwerking tussen ZCC’s functioneert alleen 
effectief als de processen ook wat betreft de 
bijbehorende ICT ondersteuning goed op elkaar 
aansluiten.

Verbinding tussen iedere ZCC/RCPS en 
LCPS is aan te bevelen

De landelijke capaciteitsmonitoring – door middel 
van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding 
(LCPS) – dient in directe verbinding te staan met 
iedere ZCC / Regionaal Centrum Patiënten Spreiding 
(RCPS). Naast de informatie-uitwisseling van vrije en 
beschikbare bedden in ziekenhuizen dient deze 
informatie ook uitgebreid te worden met regionale 
informatie over vrije c.q. beschikbare bedden bij VVT 
zorgaanbieders. Dit zal de doorstroom en uitstroom 
van patiënten positief beïnvloeden.

Landelijk

1 2 3
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Support van alle landelijke stakeholders is 
nodig, inclusief een landelijk kader qua beleid

Om de beweging richting regionale zorgcoördinatie 
door te zetten – en regionale partners mee te krijgen 
– is support van alle landelijke stakeholders aan te 
bevelen. Qua betrokken zorgaanbieders betekent dit 
in de eerste plaats support van InEen, LHV, ACTIZ, 
AZN en GGZ Nederland. Wat betreft centraal inzicht 
in capaciteit is daarnaast ook een verbinding met de 
NVZ, LNAZ en NFU van belang. Een qua regelgeving 
helder kader met landelijke inrichtingsprincipes voor 
de acute zorg – met daarbinnen ruimte voor 
regionale accenten – is nodig. VWS, NZa en ZN zijn 
hierin leidend.

Nu doorpakken en de transitiefase 
 financieren!

In afwachting van een landelijk kader – inclusief 
bijbehorende financiering – is het van belang om nu 
door te pakken met de beweging richting regionale 
zorgcoördinatie. Dit is alleen haalbaar als de 
aankomende transitiefase – na afronding van de 
landelijke pilot zorgcoördinatie – wordt gefinancierd. 
Gezien de toenemende problematiek qua toegang 
van de acute zorg is afwachten geen optie. Een 
financiering op basis van beschikbaarheid van de 
zorgcoördinatiediensten heeft de sterke voorkeur. 
Een eenduidige inkoop door zorgverzekeraars is 
nodig. Dit leidt tot de meest duidelijke manier om 
gezamenlijke successen te kunnen boeken.

Landelijk

4 5
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Regionaal

Doorpakken met een dedicated ZCC team 

Binnen de regio Midden Nederland is het aan te 
bevelen nu door te pakken met een dedicated ZCC 
team bestaande uit enthousiaste zorgprofessionals 
van alle betrokken disciplines. In afwachting van een 
landelijk kader kan op deze wijze – door partners die 
mee willen doen – al stap voor stap waarde worden 
toegevoegd vanuit het gedachtengoed van regionale 
zorgcoördinatie. Tegelijkertijd zorgt nu doorpakken 
ervoor dat ook de coördinatiefunctie tijdelijk verblijf 
regio Utrecht kan worden geborgd en door 
ontwikkeld binnen een ZCC setting. Hierdoor kunnen 
tegelijkertijd bijbehorende zorgprofessionals 
multidisciplinair – en daarmee efficiënt – worden 
ingezet.

Inrichten toekomstbestendige locatie ZCC 
Midden Nederland in samenwerking met LCPS

Het inhuizen van het dedicated ZCC team op locatie 
van het LCPS in Huis ter Heide wordt momenteel 
voorbereid. Op deze wijze komt de RAVU tegemoet 
aan de vraag vanuit het LCPS voor ondersteuning 
met betrekking tot de landelijk uitvoer van onder 
meer patiënten verplaatsingen in geval van 
opschaling. Zo kan tegelijkertijd een 
toekomstbestendige locatie worden ingericht voor 
het ZCC Midden Nederland. De ICT omgeving van 
Huis ter Heide valt onder beheer van de LMS. Binnen 
deze ICT-omgeving kunnen ook in voorkomende 
situaties 112 lijnen op verantwoorde wijze worden 
aangenomen. 

Nu investeren in opleiden en verbinden ZCC 
zorgprofessionals

Het is – gezien de toenemende arbeidsmarktkrapte – 
aan te bevelen om nu te investeren in het opleiden 
en verbinden van ZCC zorgprofessionals.  
Door multidisciplinaire inzet van HR en modulair 
opgebouwde opleidingstrajecten bouwen we samen 
met betrokken partners aan een aantrekkelijke 
werkomgeving: een expertisecentrum voor de 
toegang tot acute zorg. Daarnaast is op locatie  
ZCC intensieve begeleiding nodig. Enerzijds op 
inhoud door hiertoe opgeleide ZCC regieartsen.  
En anderzijds wat betreft operationeel leiderschap  
en teambuilding. Beide passend bij een innovatieve 
werkomgeving, waarbinnen continu leren & 
verbeteren hoog in het vaandel staat. Wat betreft  
HR en opleiden is het raadzaam ook landelijk samen 
op te trekken.

1 2 3
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Optimaliseren processen door een goed 
werkend IT-platform zorgcoördinatie

Het gezamenlijk herinrichten van processen dient 
ondersteund te worden door een goed werkend  
IT-platform zorgcoördinatie. Dat onder andere 
multidisciplinaire triage en regie van passende 
vervolgzorg ondersteunt met koppelingen op basis 
van de Nictiz standaarden. Dit geldt ook voor een  
IT-platform waarin aanvragen voor tijdelijk verblijf 
bedden met indicatiestelling worden afgewikkeld. 
Overeenstemming over gebruik van een 
informatieplatform in de regio – of in ieder geval het 
kunnen koppelen van systemen – is hierbij van 
belang. Het fysiek werken in een multidisciplinair 
ZCC kan zo beter worden gecombineerd met werken 
op andere locaties. Tot slot is het aan te bevelen 
volop te investeren in het digitaal afhandelen van 
zorgvragen.

Verbinding ZCC met RCPS is aan te bevelen 

Op ROAZ niveau sluit de organisatie van regionale 
zorgcoördinatie met een ZCC naadloos aan bij die 
van het RCPS, zoals deze ook actief was tijdens de 
COVID-19 pandemie. De verbinding (of samengaan) 
van beide organisatie-eenheden zal een versterking 
voor de regio opleveren.

Verbreden één loket voor verwijzer met 
 direct in te zetten wijkverpleging

In navolging van andere regio’s in het land is het aan 
te bevelen de coördinatiefunctie tijdelijk verblijf regio 
Utrecht uit te breiden met direct in te zetten 
wijkverpleging. Het is daarnaast denkbaar samen met 
meerdere VVT zorgaanbieders in het ROAZ Midden 
Nederland toe te werken naar een 24/7 inzetbaar 
acute wijkzorgteam, aangestuurd vanuit het ZCC. 
Hierbij zouden ook aantrekkelijke duobanen 
gecreëerd kunnen worden tussen wijkverpleging en 
ambulancezorg (laag en midden complex).

Regionaal

4 5 6
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Inrichten governance voor een slagvaardige 
en transparante samenwerking 

Om na de pilotperiode samen met de betrokken 
partners vooruit te kunnen, is het aan te bevelen  
een slagvaardige en transparante governance in te 
richten. Het is denkbaar met de beoogde partners 
door middel van werksessies – en onder begeleiding 
van een extern expert – tot een dergelijke 
governance te komen. In dit traject dienen ook de 
partners behorend bij de samenwerking 
zorgcoördinatie tijdelijk verblijf meegenomen te 
worden. De governance kan eerst op coalities  
gericht zijn die actief met elkaar aan de slag gaan.

Krachtige support voor regionale 
zorgcoördinatie vanuit het ROAZ en door 
zorgverzekeraars

Het ROAZ en de zorgverzekeraars kunnen zorgen 
voor de benodigde support om partners samen te 
brengen in het kader van een gezamenlijke visie op 
regionale zorgcoördinatie. Deze eindrapportage biedt 
een mooi startpunt om met een dergelijke visie aan 
de slag te gaan. Onderwerpen van gesprek kunnen 
onder meer zijn: scope, schaalgrootte, governance, 
financiering, gezamenlijke aanpak regionale 
arbeidsmarkt (werven, opleiden en behouden).

Regionaal

7 8
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10.   Bijlagen
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Stakeholders regionale zorgcoördinatie Midden Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel landelijk als regionaal zijn er veel stakeholders betrokken bij de beweging 
richting regionale zorgcoördinatie. In deze bijlage een opsomming van relevante 
stakeholders in Midden Nederland. Deze opsomming is niet uitputtend.
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Samen voor de juiste zorg op de juiste plek!
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