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Samen voor een sterke acute zorgketen

Samen voor een sterke acute zorgketen
Uitgangspunten ROAZ Noord NL
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Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Beschikbaarheid, Bereikbaarheid & Kwaliteit

Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland
Tactisch ROAZ Drenthe/Groningen & ROAZ Friesland

Ziekenhuis erkenning traumacentrum (UMCG) als ketenpartner aan tafel



Wet Toelating Zorginstellingen 
Wettelijke taak van het ROAZ

Op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) heeft het ROAZ een aantal concrete 
taken op de agenda staan:
1. Het in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio:

• wie levert welke zorg?
• inzicht in de behandelcapaciteit van iedere zorgaanbieder.
• welke impliciete en expliciete afspraken zijn aanwezig voor aansluiting acute zorg?

2. Inzicht verkrijgen in en het oplossen van witte vlekken in het zorgaanbod c.q. de 
bereikbaarheid

3. Afstemming van activiteiten tussen aanbieders en zorg
4. Afstemming over voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises



Werk- en projectgroepen:

• Acute zorg w.o. pilot zorgcoördinatie
• Crisisbeheersing w.o. opleiden
• Traumazorg w.o. visitatiemodel

• Antibioticaresistentie w.o. samenw. VVT
• Wetenschappelijk onderzoek 

Bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland

Tactisch ROAZ 
Drenthe/Groningen

Tactisch ROAZ 
Friesland

Regionale werkgroepen 
acute zorgketens

Organisatiestructuur ROAZ Noord NL
Bureau AZNN als coördinator ROAZ

Bureau Acute 
Zorgnetwerk 

Noord NL
(AZNN)



Waarom borging van complexe acute zorgprocessen 
binnen de ROAZ structuur?

De hoofdvraag voor de acute verloskunde is:

Hoe zorgen we dat de patiënt niet tussen wal en schip raakt en dus hoe 
beperken we perinatale sterfte en voorkomen we schade voor de 
patiënt?



Het Zorginstituut:
Indicatoren en kwaliteitsnormen voor goede zorg

• SPOED MOET GOED: INDICATOREN EN NORMEN VOOR ZES 
SPOEDZORGINDICATIES (2015)

• KWALITEITSKADER SPOEDZORG (2019)





KWALITEITSKADER SPOEDZORG (2019)



Best lastige puzzel, het AZNN is niet het ROAZ maar zijn 
de zorgaanbieders samen dus de verantwoordelijkheid 
bij….....



Introductie werkgroepen complexe acute geneeskunde 
AZNN



Reeds bestaande regionale werkgroepen

• Traumatologie 

• Acuut geruptureerd abdominaal aneurysma 

• Acute neurologie 

• Acute cardiologie

→ Voor het maken van logistieke en protocollaire afspraken, onderzoek, scholing, statusonderzoek, 
evaluatie ketenindicatoren, zorgvernieuwing

• Recentelijk: non-Covid zorg → noodzakelijke capaciteit voor IC, operatiesessies en verpleegbedden



Kaderstelling voor werkgroepen

• De patiënt en niet de financiën

• De professional als inrichter van de keten

• De wet, Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)

• Het Zorginstituut

• Wetenschappelijke richtlijnen

• De IGJ is alleen toezichthouder



Hoe: wettelijke taak ROAZ versus praktijk

Wettelijke taak ROAZ
1. Het in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de 

regio:
• wie levert welke zorg?
• inzicht in de behandelcapaciteit van iedere 

zorgaanbieder.
• Welke impliciete en expliciete afspraken zijn 

aanwezig voor aansluiting acute zorg?

2. Inzicht verkrijgen in en het oplossen van witte vlekken 
in het zorgaanbod c.q. de bereikbaarheid.

3. Afstemming van activiteiten tussen aanbieders en 
zorg.

4. Afstemming over voorbereiding op geneeskundige 
hulpverlening bij rampen en crises.

Praktijk
Inzichtelijk maken, oplossingen aandragen en voorleggen 
aan bestuurlijke gremia

• Wie doet en kan wat leveren?

• Capaciteitsvraagstukken

• Afspraken vastgelegd in protocollen tussen ketenpartners

• Structurele en tijdelijke problemen

• Afspraken vastgelegd in protocollen tussen ketenpartners

• Lessen Covid-19



ROAZ 
Tactisch en 
Bestuurlijk

Bureau 
Acute Zorg-

netwerk 
Noord NL

VSV’s

1. Het in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio:
wie levert welke zorg?
Inzicht in de behandelcapaciteit van iedere zorgaanbieder.
Welke impliciete en expliciete afspraken zijn aanwezig voor
aansluiting acute zorg

2. Inzicht verkrijgen in en het oplossen van witte vlekken in het zorgaanbod 
c.q. de bereikbaarheid.

3. Afstemming van activiteiten tussen aanbieders en zorg.

4. Afstemming over voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen 
en crises.

Hoe werkt dit voor de acute verloskunde?

Consortium 
Zwanger-
schap & 

Geboorte

Samenwerking 
consortium & AZNN



Regionaal protocol parallelle actie?

• Zorgdragen dat relevante afspraken transparant zijn voor de 
betrokken ketenpartners

• Met respect voor de lokale situatie, oftewel afspraken VSV

• Uitdaging om bestaande structuren waar nodig te doorbreken, om als 
ketenpartners gezamenlijk nóg betere zorg na te streven



Vragen?


