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Voorwoord  
 
Deze documentenstudie geeft antwoord op de vraag: 
 
Welke kwaliteitsnormen gelden of gaan binnenkort gelden voor de acute zorg in Friesland? 
 
Zorgbelang Fryslân (ZBF) ‘viste’ uit 22 beleidsdocumenten de genoemde normen. Hoe en waarom 
staat beschreven in het eerste hoofdstuk. Onderscheid is gemaakt tussen normen die voor al het 
aanbod van acute zorg gelden (hoofdstuk 2) en normen die opgaan voor acute zorg aan mensen met 
een specifieke acute nood, zoals mensen met een beroerte (Hoofdstuk 3). Slot hoofdstuk 4 schetst 
het traject met interviews onder experts en met focusgroepen van patiëntvertegenwoordigers. Dit 
traject gaat starten na verschijnen van deze documentenstudie. 
 
Dit bespreekstuk is niet definitief. De volgende verbeteringen zitten nog in de pijplijn: 
 
• Met een aantal professionals in de acutezorg wordt bekeken of de verzameling documenten 

compleet is. Wellicht zijn er kwaliteitsnormen gemist bijvoorbeeld over acute zorg voor mensen 
met een heupfractuur. 
 

• Sommige documenten stammen uit het jaar 2015. Het kan zijn dat de normen daarin inmiddels 
zijn verouderd of reeds gerealiseerd zijn in Friesland.  
 

• Sommige normen zijn volgens ons in slecht Nederlands opgeschreven. We hebben ze als citaat 
laten staan. In de toelichting staat wat waarschijnlijk bedoeld is. Wellicht is deze toelichting toch 
niet goed genoeg. Ook dit gaan wij nog na. 
 

• Sommige normen zijn geformuleerd in vakjargon. In de toelichting op zo’n norm worden 
vaktermen in Jip-en-Janneke-taal  omgezet. Gebruikte vaktermen worden bekend verondersteld 
in de patiëntenbeweging. Als dat niet zo is, wordt in de toelichting in de komende 
projectdocumenten deze alsnog aangepast. 
 

Wij wensen de lezer, ondanks bovenstaande tekortkomingen, enig leesplezier. Weinig tijd?  
Lees dan in ieder geval het eerste en laatste hoofdstuk en verwonder je met ons over de vele normen 
die er voor de acute zorg gelden (in Zuidwest Friesland).  
 
Guus Schrijvers 
Harriët Hollander 
Henriëtte Bleumink 
Arjan Rozema 
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Hoofdstuk 1: inleiding  
Dit totale project geeft antwoord op de overkoepelende vraag: 
 
Welk kwaliteitsnormen zijn wenselijk tot 2025 voor het aanbod van acute zorg in Friesland, gelet op: 
  

1. Wensen van patiënten;  
2. Kwaliteitseisen van het Zorg Instituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, 

andere instanties zoals het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland en het Landelijk 
Netwerk Acute Zorg.   
 

In deze documentenstudie staat echter de vraag centraal:  
Welke kwaliteitsnormen gelden of gaan binnenkort gelden voor de acute zorg in Friesland?  
 
De beantwoording van bovenstaande vraag vormt het eerste onderdeel in het project ‘Acute zorg in 
Friesland in 2025 vanuit patiëntenperspectief.’ Voordat ingegaan wordt op de vraag die deze 
documentenstudie beantwoordt, volgen hieronder enkele opmerkingen over de overkoepelende 
vraag. 

 
De overkoepelende vraag 
Onderstaande vraag kwam in maart 2018 naar voren tijdens een overleg tussen De Friesland 
Zorgverzekeraar (DFZ) en Zorgbelang Fryslân (ZBF): 
 
DFZ wil weten wat wensen zijn van Friese burgers t.a.v. spoedzorg in 2025 in de regio Zuid West 
Friesland.       
 
In navolging van het werk van Zorgbelang Fryslân uit 2014, voor Friesland Voorop, onderscheidt dit 
project tien doelgroepen van acute zorg: 
 

1. Patiënten met een beroerte;  
2. Patiënten met een hartinfarct;   
3. Patiënten met een hartstilstand;   
4. Zwangeren met niet-vorderende baring;  
5. Verwarde oudere burgers die niet alleen thuis kunnen zijn; 
6. Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening en in een crisis;   
7. Patiënten met een heupfractuur; 
8. Patiënten met multitrauma (vermoedelijke meerdere botbreuken, orgaan falen en/of 

hersenletsel); 
9. Patiënten met een chronische aandoening en een plotselinge verergering daarvan; 
10. Patiënten met hoge koorts.  
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Kwaliteitsnormen, streefnormen en vereisten 
 
In de overkoepelende vraag komt het woord kwaliteitsnormen voor. ZBF definieert kwaliteit van zorg 
als: de mate waarin zorg voldoet aan eisen van een instantie of een persoon. Denk aan individuele 
patiënt, patiëntenorganisatie, beroepsorganisatie, Zorg instituut Nederland en Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd.  In navolging van vele andere instellingen en instanties onderscheidt ZBF 
drie soorten kwaliteit:  
 

1. Uitkomstkwaliteit;  
2. Proceskwaliteit;  
3. Structuurkwaliteit.  

 
Bij uitkomstkwaliteit gaat het om wat je hebt bereikt met een bepaalde interventie. Bijvoorbeeld 
aan- of afwezigheid van complicaties na een chirurgische ingreep.  
 
Bij proceskwaliteit staat centraal of de professional heeft gehandeld volgens procedures die een 
instantie heeft voorgeschreven. Bijvoorbeeld is de ambulance binnen 15 minuten aanwezig?  
 
Structuurkwaliteit betreft het opleidingsniveau, beschikbaarheid en bereikbaarheid van een 
professional. Bijvoorbeeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling hoort 24/7 een SEH-arts 
aanwezig te zijn.  
 
Een kwaliteitsnorm kan het karakter hebben van een vereiste. Zo mogen artsen alleen als huisarts 
werken, indien zij staan ingeschreven als huisarts in het BIG -register.  
 
Synoniemen voor vereiste zijn: knock-out criterium of ja/nee criterium. Wie niet aan een vereiste 
voldoet loopt het risico dat de inspectie voor de volksgezondheid gaat handhaven, dat wil zeggen 
verscherpt toezicht uitoefent of boetes uitdeelt. In de hierna volgende tekst gebruiken wij deze 
synoniemen niet. Wel komt het woord eis af en toe voor ter vervanging van het woord vereiste. 
  
Een kwaliteitsnorm kan het karakter hebben van een streefnorm ofwel aanbeveling. Zo geldt voor de 
praktijkinrichting van een huisarts een set kwaliteitsnormen die geen vereisten zijn. Deze staan 
bekend als de NHG-accrediteringsnormen. Aan een streefnorm is soms een tijdslimiet gebonden. Een 
professional of instelling heeft dan enkele jaren de tijd om toe te groeien naar de kwaliteitsnorm. Die 
wordt dan aan het einde van de tijdslimiet een vereiste.  
 
In deze documentenstudie wordt onderscheid gemaakt in vereisten en streefnormen. Voor zover 
het nog niet vastgestelde concept-kwaliteitskader Spoedzorgketen- vereisten bevat, wordt dat er 
apart bij vermeld. De daarin opgeschreven kwaliteitsnormen worden in deze documentenstudie 
beschouwd (juli 2018) als streefnormen en niet als vereisten. Zodra deze normen wettelijk zijn 
vastgelegd -dat staat binnenkort te gebeuren-  wordt de tekst in volgende projectdocumenten 
aangepast.   
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De meeste kwaliteitsnormen die voor deze documentenstudie verzameld zijn betreffen structuur- en 
proceskwaliteitsnormen (zie hierboven). Af en toe zit er een uitkomstkwaliteitsnorm bij. Al te 
gedetailleerde normen voor apparatuur en multidisciplinair functioneren in de spoedzorg zijn soms 
weggelaten. Verder zijn alle kwaliteitsnormen steeds volledig overgenomen. 
 

Aanpak en methode 
Het project bestaat uit de volgende zes onderdelen: 
 

1. Deze documentenstudie naar kwaliteitsnormen die thans of binnenkort gelden. 
 

2. Een interviewronde onder Friese experts/professionals die antwoord geeft op de vraag: In 
welke mate beantwoordt de Friese spoedzorg thans aan de kwaliteitsnormen genoemd in de 
documentenstudie? Gesproken wordt met experts/professionals van ambulancezorg, 
huisartsenpost, geestelijke gezondheidszorg, medisch specialistische zorg en acute 
wijkverpleging.  In de afgelopen jaren hebben het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) 
Friesland en ROAZ Noord-Nederland reeds vele kwaliteitsknelpunten geïnventariseerd. Deze 
documentenstudie sluit daarop aan. De te houden interviews vormen een check of het 
overzicht actueel en volledig is. Er wordt onder andere onderzocht of knelpunten uit 
bijvoorbeeld 2015/2016 nog bestaan. 
 
Dit onderdeel wordt afgerond met een korte notitie van bevindingen die antwoord geeft op 
bovengenoemde vraag van de interviewronde. Bij de afsluiting van de nog op te stellen 
discussienota wordt overwogen professionals te interviewen van de volgende werkvelden: 
 
• ROAZ Noord-Nederland 
• Dokterszorg/Dokterswacht  
• GGZ-crisisdienst met Frederique Broeze frederique.broerze@ggzfriesland.nl 
• Ambulancezorg   
• Acute wijkverpleging 
• Huisartsenpost Sneek 
• De Friese Werkgroep SEH-artsen 
• Het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) Sneek  

 
3. Er wordt een klankbordgroep opgericht. In samenwerking met deze klankbordgroep wordt 

een discussienota aan de hand van documentenstudie en interviewronde opgesteld. 
 

4. Drie focusgroepen met inwoners, patiënten en achterban ZBF  in Zuidwest Friesland worden 
georganiseerd met als bespreekstuk de discussienota. Urgentie en waargenomen 
haalbaarheid worden vastgesteld.  Op dit moment staan drie focusgroepen in de planning 
rond de volgende patiëntengroepen die spoedzorg behoeven: 
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• 18 jaar en psychiatrische patiënten;  
• Ouderen (CVA, hartfalen, kwetsbare & verwarde ouderen);  
• Restgroep (heupfracturen, multitrauma, brandwonden en hartinfarcten). 

 
Dit is de voorlopige focus. Al naar gelang het voortschrijdende inzicht kan de indeling 
anders worden. Dit onderdeel wordt afgerond met een: verslag met bevindingen van de 
focusgroepen.   
 

5. Het schrijven van een samenvattend eindverslag met aanbevelingen. 
 

6. Het organiseren van de aanbieding en verzending van het samenvattend eindverslag aan de 
opdrachtgever De Friesland Zorgverzekeraar en alle betrokkenen bij de acute zorg in 
Friesland. 

 
Het tijdpad 
De verwachting is in oktober 2018 de focusgroepen te draaien en voor de kerst het eindrapport aan 
te bieden en te verzenden. 

 
De klankbordgroep 
Van de leden van de klankbordgroep wordt verwacht dat zij informatie vanuit deze klankbordgroep 
delen met hun achterban, maar ze hoeven niet altijd ruggenspraak te houden met hen voor de 
geleverde (persoonlijke) input tijdens de vergaderingen.  
De rol van de leden van de klankbordgroep is: 
• Het delen van informatie vanuit de klankbordgroep; 
• Mede ontwikkelen van de notities;  
• Monitoren van het proces;  
• Werven van deelnemers voor de focusgroepen;  
• Meewerken aan het concept van de eindrapportage; 
• Mee met de interviews experts/professionals acute zorg (optioneel); 
• Als toehoorder aanwezig zijn tijdens de focusgroepen (optioneel). 
 

De geldende kwaliteitsnormen 
Om per doelgroep de thans geldende normen te achterhalen zijn 22 documenten uit recente jaren 
verzameld. In bijlage 1 staan deze opgesomd. De meesten zijn van ROAZ Friesland en ROAZ Noord-
Nederland. De voetnoten volgen de nummering in deze bijlage.  Zij beschreven zogeheten Patient 
Journeys en ketenbeschrijvingen over verschillende doelgroepen waarin kwaliteitsnormen naar 
voren kwamen.7,8,14,15,21  Daarnaast is het rapport Spoed moet Goed1,22   uit 2015 van het Zorg Instituut 

                                                             
7. Kremer F, KR. Organisatieadvies. Ketenbeschrijving Friesland, ‘Patiënt onder verdenking van een geruptureerd        

aneurysma aorta abdominals, Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Groningen, juni 2015. 
8.   Kremer F, KR. Organisatieadvies. Ketenbeschrijving Friesland, ‘Patiënt onder verdenking van een cerebro vasculair       

incident’. Acute Zorg Netwerk Noord Nederland. Groningen, september 2015 
14. Patient journey Brandwonden, Definitief Verslag regio Acute Zorg Netwerk Noord Nederland, september, oktober 2016. 
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Nederland (ZINL), geraadpleegd. Daarin staan kwaliteitsnormen voor zes van de genoemde tien 
doelgroepen. Van grote betekenis was het concept-Kwaliteitskader Spoedzorgketen18 dat het 
onderzoeksbureau SiRM (Op verzoek van het ZINL) in januari 2018 publiceerde samen met elf 
landelijke organisaties voor spoedzorg. De verwachting is dat het bestuur van ZINL dit concept in juli 
2018 vaststelt en de Nederlandse ROAZ’en verzoekt het kader met tal van kwaliteitsnormen te 
implementeren. 
 

Het taalgebruik 
Over het taalgebruik in deze documentenstudie het volgende. ‘Acute zorg’ is synoniem van 
spoedzorg.  Voor de leesbaarheid bij de achterban van Zorgbelang Fryslân worden algemene termen 
(bijvoorbeeld een beroerte in plaats van TIA of herseninfarct) en niet de medische gebruikt. Wel 
worden de medische termen tussen haakjes de eerste keer weergegeven.  
 
Het bovengenoemde concept-kwaliteitskader Spoedzorgketen onderscheidt zes kwaliteitsaspecten:  
 

1. Patiëntgericht;  
2. Veiligheid;  
3. Effectief/doeltreffend;  
4. Tijdig;  
5. Efficiënt/doelmatig;  
6. Toegankelijk en beschikbaar.  

 
In deze documentenstudie staan die aspecten centraal die zichtbaar en te beoordelen zijn door 
patiënten:  
 
Nr. 1. Patiëntgericht; 
Nr. 4. Tijdig;  
Nr. 6.  Toegankelijk en beschikbaar. 
 

 
Enkele voorbehouden 
                                                             
15. Patient journey Hoge koorts  (peritonsillair abces) Definitief Verslag regio Acute Zorg Netwerk Noord Nederland, 

september, oktober 2016. 
21. Werkgroep Multitrauma Opdrachtgever: ROAZ Drenthe, Groningen en ROAZ Friesland. Ketenbeschrijving ‘patiënt onder 

verdenking van een multitrauma’ regio Noord Nederland, 8 december 2016. 
22. Zorg Instituut Nederland. Spoed moet goed: indicatoren en normen voor zes spoedzorgindicaties. Diemen, 16 

december 2015. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/28/spoed-moet-goed-indicatoren-en-
normen-voor-zes-spoedzorgindicaties 

18. Strategies in Regulated Markets (SiRM). Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Utrecht, januari 2018. 
http://www.sirm.nl/publicaties/kwaliteitskader-spoedzorgketen 
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Niet gecheckt is of de gegevens die staan vermeld in de documenten kloppen met de oorspronkelijke 
publicaties waarnaar wordt verwezen. Elk hoofdstuk begint met een korte situatieschets. 
 
Het ZINL (concept-Kwaliteitskader Spoedzorgketen) introduceert indicatoren zonder te vermelden 
wat vereisten of streefnormen zijn. Zo worden ziekenhuizen geacht te registreren in welke mate her-
operaties plaatsvinden na de eerste heupfractuuroperatie. Betere zorg betekent in dit verband dat er 
minder her-operaties optreden. Een maximumkwaliteitsnorm van bijvoorbeeld 2% bestaat evenwel 
niet. Dergelijke indicatoren zijn vermeld in de rubriek vereisten.   
 
ZBF gaat niet in op professionele competentienormen, veiligheidsnormen voor apparatuur in de 
acute zorg en evenmin op normen voor verantwoordelijkheidsverdeling tussen professionals. 
Focusgroepen van patiëntenvertegenwoordigers kunnen immers dergelijke normen niet beoordelen. 
Evenmin wordt aandacht besteed aan de wijze waarop en snelheid waarmee professionals 
informatie aan elkaar doorgeven. Bijvoorbeeld de kwaliteitsnorm van vooraanmelding vanuit een 
ambulance aan de SEH over patiënten met een beroerte die zij vervoeren.  
 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan per patiëntengroep de kwaliteitsnormen genoemd uit de documenten. Een 
aantal van die normen blijken voor alle groepen van patiënten en voor de gehele zorgketen te 
gelden. Deze zijn opgenomen hoofdstuk 3. Het slot (hoofdstuk 4) gaat in op hoe ZBF de urgentie van 
al die kwaliteitsnormen gaat aangeven in de focusgroepen met inwoners, patiënten, achterban ZBF.   
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Hoofdstuk 2: Algemeen gelden normen 
 

Kwaliteitsstandaard Spoedzorgketen 
 

Het concept Kwaliteitsstandaard Spoedzorgketen2,18  dat in juli (waarschijnlijk) definitief door het 
ZINL wordt vastgesteld; bevat een groot aantal normen die voor al het zorgaanbod van acute zorg 
gelden. Uit dit concept zijn alleen de kwaliteitsnormen gedestilleerd die voor patiënten zichtbaar zijn. 
Normen over informatie overdracht tussen professionals, over vereiste competenties van 
professionals en voor veiligheid en betrouwbaarheid van apparatuur komen niet aan de orde. 
Vooralsnog betreffen de meeste normen aanbevelingen oftewel streefnormen. Een andere 
document11 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) geeft nog aanvullende streefnormen voor 
de structuurkwaliteit, op basis van uitgeschreven patiënten casussen.  
 

Streefnormen voor de proceskwaliteit 
 

Onderstaande streefnormen voor de proceskwaliteit 1 tot en met 27 zijn afkomstig uit het concept-
Kwaliteitskader Spoedzorgketen.18  
 

1. Zorgverleners in de regio ontwerpen samen met patiëntvertegenwoordigers en 
zorgverzekeraar de ideale route van een patiënt met een acute zorgvraag. Toelichting: zij 
stellen per stap/beslissingsmoment/ schakel vast wat er in de ideale situatie moet gebeuren 
(proces), wie daarvoor verantwoordelijk is (regie), wat aanwezig moet zijn (structuur) en met 

                                                             
18. Strategies in Regulated Markets (SiRM). Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Utrecht, januari 2018. 

http://www.sirm.nl/publicaties/kwaliteitskader-spoedzorgketen 
11. LNAZ. Uitkomsten patient journeys, december 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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welke snelheid om een optimale kwaliteit zorg te leveren (uitkomst). Kernvragen die daarbij 
zijn meegeven voor de bespreking:  

 
Ø Komt de patiënt op de juiste plaats? (Mensen, middelen & triage);  
Ø Gebeurt dit met de juiste snelheid? (Bereikbaarheid, doorlooptijd);   
Ø Is de juiste informatie beschikbaar? (EPD, informatie overdracht, vooraankondiging, 

terugkoppeling);  
Ø Zijn de verantwoordelijkheden voor iedereen helder? (Regie over inrichting van de keten, 

verantwoordelijkheid);  
Ø Is er sprake van 24x7 uur dezelfde kwaliteit van zorg? (Kwaliteit en uitkomst, hoe wordt 

hierop gestuurd?). 
 

Afgesproken behandelbeperkingen (Bijvoorbeeld bij een acute hartstilstand een niet-reanimeer 
verklaring) zijn beschikbaar en zichtbaar voor acute hulpverleners. Toelichting: dit is vaak niet het 
geval. Huisartsen weten dat ze dit kunnen doorgeven aan 112. Daar wordt de informatie gekoppeld 
aan het woonadres, maar niet aan de patiënt. Deze informatie is niet beschikbaar voor de 
meldkamer als de patiënt niet thuis is. 

 
 

2. Van de Huisartsen Post (HAP)-patiënten wordt 98% binnen 30 seconden te woord gestaan 
door de triagist. Individuele huisartsen nemen de spoedlijn binnen 30 seconden op. Bron: 
Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Voor alle ketenpartners bestaan hiervoor tijdsnormen, 
maar deze worden niet altijd nageleefd. Met name voor huisartsen en HAP’s valt hierin 
mogelijk nog winst te behalen.  
  

3. De huisarts is binnen 15 minuten bij de eigen spoedpatiënt.  
 

4. De triage op SEH start binnen 5 minuten. 
 

5. Overdracht (van informatie) en overleg tussen patiënt en zorgverleners en tussen 
zorgverleners onderling moet ‘warm’ en snel kunnen verlopen.  
 

Toelichting: regelmatig komt naar voren dat het nog niet altijd mogelijk is om snel ‘warm’ over te 
dragen, bijvoorbeeld wanneer de patiënt eigenlijk de verkeerde ingang tot de spoedzorg heeft 
gekozen (dat blijkt dan na triage).  

 
6. Acute zorgverleners geven een patiënt na ontslag of bij een zelfzorgadvies heldere instructies 

over wanneer ze met wie contact moeten zoeken bij verergering van klachten. 
 

7. Patiënten worden na triage ingelicht over het vervolgtraject (bijv. over triagekleur en 
verwachte wachttijd). 
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8. Er bestaat een werkend systeem (up to date overzicht) welke ziekenhuizen capaciteit 
beschikbaar hebben 
 

9. HAP en Regionale Ambulance Voorziening (RAV) werken samen over inzet van visite 
auto's en ambulances. 
 

10. Patiënt gaat met een ambulance naar het ziekenhuis waar hij/zij onder behandeling 
is. Toelichting: dat hoeft niet het dichtstbijzijnde te zijn. 
 

11. Er bestaat een standaard-ontslagprocedure vanaf SEH voor kwetsbare patiënten. 
 

12. Iedere ROAZ coördineert vanuit één punt de nazorg voor kwetsbare patiënten. 
 

13. De patiënt ontvangt informatie over vervolgtraject. 
 

14. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben voldoende inzicht in beschikbare 
vervolgzorg. 
 

15. In een ROAZ-regio bestaan afspraken over ambulancevervoer tussen ziekenhuizen. 
 

16. Binnen 24 uur is overplaatsing mogelijk naar een revalidatiecentrum. 
 

17. De SEH informeert de opvolgende hulpverlener over gestelde diagnose, behandeling, 
voorgeschreven medicatie, de te verwachten respons op de behandeling en 
medicatie, en contactgegevens van te raadplegen professionals binnen het 
ziekenhuis. 
 

18. Elke acute zorgverlener checkt of er bij de patiënt behandelbeperkingen, niet--
reanimatie wensen en/of andere wensen bestaan. 
 

19. De SEH-professional wijst de patiënt op het bestaan van de website www.SEHzorg.nl 
en de daarbij horende app. Toelichting: Deze website bevat patiënteninformatie over 
nazorg en aanbevolen gezondheidsgedrag na bezoek aan een SEH. Deze informatie is 
geordend naar dertien vaak voorkomende behoeften (bijvoorbeeld na een tekenbeet) 
aan acute zorg. De Nederlandse Vereniging van Eerste Hulpartsen heeft de website 
ontworpen. Deze is toegankelijk via een app op de mobiele telefoon.    
 

20. Verpleegkundigen en verzorgende gebruiken de kernset e-overdracht in care om zorg 
over te dragen aan andere professionals en instellingen. 
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21. Bij een A1 urgentie wacht de huisarts tot de komst van de ambulancezorg. Bij een A2 
urgentie ook, tenzij de veiligheid op een andere manier is geborgd. Toelichting: een 
A1-rit houdt in dat er sprake kan zijn van acute bedreiging van de vitale functies van 
de patiënt of dat dit gevaar pas na de beoordeling door het ambulanceteam ter 
plaatse kan worden uitgesloten. De rit wordt zo snel mogelijk uitgegeven. De 
ambulance maakt in zo'n geval gebruik van alle optische- en geluidssignalen: een 
drietonige sirene en blauwe zwaailichten. Bij alle uitgegeven A1-ritten moet er binnen 
vijftien minuten een ambulance ter plaatse zijn en A2-rit houdt in dat er geen sprake 
is van direct levensgevaar, maar waarbij er wel sprake kan zijn van (ernstige) 
gezondheidsschade. De ambulance moet daarom wel zo snel mogelijk ter plaatse zijn. 
Er kan soms gebruik gemaakt worden van optische- en geluidssignalen. Bij een 
spoedgeval zonder direct levensgevaar is er binnen dertig minuten een ambulance 
aanwezig. 
 

22. Bij huisvesting van SEH en HAP op dezelfde locatie vindt fysieke én schriftelijke 
overdracht van patiënt plaats tussen professionals. 
 

23. Bij eerste hulp geen vervoer draagt de ambulancezorg een patiënt over aan de 
huisarts via de zogeheten SBAR-methode. Toelichting: de SBAR-methodiek (Situation, 
Background, Assessment, Recommendation) is een internationale standaard voor het 
overdragen van patiënten naar een andere discipline maar ook voor patiëntgebonden 
problemen waarbij overleg noodzakelijk is. De SBAR-methode kent in Amerika zijn 
oorsprong en is vertaald naar de Nederlandse situatie. Bij de verschillen onderdelen 
bestaan praktische checklisten voor de ambulanceverpleegkundigen en andere acute 
zorgprofessionals aan. 
 

24. De SEH-professionals stuurt een voorlopige ontslagbrief op dezelfde dag naar de 
huisarts. 
 

25. Als de acute zorgvraag is opgelost en ontslag uit de keten aan de orde is, is goede 
communicatie met de patiënt van belang. Toelichting. In principe wordt de huisarts 
binnen 24 uur na opname en ook bij ontslag uit het ziekenhuis geïnformeerd. Echter 
(medicatie-) overdracht naar vervolgzorg moet sneller en ook de kwaliteit van 
informatie moet beter. Een oplossing kan zijn om het voor doktersdiensten mogelijk 
te maken om inzage te hebben in de informatie die door de SEH/specialist wordt 
teruggekoppeld aan de huisarts. Door miscommunicatie in het ziekenhuis (regie 
ontbreekt) krijgt de patiënt en zijn naaste vaak diffuse informatie. 
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26. Bij elk ziekenhuis met een SEH moet een medicatie-uitgiftepunt zijn, al dan niet 
zijnde een apotheek. Toelichting: ook kan tot de eerstvolgende werkdag de 
benodigde medicatie worden meegegeven, daarna kan de patiënt de medicatie bij de 
eigen apotheek ophalen. 
 

27. Veel ziekenhuizen hebben een transferafdeling -of verpleegkundige voor de 
overdracht richting de opvolgend zorgverlener/nazorg. Toelichting: Als deze niet 24/7 
functioneert, kan dat een bottleneck zijn voor de uitstroom. Het is niet altijd duidelijk 
wie verantwoordelijk is voor de patiënt na ontslag. Stel iemand wordt opgenomen 
vanuit een verzorgingshuis: is dan de huisarts verantwoordelijk voor de nazorg of de 
specialist ouderengeneeskunde die de patiënt regelmatig bezoekt?  

 

Streefnormen voor de structuurkwaliteit 

Uit het document over de gezamenlijke patient journeys3,11 komen onderstaande algemene 
kwaliteitsnormen (nrs 1 tot en met 26) naar voren voor de structuurkwaliteit: 

1. Er bestaat per regio één telefoonnummer voor patiënten met acute zorgvragen. HAP, 
Meldkamer en individuele huisartsen werken samen bij het standaardiseren van het 
antwoord per zorgvraag.  

 Toelichting. Dit pleidooi komt naar voren uit diverse ROAZ-regio’s maar niet bij alle. 
 Onduidelijk is hoe hierover wordt gedacht in Noord-Nederland. Wij gaan dit nog na.  

2. Er bestaat regionale samenwerking op het gebied van triagesystemen. Toelichting: 
ProQA en NTS Zijn niet op elkaar afgestemd. Triage bevindingen van de eerste triagist 
(bijvoorbeeld op de huisartsenpost of in de ambulance) zijn niet te verzenden via het 
internet naar de triagist van de SEH.  
 

3. Patiënten kunnen beschikken over informatie welke zorg een ziekenhuis wel of niet 
kan bieden. Toelichting: het moet voor patiënten duidelijk zijn of zij wel of niet zelf 
iets kunnen kiezen. Huisartsen en ambulancemedewerkers moeten weten welke zorg 
waar geboden kan worden. Zij moeten de dialoog met de patiënt aangaan als er wel 
een keuze is en goede uitleg geven als er geen keuze is. 
 

4. Voor tal van ‘Ingangsklachten’ weten melders of te wel burgers welke informatie zij 
geacht worden te verstrekken en welke zelfzorg zij kunnen bieden voordat een acute 
zorgverlener beschikbaar is. Toelichting: deze klachten zijn bijvoorbeeld: acute 
benauwdheid, bv. longembolie, pneunomie, COPD); pijn op de borst, bv. myocard 
infarct, harthalen, longontsteking; acute verwardheid, bv. sepsis, dementie, SAB; 
flauwvallen, bv. epilepsie, medicijngebruik; acute motorisch problematiek, bv. CVA; 

                                                             
11.  LNAZ. Uitkomsten patient journeys, december 2016.  
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trauma, bv. een val van een oudere, heupfractuur, brandwonden; acute buikpijn, bv. 
rAAA, acute darmafsluiting; acute hoofdpijn; Hoge koorts, bv. keelontsteking 
(peritonsillair abces), hersenvliesontsteking, kinderen met het RS virus.  
   

5. Een publieke voorlichtingscampagne wordt regelmatig gehouden om het 
kennisniveau van burgers bij deze ingangsklachten te verhogen. Toelichting: dit 
verhoogt de tijdigheid en juistheid van de melding.   
 

6. Bij patiënt en omgeving moet bekend zijn hoe toegang tot spoedzorgketen 
georganiseerd is. Toelichting: patiënten weten niet goed welke ingangen er bestaan 
en wanneer zij welke ingang moeten kiezen. Alleen 112 en de eigen huisarts zijn 
eigenlijk goed bekend. 
 

7. Patiënt en omgeving moeten een inschatting kunnen maken van de ernst van de 
klachten/symptomen om daarmee ook de juiste ingang te kunnen kiezen. 
Toelichting: het blijkt echter dat patiënten zich vaak niet met de juiste snelheid op de 
juiste plaats melden. Sommige patiënten wachten te lang, terwijl andere wel heel snel 
contact zoeken met een spoedzorgorganisatie. 
 

8. De Meldkamer Ambulancezorg heeft de mogelijkheid extra informatie te ontvangen 
bv. filmpjes en foto’s gemaakt met mobieltjes. 
 

9. Een huisartsenpost is binnen 30 minuten bereikbaar per auto. 
 

10. Een ambulance in 98% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse bij en A1 rit en 
binnen 30 minuten bij A2 rit. 
 

11. Een SEH is binnen 45 minuten bereikbaar voor een ambulance. 
 

12. Huisartsenpost en SEH werken zo veel mogelijk vanuit één locatie. Zij hebben 
afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling, warme overdrachten en informatie 
aan patiënten. 
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13. Op elke geopende SEH is 24/7 bij voorkeur een SEH-arts KNMG  of een specialist die 
minimaal de cursus Advanced life support en de cursus pediatric Life Support 
afgerond heeft, fysiek aanwezig. Toelichting: tegen deze aanbeveling ofwel in het 
Kwaliteitskader Spoedzorg hebben regionale ziekenhuizen protest aangetekend. Zij 
vrezen deze bezetting niet te kunnen betalen.  
 
Op elke geopende SEH is minimaal een arts aanwezig met twee jaar ervaring waarvan 
één jaar als poortspecialist. Toelichting: dit is een bestaande streefnorm die in het 
kwaliteitskader Spoedzorgketen nog eens worden onderstreept. 
 

14. De triage systemen zijn onderling afgestemd. 
 

15. Iedere SEH beschikt binnen 30 minuten over apotheek, klinische chemie, medische 
microbiologie, radiologie en laboratoria. 
HAP, SEH en Ambulancezorg wisselen gegevens uit over patiënten volgens de richtlijn 
gegevensuitwisseling acute zorg. 
 

16. Acute zorgverleners hebben via het LSP-toegang tot de medicatiegegevens van 
spoedpatiënten. Het LSP levert deze binnen enkele seconden aan. 
 

17. De gegevens van een contactpersoon staan in het medische dossier. 
 

18. Elk medisch dossier heeft een spoedeisende-hulpsamenvatting. 
 

19. Bij colocatie spreken HAP en SEH af welke informatie de patiënt bij vertrek meekrijgt. 
Duidelijk is dan wie aanspreekpunt wordt.  
 

20. Acute zorgprofessionals treffen schriftelijk een regeling voor laagdrempelige 
klachtenopvang- en afhandeling en zin daarvoor aangesloten bij een 
geschillencommissie voor de keten. 
 

21. Acute zorg professionals kunnen ketenincidenten melden op een gemeenschappelijk 
punt binnen de keten. 
 

22. Acute zorgpartners bespreken regelmatig casuïstiek. Toelichting: binnen de roaz regio 
bespreken de partners regelmatig of voldaan wordt aan de normen van het 
kwaliteitskader zorg.  
 

23. In de ROAZ-regio brengen partijen de totale doorlooptijd per klacht in beeld en 
bespreken deze klachten. 
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24. De Check onderdelen in de PDCA-cyclus biedt handvatten voor de kwaliteit van de 
acute zorg.  
 

25. De spoedpatiënt weet wat hem of haar te wachten staat, waarom bepaalde keuzes 
gemaakt worden en wat hier de consequenties van zijn. Hij/zij krijgt de gelegenheid 
om wensen omtrent diagnostiek en/of bepaalde behandelbeperkingen kenbaar te 
maken. 
 

26. Er vindt op gezette tijden per regio een ketenevaluatie van professionals, patiënten 
en bestuurders. De evaluatie vindt plaats op basis van tijdsregistratie, uitkomsten, 
ketensamenwerking en patiëntenperspectief. Het regionaal op patiëntniveau kunnen 
analyseren van deze gegevens maakt het mogelijk om knel- en verbeterpunten te 
identificeren, waardoor een continue verbetercyclus ontstaat. Gezamenlijke 
evaluatie hiervan leidt tot nieuwe afspraken en focus.   
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Hoofdstuk 3: Kwaliteitsnormen  
per specifieke patiëntengroep 
 

 
3.1  Patiënten met een beroerte 4,1,8,18,2  
 
Situatieschets 

De behandeling van het acuut ischemisch herseninfarct (beroerte) bestaat primair uit het geven van 
systemische trombolyse met rTPA® binnen 4.5 uur na het ontstaan van de verschijnselen. Het is van 
essentieel belang om de behandeling zo vroeg mogelijk te starten omdat de effectiviteit 
tijdsafhankelijk is - Hoe eerder hoe beter - TIME=BRAIN.1 

Zeer recent heeft o.a. een Nederlandse studie aangetoond dat de systemische behandeling 
aangevuld met een lokale behandeling, waarbij het stolsel mechanisch wordt verwijderd (Intra-
arteriële trombectomie) de uitkomst voor de patiënt sterk verbetert. Het is de verwachting dat 
ongeveer 20% van de patiënten voor deze therapie in aanmerking komt. De apparatuur en 
vaardigheid voor de genoemde trombectomie vereist centralisatie in grotere ziekenhuizen.8 

Het aantal Noord-Nederlandse patiënten met een beroerte in 2014 bedroeg 3746 met een volledige 
ketenverwijzing van de ambulance oproep tot en met het ziekenhuis. Voor Friesland specifiek waren 
dit 1405 patiënten.8 

De streefnorm voor de aanrijtijd van ambulances is dat 95% van alle A1 ritten binnen 15 minuten na 
melding op locatie is. In Friesland is dat bij 90,9% van het aantal ritten. Wat betreft de doorlooptijden 
vanaf het moment van melding tot aankomst op een SEH wordt deze alleen overschreden als 
patiënten uit Friesland naar het UMC Groningen vervoerd worden.8 

 

 

                                                             
1 .  Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Verbetervoorstellen Acute Zorgketen Kwetsbare Ouderen, juli 2017. 
8.   Kremer F, KR. Organisatieadvies. Ketenbeschrijving Friesland, ‘Patiënt onder verdenking van een cerebro    
       vasculair incident’. Acute Zorg Netwerk Noord Nederland. Groningen, september 2015. 
18. Strategies in Regulated Markets (SiRM). Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Utrecht, januari 2018.        

http://www.sirm.nl/publicaties/kwaliteitskader-spoedzorgketen 
22. Zorg Instituut Nederland. Spoed moet goed: indicatoren en normen voor zes spoedzorgindicaties. Diemen,  
       16 december 2015.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/28/spoed-moet-goed-indicatoren- en-normen-voor-
zes-spoedzorgindicaties  
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Streefnormen voor proceskwaliteit  

1. Van de uitgerukte ambulances arriveert tenminste 95% binnen 15 minuten na 
melding op de locati van de melding.18 Toelichting: in Friesland is dat bij 90,9% van 
het aantal ritten bij een vereiste van 95%. Zie hierboven. 
 

2. Ziekenhuizen bieden een opvanggarantie voor patiënten met een beroerte.22  

Toelichting: Zij worden geacht vast te stellen of er sprake is van een bloeding dan wel van een 
stolling. Bij een stolling moet snel doorverwezen worden naar een ziekenhuis waar een 
dotterinterventie mogelijk is.   

3. Ambulanceverpleegkundigen beter trainen in onderkennen van beroertes.  
 
Toelichting: Valkuil bij onderkenning van een beroerte is de leeftijd van de patiënt. Bij 
een ouder persoon wordt eerder aan een beroerte gedacht dan bij een jonger 
persoon met dezelfde verschijnselen. De bewustwording is met name van belang 
voor die groep mensen die getroffen worden die nooit ziek zijn of ziek zijn geweest. 
Belangrijk zijn landelijke en regionale voorlichtingscampagnes.8 

 

4. Evacuatie vanaf verdiepingen in woningen. Toelichting: uit spiegelbijeenkomsten van 
Friese patiënten blijkt soms dat zij zelfstandig via de trap een verdieping moesten 
overbruggen.8  

 
5. Bij het ontslaggesprek uit het ziekenhuis aandacht aan nazorg, leef instructies en   

emotionele gevolgen voor patiënten en naasten.8  
 

6. Huisarts is binnen 15 minuten bij de patiënt.8  
 

7. Ambulance is binnen 45 minuten bij het ziekenhuis.1  
 
Toelichting: de gemiddelde rijtijd voor een patiënt met beroerte vanaf de locatie van   
melding naar het Antonius ziekenhuis te Sneek bedroeg in het verleden 36 minuten, 
Medisch Centrum Leeuwarden 55 minuten en 1 uur en zes minuten naar UMC 
Groningen.  
 

8. Intensieve samenwerking Dokterswacht (HAP) en meldkamer ambulance rond 
meldingen van beroerten. Toelichting: Huisartsen kunnen nu worden ingezet door de 
meldkamer als ze in de buurt zijn van de spoedmelding. Dit zorgt voor minder 
vertraging als de ambulance van verder weg moet komen.  Huisarts stelt al diagnose 
voordat ambulance aanwezig is. Meldkamer en de Dokterswacht zorgen altijd voor 
een warme gegevensoverdracht. Bij een beroertemelding aan de huisartsenpost 
wordt gelijk met de meldkamer doorverbonden voor een ambulance.8   
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9. Terugkoppeling van de huisarts en ambulance naar de triagist. Toelichting: Dit is 
belangrijk voor bevestiging dat ze het goede hebben gedaan en voor administratie 
doeleinden. Soms bellen ze zelf na hoe het met een patiënt is gegaan.   
 

10. Gesprek patiënt met een beroerte en familie na de diagnose met spoedarts en/of    
neuroloog.20Toelichting: in dit gesprek komen voor-en nadelen van de eerdergenoemde   
trombolysebehandeling ter sprake. Belangrijk om zo snel mogelijk een besluit te nemen hoe 
nu verder. 

 

Streefnormen voor structuurkwaliteit 

1. NHG-certificatie alle huisartsenpraktijken.1Toelichting: 54% van de Friese 
huisartspraktijken is NHG gecertificeerd. 
 

2. Afspraken tussen ketenpartners wie geeft welke informatie aan patiënt en familie.8  
Toelichting: Mantelzorgers geven aan dat niet altijd wordt verteld dat de ambulance op 
weg is. Dit geeft onrust en onvoldoende vertrouwen. Indien mogelijk wordt de patiënt 
ingelicht en voorbereid in de ambulance in begrijpelijke taal over wat hem of haar te 
wachten staat. Nagaan moet worden of aan deze norm in Zuid West Friesland inmiddels 
wordt voldaan. 
 

3. Regelmatige publieksvoorlichting over signalen die wijzen op een beroerte.8  
Toelichting: Burgers weten te weinig over een beroerte. Hiermee wordt kostbare tijd 
verspeeld. Tijdstip van ontstaan van de symptomen is cruciaal. De campagne verstrekt 
onder meer informatie over FAST-test (Face, Arms, Speak, Time). Als één van de vier 
positief is direct bellen met 112. 

4.    Aandacht voor vaste telefoon versus mobiel. Inzet ambulance is sneller bij vaste telefoon i.v.m. 
locatie herkenning in de meldkamer.8   

5. Ambulancezorg en ziekenhuizen gebruiken dezelfde brancards en infuussystemen. Toelichting: 
Snelheidswinst en patiënten hoeven niet over te stappen op een andere brancard en niet 
opnieuw geprikt te worden voor een ander infuus.8  
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Vereisten 

Het rapport Spoed moet goed22 vermeldt voor mensen met een beroerte de volgende 
registratieplicht: 

1. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte per ziekenhuis(locatie).  
 

2. Mediane tijd die is verstreken tussen aankomst van patiënt op spoedeisende hulp 
(‘deur’) en de trombolyse (‘naald’).  

3. Tijd in uren (gemiddeld en mediaan) verstreken tussen tijdstip waarop een patiënt 
wordt   aangemeld in het ziekenhuis (fysiek of telefonisch) en het afronden van de 
diagnostiek. 
 

4. Percentage patiënten dat intraveneuze behandeling (trombolyse) onderging, als 
percentage van alle opgenomen patiënten met een infarct.   
 

5. Functionele gezondheidstoestand (Modified Ranking Scale(MRS)) drie maanden na 
het ontstaan van de beroerte waarvoor de patiënt is opgenomen in het ziekenhuis. 
Toelichting: De hier genoemde De MRS is een globaal meetinstrument om de 
gezondheid van een persoon na een beroerte vast te leggen. Het is een observatielijst, 
waarin de patiënten onderverdeeld worden in een zestal schalen. Afhankelijk van de 
geobserveerde gezondheid komt Score “0” overeen met geen symptomen van 
functieverlies. Score “5” komt overeen met een ernstige handicap. 
 

6. Zijn er schriftelijk vastgelegde afspraken met de RAV over snelle verwijzing? 
Toelichting: Deze vereiste is geformuleerd als vraag. Er had moet staan in een meer 
gebiedende formulering: Er zijn afspraken op schrift met de RAV over snelle 
verwijzing.  

 
Wij laten specifieke kwaliteitsnormen voor ziekenhuizen met dotterinterventies hier onbesproken. 
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3.2  Patiënten met dreigend aneurysma of een hartinfarct 5 7;22  

3.2.1 Patiënten met dreigend aneurysma (rAAA) 

Situatieschets 

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding of uitstulping van een slagader. De totale overleving van 
patiënten met een gereputeerd abdominaal aorta-aneurysma is ongeveer 25 procent. Slechts 
ongeveer 50 procent van hen bereikt het ziekenhuis levend; van hen die het ziekenhuis bereiken, 
overleeft 50 procent de operatie niet. Dit zijn algemene cijfers voor Nederland. Onduidelijk voor ons 
is tot nu toe wat de percentages zijn voor West- Friesland. De afgelopen jaren werd bij circa 109 
Friese burgers een verdenking van rAAA vastgesteld.7 

Ziekenhuizen en locaties die niet of gedeeltelijk participeren in de acute zorg voor rAAA zijn:7 

• Tjongerschans Ziekenhuis, Heerenveen;  
• Antonius Ziekenhuis, Sneek;  
• De locatie Medisch Centrum de Sionsberg in Dokkum levert al langere tijd de zorg voor het rAAA 

niet meer; 
• Nij Smellinge is 2 weken niet en één week wel beschikbaar voor rAAA.  
 

Streefnormen voor proceskwaliteit7 

1. Pijnbestrijding begint meteen op de meldlocatie. Toelichting: Een focusgroep van patiënten geeft 
aan dat de pijnbestrijding te laat werd ingezet. 

2.  Meldkamer vertelt de melder dat de ambulance onderweg is. Toelichting: Mantelzorgers geven 
aan dat niet altijd wordt verteld dat de ambulance op weg is. Dit geeft onrust en onvoldoende 
vertrouwen. 

3. Huisarts is binnen 15 minuten bij de patiënt.   

4. Ambulance binnen 45 minuten bij het ziekenhuis. Toelichting: De gemiddelde rijtijd voor een 
patiënt met een beroerte vanaf de locatie van melding naar het Antonius ziekenhuis te Sneek bedroeg 
in het verleden 36 minuten, Medisch Centrum Leeuwarden 55 minuten en 1 uur en zes minuten naar 
UMC Groningen. Voor het proces rAAA kan hiervan worden afgeweken op basis van literatuur. 
Ambulanceverpleegkundige direct patiënt stabiliseren. Eventueel vertrekt daardoor ambulance later. 
Een projectgroep van de ROAZ Noord-Nederland projectgroep spreekt zich uit voor een periode van 
maximaal 60 minuten van de meldlocatie naar het ziekenhuis. 

 
 

                                                             
7.    Kremer F, KR. Organisatieadvies. Ketenbeschrijving Friesland, ‘Patiënt onder verdenking van een geruptureerd 

aneurysma aorta abdominals, Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Groningen, juni 2015. 
22. Zorg Instituut Nederland. Spoed moet goed: indicatoren en normen voor zes spoedzorgindicaties. Diemen, 16 december   

2015. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/28/spoed-moet-goed-indicatoren-en-normen-
voor-zes-spoedzorgindicaties   
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3.2.2  Patiënten Acuut Myocard Infarct (AMI)22 

Situatieschets 

De geleidelijke opbouw van vetten en cholesterol (Ook wel plaque genoemd) of plots ontstane 
bloedproppen kunnen leiden tot een vernauwing of afsluiting van een van de kransslagaders. 
Hierdoor kan de hartspier te weinig toevoer van zuurstof krijgen doordat de bloedtoevoer aanzienlijk 
verminderd is. Dan ontstaat er een hartinfarct. Percutane coronaire interventie (PCI) in de volksmond 
dotteren genoemd, beoogt de bloedtoevoer naar het hart te herstellen door het opheffen van de 
blokkade van de vernauwde slagaderen. De procedure is minder ingrijpend dan een operatie. Bij veel 
mensen blijkt PCI in combinatie met het plaatsen van een stent succesvol te zijn. 

Vereisten  

Op grond van het rapport Spoed moet goed22 dienen ziekenhuizen jaarlijks de volgende vragen te 
beantwoorden over zorg aan mensen met een hartinfarct.  

1.    Heeft de ziekenhuislocatie schriftelijk vastgelegde afspraken over samenwerking met 
ketenpartners (Huisarts, RAV, cardiologen binnen en buiten het PCI-ziekenhuis)? Zo ja, worden 
deze afspraken jaarlijks geëvalueerd? Toelichting: In deze afspraken zijn minimaal afspraken 
opgenomen over de doorverwijzing van patiënten (welke patiënten en snelheid van 
doorverwijzen) en over welke informatie wordt overgedragen. Onder jaarlijkse evaluatie wordt 
verstaan dat er met iedere ketenpartner minimaal één overleg over de samenwerking heeft 
plaatsgevonden en dat de uitkomsten van dit overleg schriftelijk zijn vastgelegd.  Dit vereiste is 
onjuist geformuleerd. Er had moeten staan: de ziekenhuislocatie heeft schriftelijk afspraken 
vastgelegd over samenwerking met ketenpartners.    

2.  Hoeveel STEMI-patiënten met STEMI (= medische term voor acuut hartinfarct) zijn er in het 
verslagjaar in uw ziekenhuis op de SEH of CCU gepresenteerd? 
(zelfverwijzers/huisarts/ambulance dienst)?  

3.     Hoeveel van deze patiënten zijn vervolgens vervoerd naar het PCI-centrum? 
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3.3  Patiënten met brandwonden6 ,14  

Situatieschets 

Het gaat hier om patiënten met 30% verbranding van het huidoppervlak die verder stabiel zijn. Het 
Brandwondencentrum Martini ziekenhuis biedt zorg voor alle inwoners van Noord-Nederland. Bij 
heet water verbrandingen bij kinderen gaat het 9 van de 10 keren om een verbranding van minder 
dan 20%. Bij heet water verbrandingen zonder vuur gaat het in de eerste 24-uur vrijwel nooit om een 
levensbedreigende situatie.  

Teleconsulting: Binnen de kring van professionals van het ROAZ Noord-Nederland circuleert de 
volgende gedachte. Het is goed mogelijk om een brandwond te beoordelen via een 
intertnetverbinding. Dat gebeurt dan aan de hand van een beschrijving via een filmpje of met foto’s 
van de brandwonden. Teleconsulting biedt het voordeel dat kijken en overleggen tegelijk mogelijk is 
zonder direct de patiënt te vervoeren naar Groningen.  

Streefnormen voor proceskwaliteit14 

1.  Bij heet water verbranding van kinderen thuis vindt triage plaats conform de daarvoor 
professionele normen. Toelichting: Bij melding via 112 wordt het gehele Mobiele Medische 
Team (MMT) vaak ingeschakeld. Dit team van trauma-arts en traumaverpleegkundige beschikt 
over een traumahelikopter die vanaf het UMC Groningen vertrekt. Een dergelijke inzet van het 
MMT leidt tot veel psychische schade, bijvoorbeeld bij ouders van het kind met brandwonden.  

2.  Patiënten krijgen uitgelegd welke de hulpopties zijn bij verbranding. Toelichting: Zij geven aan 
dat niet duidelijk is wat er gaat gebeuren als de ambulance komt. In een focusgroep wilden zij 
antwoorden op de vragen zoals: welke zorgopties zijn er? Rijden wij straks mee in de ambulance? 
Wat moeten we meenemen naar het ziekenhuis?  

3.  De triagist van de meldkamer of dokterswacht ontvangt terugkoppeling van hulpverleners. 
Toelichting: Dit is belangrijk voor eventuele bevestiging dat ze juist hebben gehandeld voor 
administratie doeleinden. Soms bellen ze zelf na hoe het met een patiënt is gegaan. Zie ook 
normen over zorg aan patiënten met een beroerte.    

Streefnormen voor structuurkwaliteit14 

1.  Regelmatig worden op televisie spots uitgezonden over het op de juiste omgaan met 
brandwonden.  

  

  

                                                             
14. Patient journey Brandwonden, Definitief Verslag regio Acute Zorg Netwerk Noord Nederland, september, oktober 2016. 
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3.4  Zwangeren met niet-vorderende baring7, 4, 22  

Situatieschets 

De volgende casus4 schetst het type patiënt dat in dit hoofdstuk aan de orde is. 

Barbara is in blijde verwachting van haar eerste kindje. Het lijkt haar mooi om thuis te bevallen, 
omdat haar moeder en haar oma dat ook hebben gedaan. De verloskundige geeft aan dat dit moet 
kunnen. Alles is goed met het kindje en het ligt met haar hoofdje naar beneden. Barbara krijgt weeën 
en haar man belt de verloskundige dat ze nu toch snel moet komen. Het duurt nog een paar uur voor 
ze volledige ontsluiting heeft en het persen kan beginnen. Als blijkt dat de baring niet vordert en de 
cortonen (de hartslag van de baby) van het kindje wegvallen bij iedere perswee, wordt een hulplijn 
gebeld bij de afdeling verloskunde van het naburige ziekenhuis. Daar neemt een 
ziekenhuisverloskundige de telefoon aan die onder supervisie werkt van een gynaecoloog. Van de 
3200 Nederlandse verloskundigen in 2016 werkte 72% in de eerste lijn en 28% in het ziekenhuis.  

Sionsberg 

Door de sluiting van het ziekenhuis in Dokkum worden zwangeren in Noordoost Friesland naar 
andere ziekenhuizen vervoerd. Als ze niet ingeschreven staan, moet de partner officieel zijn vrouw 
nog inschrijven in het ziekenhuis om te kunnen bevallen.4  

Specifieke bloedgroep en andere zaken 

Eerstelijnsverloskundigen moeten voor zwangeren met een specifieke bloedgroep vooraf regelen dat 
ze naar een Academisch ziekenhuis vervoerd worden. Dit om te voorkomen dat de zwangere eerst 
naar een perifeer ziekenhuis wordt gebracht waar de bloedgroep niet aanwezig is.  

Het aantal kwetsbare zwangeren neemt toe door onder andere slechtere eetgewoontes en gebruik 
van antidepressiva. 

Een reeds decennia bestaand fenomeen is de zwangerschapskaart die de verloskundige bijhoudt en 
bij spoedopname aanreikt aan de gynaecoloog of de verloskundige van het ziekenhuis. Op de kaart 
staan vitale gegevens van de patiënt. In ontwikkeling is een digitaal geboortezorgdossier dat de kaart 
moet gaan vervangen en te raadplegen is thuis, in de ambulance, en in het ziekenhuis op de SEH, de 
verloskamer en de afdeling gynaecologie.     

Streefnormen voor proceskwaliteit 

1.   Bij een thuisbevalling krijgt de zwangere ook van tevoren informatie over eventuele 
spoedopname tijdens de baring.4 Toelichting: De bevalling thuis levert voor de zwangere meer 
rust op tijdens het proces. Het is wel belangrijk dat de verloskundige de zwangere 
voorbereidingen laat treffen voor een bevalling in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld inschrijven in het 

                                                             
2. Bleumink, H. Eindrapport Fryslân fase 1, Zorgbelang Fryslân, Leeuwarden, oktober 2014. 
4. Bleumink H. Eindrapport Ketenspoedzorg RAV Fryslân fase II: niet vorderende baring; Zorgbelang Fryslân, Heerenveen, 

april 2016. 
22. Zorg Instituut Nederland. Spoed moet goed: indicatoren en normen voor zes spoedzorgindicaties. Diemen, 16 

december 2015. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/28/spoed-moet-goed-indicatoren-en-
normen-voor-zes-spoedzorgindicaties   
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ziekenhuis in de buurt en een ponsplaatje meenemen; aangeven bij bijzondere bloedgroep dat de 
juiste bloedgroep aanwezig is of dat de zwangere vervoerd wordt naar een ziekenhuis die de 
juiste bloedgroep in huis heeft.  

Streefnormen voor structuurkwaliteit8 

1.  Zwangeren die thuis willen bevallen, ook al bestaan er één of meer contra-indicaties, kunnen 
daarvoor kiezen. Toelichting: In principe zijn zwangeren zelf verantwoordelijk als het misgaat, 
want zij gaan tegen een professioneel advies in. Maar zodra eerstelijnsverloskundigen, ondanks 
contra-indicaties, toch hulp aanbieden zijn zij juridisch aansprakelijk als de baring niet 
voorspoedig verloopt. Dit is vreemd omdat de patiënt zelf thuis wil bevallen ondanks de contra-
indicatie.    

2.  Afspraken tussen verloskundigen en ambulancezorg over verantwoordelijkheden bij start van 
spoedrit. Toelichting: Wie neemt zwangerschapskaart mee naar het ziekenhuis? Rijdt 
verloskundige mee in ambulance? Welke professional prikt een infuus? Er staan al afspraken op 
papier over rechten en plichten van verloskundige en ambulanceverpleegkundigen ter plaatse, 
maar deze zijn nog niet bij iedereen bekend. 

3.    De vier Verloskundig Samenwerkings Verbanden (VSV’s) hanteren dezelfde afspraken voor hun 
zorgketens.8 Toelichting: Dat voorkomt verwarring bij de ketenpartners zoals ambulancezorg en 
verloskundigen die voor meer dan een VSV werken. Bovendien kunnen VSV’s makkelijker van 
elkaar leren als zij dezelfde termen, criteria en normen hanteren.  

4.  In Friesland zijn vier VSV's. Het is wenselijk dat de RAV Fryslân één keer per jaar aanschuift bij 
deze VSV's om op de hoogte te blijven van elkaars protocollen, kennis en kunde.8 

Op grond van het rapport Spoed moet goed22 zijn ziekenhuizen verplicht de volgende 
kwaliteitsindicatoren bij te houden:  

1.  Het optreden van incidenten tijdens de bevalling. Een maat hiervoor is de zogeheten AOI-5 
(Adverse Outcome Indicator ofwel een getal dat beschrijft hoe vaak er negatieve incidenten 
optreden). Dit getal is een combinatie van 1. Sterfte tijdens de bevalling 2. Het aantal opnamen 
op een internsive care voor pasgeborenen 3. De gezondheid van de zuigeling vijf minuten na de 
geboorte (de bekende Apgarscore), 4. de omvang van het bloedverlies na de bevalling en 5. De 
mate waarin tijdens de bevalling inscheuring (= ruptuur) optrad.   

2. Het percentage (geplande en ongeplande) sectio’s bij een normale en tijdige bevalling (a terme 
nulliparae) met eenling in hoofdligging en niet in stuitligging).  
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3.5  Kwetsbare oudere burgers die niet alleen thuis kunnen zijn8,1,12 
Situatieschets 

In de geraadpleegde documenten is geen beschrijving gevonden die de situatie van de groep 
kwetsbare Friese ouderen met een acute zorgvraag schetst. Daarom ontbreekt deze hier.    

Streefnormen voor structuurkwaliteit 

ROAZ Noord Nederland1 heeft de volgende kwaliteitsnormen voor structuurkwaliteit geformuleerd: 

1.  Er is voldoende deskundig personeel op huisartsenposten, meldkamers en SEH’s en binnen de 
VVT-sector om acute hulp te bieden. Toelichting: De acute wijkverpleging is onvoldoende 
ontwikkeld. 

2.  Er bestaat afstemming op regionaal niveau tussen de crisisregeling van de Wet Langdurige zorg 
voor spoedindicatie door het CIZ, de transferpunten van ziekenhuizen en de regionale punten 
voor afstemming voor Eerstelijns Verblijf (ELV).  

3.  Huisartsen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (de VVT-sector) gaan met 
elkaar het loket regelen voor vervolg zorg na acute zorg Toelichting: Deze streefnorm vereist het 
realiseren van een Persoonlijke Gezondheids Omgeving zoals voorgestaan door de Patiënten 
Federatie.  

4. Er bestaat een overzicht van de beschikbaarheid van eerstelijnsbedden bij het loket.  

5.  De door ouderen gewenste behandelbeperkingen zijn zichtbaar bij zorgloket, de meldkamer en de 
SEH. 

6. De VVT vormt één coöperatie voor spoedzorg buiten kantooruren. Toelichting: Bijvoorbeeld 
wijkverpleegkundigendienst, gezamenlijk door zorgaanbieders opgezet en gestationeerd op de 
huisartsenpost. Over deze gedachten zijn in 2017 bijeenkomsten geweest. Nagegaan wordt of er 
documenten op basis hiervan bestaan. 

7. Transferverpleegkundigen in de ziekenhuizen zijn 24/7 bereikbaar. Toelichting: Meestal werken zij 
alleen tijdens kantooruren. Zij zijn niet beschikbaar om vanuit het ziekenhuis een spoedbezoek van 
een wijkverpleegkundige of een spoedopname in een verpleeghuis buiten kantooruren te regelen. 

8. Huisartsen kunnen een Specialist Ouderen Geneeskunde of een Geriater van het ziekenhuis 
raadplegen voor hulp aan thuiswonende ouderen.  

9. Binnen de eerste lijn kunnen ouderen met verhoogd risico op acute zorg beschikken over een 
vaste wijkverpleegkundige die met hen een zorg/leefplan opstelt. Deze heet de casemanager.  

In een brief aan de Tweede Kamer12 voegt het Ministerie van VWS de volgende twee normen voor de 
structuurkwaliteit toe: 

                                                             
1. Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Verbetervoorstellen Acute Zorgketen Kwetsbare Ouderen, juli 2017. 
12. Ministerie VWS, brief aan de voorzitter Tweede Kamer over acute zorg voor kwetsbare ouderen. Den Haag, 5 oktober 

2016. 
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10.  Indien zorgprofessionals geen eigen gemeenschappelijke kwaliteitsnormen ontwikkelen of 
toepassen, pakt de zorgverzekeraar de regie. Over de manier waarop worden vooraf afspraken 
gemaakt. Toelichting: Onduidelijk is de positie van het ROAZ. Wordt die overruled door de 
zorgverzekeraar? Hoe gaat het ROAZ zich verhouden tot de zorgverzekeraar? En neemt dan 
alleen De Friesland Zorgverzekeraar(DFZ) de regie? Volgen andere verzekeraars zoals Menzis, 
DSW en VGZ dan DFZ. De zin “Over de manier waarop worden vooraf afspraken gemaakt”, is niet 
afkomstig uit een van de documenten maar vanuit de auteurs van dit stuk. Dit is een actueel 
vraagstuk. Afgevaardigden van huisartsenkringen in Noord-Nederland gaven in 2017 aan zich 
niet te kunnen vinden in de manier waarop het ROAZ  afspraken heeft voorbereid. Ook gaven 
huisartsen aan dat er inhoudelijke bezwaren zijn en dat er onvoldoende is aangesloten op 
bestaande (landelijke) initiatieven/beleid van de huisartsen. 

11.  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het praktijkteam VWS begeleiden de 
samenwerking tussen acute zorgverleners in Noord-Nederland. Toelichting: Marktwerking staat 
op gespannen voet met samenwerking. Zorgaanbieders willen vooraf weten hoever ze kunnen 
gaan met samenwerken zonder beticht te worden van beperking van de marktwerking.   
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3.6  Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening & in een crisis 9 2,10, 19  

Situatieschets 

De volgende casus2 illustreert het type patiënt dat gebruikt maakt van acute psychiatrische zorg.  

Jessica is 34 jaar en loopt al jaren, op en af, rond met depressieve gedachten. Ze heeft te horen 
gekregen dat ze borderline heeft. Op een dag is het zo ver, ze heeft geprobeerd suïcide te plegen. 
Haar zoontje Evert van tien vindt haar op de bank. Ze reageert beperkt op zijn aanrakingen en 
geroep. Er staan een paar lege doosjes pillen op het tafeltje naast haar. Evert waarschuwt de buren. 
De behulpzame buurvrouw belt met de huisarts. De ambulance is al onderweg. Twee weken later…… 
Evert komt thuis van school en ziet dat zijn moeder op de bank ligt. Het is alweer mis. 

Mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) hebben een groot emotieregulatie probleem. 
Op de top van hun emoties zijn ze vaak moeilijk in staat om constructief te communiceren want alles 
is dan negatief, slecht. Mensen met BPS communiceren op betrekkingsniveau.  

Het crisisplan/crisiskaart is van groot belang. Er staat beschreven wat patiënt en mantelzorger 
moeten doen bij een crisis. Ook staat de geschiedenis van de patiënt bij eerdere crisissen vermeld.  

Opvang van patiënten die acuut psychiatrische zorg nodig hebben is afgelopen jaren verbeterd, 
evenals veiligheid voor patiënten, zorgverleners en omgeving. Toch zijn er nog knelpunten, de GGz-
sector heeft het oplossen van acht knelpunten prioriteit gegeven:  

1. Crisisdefinitie; 
2. Verantwoordelijkheid voor overdrachtsmomenten; 
3. Informatie-uitwisseling; 
4. Vervoer door politie; 
5. Eerste opvang; 
6. Wachttijd op de crisisdienst;  
7. Een passende triage-standaard; 
8. Een norm voor de telefonische responstijd ontbreekt momenteel vaak. 

 

Er bestaat nog geen landelijke multidisciplinaire zorgstandaard voor keten van acute psychiatrie. 
Deze is wel nodig om de samenwerking tussen vele betrokken partijen te verhelderen. 

Politie en huisartsen schakelen de GGZ-crisisdienst in als iemand met spoed psychiatrische hulp 
nodig heeft. Maar hoe snel moet de crisisdienst vervolgens ter plekke zijn? Daarvoor bestonden geen 
landelijke criteria. Sinds kort is er de triagewijzer. Dit is een hulpmiddel bij het bepalen van urgentie 
van verzoek om crisishulp, ofwel hoe snel een hulpverlener bij een cliënt moet zijn voor een 
crisisbeoordeling. De triagist weegt psychische problemen (suicidaliteit, angst, verward gedrag, 
agressie, onrust), somatische kenmerken, beloop van de crisis, en belastbaarheid en veiligheid van de 
omgeving. Weging van deze kenmerken resulteert in een keuze van een urgentiegraad waaraan een 
                                                             
2. Bleumink, H. Eindrapport Fryslân fase 1, Zorgbelang Fryslân, Leeuwarden, oktober 2014. 
10. Lange, Aniek de en Hans Kroon, Monitoring en evaluatie van GGz triagewijzer, Trimbos Instituut, Utrecht, april 2018, 

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/acute-psychiatrie/patientenperspectief 
19. Strategies in Regulated Markets (SiRM). De Triagewijzer Geestelijke Gezondheidszorg, Den haag, 2017. 

https://www.sirm.nl/docs/Publicaties/2017_GGz-triagewijzer_versie_2_def.pdf  
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maximale tijd vanaf de melding tot de start van de beoordeling gekoppeld is: U1: max. 15 minuten, 
U2: max. 1 uur, U3: max. 4 uur, U4: max. 24 uur en U5: max. 3 dagen. In de terminologie en 
urgentiegraden is aansluiting gezocht met de Nederlandse Triage Standaard die onder meer door 
huisartsenposten wordt gebruikt. 

De triagewijzer is in eerste instantie bedoeld voor de voorwacht van acuut psychiatrische 
hulpverlening en is daarnaast nuttig voor verwijzers, zodat er over en weer meer helderheid is over 
procedure, wachttijden en benodigde informatie om te kunnen triageren. 

Streefnormen voor de proceskwaliteit 

Het is van belang dat de acute psychiatrische keten vanaf het eerste contact met een verwijzer tot 
aan passende zorg vloeiend functioneert, niet onnodig stigmatiseert of traumatiseert en aansluit bij 
zorgbehoefte van de patiënt. 

1. Regie-assistentes, ambulanceverpleegkundigen en spoedeisende-hulpverpleegkundigen 
ontvangen een terugkoppeling van hun eigen werkdiagnose.2 Toelichting: (Zie ook de 
kwaliteitsnormen bij patiënten CVA en met Brandwonden). Deze terugkoppeling is voor de 
regieassistentes belangrijk om een volledige registratie in het systeem van de 
dokterswacht te krijgen.  

 
2. Daarnaast wordt er door regieassistentes, ambulanceverpleegkundigen en spoedeisende 

hulp verpleegkundigen veel waarde gehecht aan het leren van de andere ketenpartners 
door het terugkoppelen van hun handelen. Conclusie is dat een simpele en snelle 
terugkoppeling ingevoerd moet worden binnen de keten.  

Gegevens over voorgeschreven medicatie dienen bij acute zorgverleners snel beschikbaar te zijn.2 

3.  Bij een situatie als in de casus van Jessica   kan de acute zorgprofessional onmiddellijk een 
melding doen bij kinderbescherming of Jeugdhulp over Evert, die alleen is.  Toelichting: Maak als 
hulpverlener een heldere situatie beschrijving. Vooral het niet-pluisgevoel is hierbij belangrijk. 

4.  De hierboven beschreven Triagewijzer wordt gebruikt door acute zorgverlener.10,19      
Toelichting: zie hierboven.    

De Triagewijzer noemt -naast ander kwaliteitscriteria- de volgende normen voor vanuit 
patiëntenperspectief. 

5.  De hulpverlening tijdens een crisis gaat over het de-escaleren van de situatie en het stabiliseren 
van de persoon. Toelichting: de interventie moet gericht zijn op het hervinden van de rust en de 
persoon in crisis en zijn naasten moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij de interventie. 

6.  Als de-escalatie niet lukt, kan de hulpverlener overgaan tot drang en dwang zoals het inzetten 
van een rechtelijke machtiging. Toelichting: dit is echter het laatste redmiddel. 

7.  Zolang iemand nog in crisis zit, moet de hulpverlening nog niet vooruitlopen op 
vervolgafspraken. Toelichting: De kracht ligt bij het stabiliseren van de oorspronkelijke situatie. 
Hierbij kunnen basale zaken enorme stressoren blijken. Zaken als het aandragen van een 
oplossing voor het opvangen van huisdier of inlichten van directe omgeving kunnen deze 
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stressoren deels wegnemen. Naasten spelen hier vaak een hoofdrol in. Zij kennen de situatie en 
weten hoe te handelen. 

8.  Alle personen die eerder een crisis hebben doorgemaakt beschikken over een actuele 
crisiskaart.  

9.    Betrek de naasten als ze willen en kunnen, informeer naar hun ondersteuningsbehoeften hoe zij 
de hulpverlening kunnen ondersteunen.  

10.  Na de eerste crisisinterventie dient de hulpverlener de naasten/omgeving goede vervolgzorg aan 
te bieden. Toelichting: als na de crisisint3erventie geen acute vraag meer bestaat, blijft er 
meestal een behoefte bestaan aan niet-acute vervolgzorg.   

11.  Het is van belang om vanuit geldende protocollen te werken, maar ook vanuit wensen van de 
persoon in crisis en zijn naasten. Toelichting: In een acute situatie kan er spanning optreden 
tussen het snel willen handelen van de hulpverlening en het begrijpen van beslissingen van 
hulpverleners door alle partijen. Voor patiënten en naasten is heldere en duidelijke communicatie 
over het proces en over (de rol van) de aanwezige hulpverleners van belang. 

12.  Wanneer een persoon uit de eigen omgeving wordt gehaald en opgenomen wordt, moet in deze 
nieuwe omgeving sprake zijn van hulpverlening met aandacht voor de persoon en zijn naasten 
en een sfeer van gastvrijheid. Het is van belang te investeren in een optimale fysieke omgeving 
ofwel een ‘healing environment’. 

13.  Er wordt pas overgedragen naar vervolgzorg als een patiënt op een plek is aangekomen die alle 
betrokken partijen zoveel mogelijk accepteren. 

Streefnormen voor de structuurkwaliteit 2 

1. Er bestaat een meldpunt dat 24/7 toegankelijk en bereikbaar is en waar vervolgzorg 
wordt ingezet ongeacht de aard van de problematiek. Toelichting: De problematiek 
kan divers zijn zijn: verslavingsproblematiek, medicijnvergiftiging, een poging tot 
zelfdoding, een crisis bij een cliënt die reeds in behandeling is, een oudere die in 
totale verwarring verkeert. Het meldpunt moet al deze acute psychische 
problematiek aan kunnen en inzet van professionals kunnen regelen.  
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3.7  Patiënten met een heupfractuur 10 ,22  

Situatieschets 

Er zijn geen documenten gevonden die de situatie schetsen van de acute zorg aan Friezen met een 
columnfractuur. Nagegaan wordt of er echt geen documenten hierover bestaan. 

Vereisten voor de structuurkwaliteit22  

Het al eerdergenoemde rapport Spoed moet goed van het ZINL eist van zorgaanbieders dat zij de 
volgende vragen jaarlijks beantwoorden: 

1. Percentage her-operaties na de eerste ingreep bij een heupfractuur. Toelichting: 
Deze vraag bevat een aantal subvragen die hier verder niet worden vermeld. 
 

2. Percentage patiënten dat binnen 3 maanden na een operatieve ingreep diepe 
wondinfecties krijgt.  
 

3. Functionele gezondheidstoestand 3 maanden na heupfractuur gemeten met het 
instrument met de naam de KATZ-6-ADL.  
 

4. Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een behandelteam heupfractuur beschikbaar?  
 

5. Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na de heupfractuur overlijdt.  
 

6. Wat is de doorlooptijd van aankomst op de SEH tot Operatiekamer (OK) voor 
patiënten met een heupfractuur?  
 

7. Is er voor patiënten met een heupfractuur in het ziekenhuis een multidisciplinair 
zorgpad/behandelplan?   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22. Zorg Instituut Nederland. Spoed moet goed: indicatoren en normen voor zes spoedzorgindicaties. Diemen, 16 

december 2015. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/28/spoed-moet-goed-indicatoren-en-
normen-voor-zes-spoedzorgindicaties 
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3.8  Patiënten met multitrauma11, 17,18, 22 

Situatieschets 

De patiënt met multitrauma heeft een ongeval gehad en heeft verscheidene uitwendige en/of 
inwendige letsels.17 Als er sprake is van schedelhersenletsel kan de patiënt buiten kennis zijn. De 
inschatting van de ernst van het letsel vindt plaats op basis van vitale parameters, klinische 
presentatie prehospitaal en het ongevalsmechanisme. Met patiënt met multitrauma wordt bedoeld: 
patiënt onder verdenking van een multitrauma met mogelijk een Injury Severity Score (ISS) ≥16. De 
ISS is een professionele checklist om de ernst van het trauma te bepalen.  

De gezamenlijke elf Trauma Centra in Nederland hebben alle ziekenhuislocaties in drie levels 
ingedeeld.18  Het level 3-ziekenhuis kan geïsoleerde letsels behandelen. Bijvoorbeeld een enkel- of 
heupfractuur. In het level 2-ziekenhuis worden ook vitaal bedreigde patiënten opgevangen, maar zijn 
niet alle voorzieningen aanwezig, zoals neurochirurgie. In het level 1-ziekenhuis worden alle ernstig 
gewonde patiënten 24 uur per dag, 7 dagen per week opgevangen. Het UMCG in Groningen is het 
regionale traumacentrum met het level 1. MCL  het level 2. De overige ziekenhuizen voldoen aan de 
criteria voor het level 3.  De patiënt met een ISS ≥16 die in een level 2 of 3 ziekenhuis terecht komt, 
heeft een risico op niet verkrijgen van een optimaal behandelresultaat. Deze patiënt legt een 
onnodig en buitenproportioneel beslag op SEH-capaciteit, van het level 2 of 3 ziekenhuis, waarvoor 
deze niet is toegerust.  Dit brengt risico’s met zich mee voor de patiënten aldaar opgenomen. Vaak 
beslist de ambulanceverpleegkundige naar welke ziekenhuislocatie een traumapatiënt gaat.  

De responstijdnorm van 15 minuten voor A1-ritten in 2015 overschreden in: Drenthe bij 7,2%, 
Friesland bij 7,5% Groningen bij 5,4% van de ritten. In Noord-Nederland is 60% van de multitrauma 
patiënten niet volgens de normen van het ZINL (zie document Spoed moet Goed) behandeld, dat wil 
zeggen in een level 1 traumacentrum. De norm hiervoor is 90%. 17 

De wettelijke aanrijtijd naar een SEH vanaf de locatie van melding (45 minuten-norm) is niet relevant 
voor traumatologiepatiënten met een ISS ≥16 omdat, bij traumapatiënten de benodigde behandeltijd 
ter plaatse langer is. Eerste behandeling en stabilisatie zijn op dat moment belangrijker dan binnen 
45 minuten vanuit de locatie van de melding op een SEH arriveren.17     

Vereisten voor de structuurkwaliteit 

Het rapport Spoed moet goed22 eist dat ziekenhuizen de volgende kwaliteitsindicatoren invullen: 

1.  Aantal multitrauma patiënten (Injury Severity Score >15) opgevangen op de afdeling 
spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis.   

                                                             
17. ROAZ Noord Nederland. Nieuwsbrief juni 2016.  
18. Strategies in Regulated Markets (SiRM). Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Utrecht, januari 2018. 

http://www.sirm.nl/publicaties/kwaliteitskader-spoedzorgketen 
22. Zorg Instituut Nederland. Spoed moet goed: indicatoren en normen voor zes spoedzorgindicaties. Diemen, 16 

december 2015. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/28/spoed-moet-goed-indicatoren-en-
normen-voor-zes-spoedzorgindicaties   
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2.  Percentage van alle multitrauma patiënten (Injury Severity Score >15) dat direct in het regionale 
traumacentrum gepresenteerd wordt. Norm: minimaal 90% wordt direct naar het regionale 
traumacentrum gestuurd.   

3. Percentage multitrauma patiënten dat binnen 30 dagen na aankomst op de SEH overlijdt.  
Toelichting: Een goede case-mix correctie is van belang.  

 ROAZ Noord Nederland17 voegt als streefnorm voor de structuurkwaliteit toe: 

4.  Indicatoren die worden verzameld op verzoek van het Zorginstituut Nederland worden besproken 
door ketenpartners van ambulancezorg, het level 1 ziekenhuis en de overige ziekenhuizen. 
Toelichting: Deze worden nog niet structureel besproken.  

5.  Er bestaat een structurele regeling tijdens de nacht voor het vervoer van een patiënt naar een 
ander ziekenhuis (met hoger level) of naar het Brandwondencentrum in situaties waarbij de 
patiënt niet in het goede ziekenhuis terecht is gekomen. Toelichting: Het gaat hierbij vaak om 
instabiele patiënten. In de nacht is de Mobiele Intensive Care Unit (MICU) niet inzetbaar in Noord-
Nederland. 
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3.9  Patiënten met een chronische aandoening en met een plotselinge calamiteit12, 6  
 
In 2014 inventariseerde Zorgbelang Fryslân bij 20 focusgroepen wat wensen van Friese burgers zijn 
voor acute zorg. Een punt lichten wij hier eruit. Dat is de aanwezigheid van een crisisplan bij mensen 
met chronische, lichamelijke dan wel psychische aandoeningen. In de acute psychiatrie bestaat een 
crisisplan evenals in de geboortezorg. Dit hebben wij reeds in betreffende paragrafen beschreven). 
Bij de geboortezorg beschikt de zwangere over een zwangerschapskaart met vitale informatie die zij 
toont aan de acute zorgprofessional indien de baring niet vordert (zie hoofdstuk 2.4). 
Het crisisplan bij mensen met chronische aandoeningen is een onderdeel van het zorgplan. Er staat 
beschreven wat cliënt en mantelzorger moeten doen bij een calamiteit zoals: 

• Uitval van de mantelzorger; 
• Uitval van zorgapparatuur; 
• Plotselinge verergering van de aandoening.  

Ook staat de geschiedenis van de patiënt bij eerdere crisissen vermeld. Deze normen worden 
opnieuw opgenomen en wel, geformuleerd als streefnorm van de kwaliteit van de spoedzorg. 

Streefnorm voor de structuurkwaliteit 

1.  Mensen met een chronische aandoening volgen een training over het onderkennen van 
symptomen die kunnen leiden tot een plotselinge verergering van een aandoening. Bijvoorbeeld 
meer kortademigheid en groen sputum bij mensen met COPD, mensen met sterk verhoogde 
bloeddruk en daardoor meer kans op een beroerte en mensen met reuma met regelmatige 
pijnaanvallen. Zij weten hoe te handelen als de verergering toch optreedt. Zij weten eveneens 
welke acute zorgverlener zij ingeval van nood als eerste dienen te benaderen.  

2.  Mantelzorgers die voor mensen met chronische aandoeningen zorgen, weten hoe ze respijtzorg 
kunnen inschakelen als zij zelf geen zorg kunnen bieden door eigen ziekte of andere redenen. 

3.  Leveranciers, van apparatuur die van groot belang is voor de levensfuncties van mensen met 
chronische aandoeningen, hebben een procedure voor spoedreparaties of spoedvervanging van 
kapotte apparatuur.     

 
  

                                                             
6. Friese Burgers over de organisatie van de zorg in 2020, Beleidsnota in het kader van het project Friesland Voorop en als 

bijdrage aan de gedachtenvorming van het zorglandschap in 2020, Leeuwarden, 2014 
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3.10  Patiënten met hoge koorts13, 15  

Situatieschets 

Deze is niet beschikbaar voor Friesland.  

Streefnormen voor de structuurkwaliteit 

1.   De patiënt, naaste of omstander die een melding doet over iemand met hoge koorts weet welke 
gegevens zij paraat dient te hebben. Toelichting: Vaak weten zij niet hoe hoog de temperatuur 
was op welk tijdstip, wat het verloop van de koorts was en/of koortsaanvallen vaker optreden. 
Daarnaast weten ze niet wanneer en wie zij moeten bellen (HAP, SEH of 112).  

2.   Patiëntgegevens zijn voor acute zorgprofessionals 24/7 beschikbaar. 

4.   Er vindt een publiekscampagne plaats over de vraag, wanneer je als burger naar wie moet bellen 
bij hoge koorts. 

5.   De triage van de ambulancedienst (ProQA) en van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) 
hanteren beide hoge koorts als ingangsklacht. Toelichting: ProQA  kent de ingangsklacht hoge 
koorts niet en NTS wel. Dit leidt tot verwarring tussen de professionals.   

6.   Een meldkamer ambulancezorg en de triagist van de HAP heeft als optie om een taxirit op 
kosten van de zorgverzekeraar voor te schrijven. Toelichting: ambulance is af en toe taxi omdat 
patiënten zelf geen vervoer naar het ziekenhuis hebben. Het inzetten van een taxi is goedkoper.  

7.   De apotheek kan ook buiten kantooruren medicijnen bezorgen. Toelichting: Deze service bestaat 
nu niet. Er is maar beperkt personeel aanwezig in de apotheek.   

8.  De dienstdoende apotheek buiten kantooruren is gevestigd nabij de HAP en de SEH.  

9.   KNO-artsen - vaak ontstaat hoge koorts door een acute keelontsteking - zijn 24/7 beschikbaar. 
Dat hoeft niet in alle Friese ziekenhuizen tegelijk te gebeuren. Toelichting: KNO-artsen hebben 
diensten die regionaal afgesproken zijn (wisselend in een bepaald ziekenhuis). Over het 
algemeen vinden patiënten het geen probleem om naar de KNO-arts in een ander ziekenhuis te 
reizen. Het gaat immers om een spoedindicatie. 

10.  Een huisarts belt 112 voor een ambulance, vertrekt naar volgende patiënt zonder op aankomst 
van ambulance te wachten en regelt de verantwoordelijkheid in de periode tussen vertrek en 
aankomst van de ambulance. Toelichting: Huisartsen wachten vaak de komst van de ambulance 
niet af.  

11.  De SEH maakt gebruikt van eerder op de huisartsenpost verzamelde informatie over de patiënt 
met koorts. Toelichting: De patiënt gaat soms nog weer helemaal door de molen bij de SEH 
terwijl de huisarts al volledig heeft uitgezocht wat er aan de hand is, maar de behandeling niet 
zelf kan uitvoeren. 

  

                                                             
15. Patient journey Hoge koorts (peritonsillair abces) Definitief Verslag regio Acute Zorg Netwerk Noord Nederland, 

september, oktober 2016. 
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Hoofdstuk 4: slot  
Hoe nu verder in dit project waarvan de inventarisatie in deze documentenstudie de eerste stap 
vormt? 

Stap 2. Het voorleggen van dit stuk aan professionele experts met de   
volgende vragen   

1. Diverse voor deze documentenstudie gebruikte documenten stammen uit voorgaande 
jaren. Zijn de beschreven situaties en normen die in deze documentenstudie zijn 
opgenomen nog up-to-date? 

2. Zijn de verzamelde kwaliteitsnormen reeds gerealiseerd en worden zij goed nagekomen? 
3. Sommige documenten gaan over een bredere bevolkingsgroep dan die van de Provincie 

Friesland. Hoe aannemelijk is het, dat de documenten toch opgaan voor Friesland? 

Aan het einde van stap twee stellen medewerkers van Zorgbelang Fryslân een discussienota op op 
basis van de bijgestelde documentenstudie en de antwoorden die in de interviewronde bij de experts 
zijn opgehaald. Deze discussienota wordt voorgelegd aan de klankbordgroep, voordat deze wordt 
besproken met de drie focusgroepen in stap 3. 

Stap 3. Het raadplegen van patiënten door focusgroep methodiek 

In de drie focusgroepen wordt de discussienota besproken. De vraag aan de groepen wordt:  

Welke kwaliteitsnormen moeten volgens u hoog staan op verbeteragenda’s?  

Kwaliteitsnormen kunnen om verschillende redenen buiten de verbeteragenda blijven: 

1. Ze zijn belangrijk en worden vrijwel altijd nagekomen. Het monitoren en koesteren 
van deze normen is voldoende. Ze hoeven niet hoog te staan op verbeteragenda’s 
van ROAZ Noord-Nederland en van Zorgbelang Fryslân.  

2. De bestaande normen worden niet nagekomen. Professionals vinden deze niet 
belangrijk en patiënten evenmin. Andere normen zijn belangrijker. Ze komen niet op 
verbeteragenda’s. 

Normen die binnen de verbeteragenda vallen, zijn nieuw en nog niet hooggeplaatst op andere 
verbeteragenda’s. Ze voorzien in een dringende behoefte van patiënten, professionals en 
bestuurders om tot kwaliteitsverbetering te komen binnen de acute zorg.  
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