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 Voorbeschouwing over de historie van innovatie in de acute zog over de periode 1997 – 

2022  

Ten behoeve van het 22ste Nationale Spoedzorg congres op 26 november 2021 in Stadion 

Galgenwaard 

Geschreven door Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en oud-hoogleraar public health bij 

het UMC Utrecht 

Na het bestuderen van deze beschouwing heb je kennis van belangrijke ontwikkelingen in de 

acute zorg sinds  1997 en van te verwachten ontwikkelingen in de periode 2022 -2026 

1. De opkomst van de traumacentra 

In 1997 wees de minister van VWS 11 ziekenhuizen aan als traumacentrum: de 8 

academische ziekenhuizen, het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg, het Medisch Spectrum 

Twente en het Haga Ziekenhuis te Den Haag. Deze gebeurtenis vormt het begin van 

regionalisatie van de acute zorg in Nederland. Anno 2021 beschikken de elf traumacentra 24 

uur over een traumateam bestaande uit een traumachirurg, een anesthesist en een 

verpleegkundige.  Ook kennen zij een eigen registratie, de traumaregistratie, die de basis 

vormt van tal van wetenschappelijke artikelen. De traumacentra in Nederland bleken sinds 

1997 een groot succes, Zij verhoogden, vergeleken met ziekenhuizen zonder zo’n centrum, 

de overlevingskans van traumaslachtoffers in Nederland. Ambulance-professionals 

beschikken thans over een uitgebreide set van criteria om patiënten  te selecteren voor 

doorverwijzing naar de traumacentra. Level 3 ziekenhuizen behandelen geïsoleerde niet 

levensbedreigende letsels. Level 2 -instellingen zien ook vitaal bedreigde patiënten maar niet 

alle voorzieningen bv neurochirurgie zijn aanwezig. Level 1 ziekenhuizen, de traumacentra,  

zijn uitgerust voor de zorg aan alle soorten meervoudig ernstig gewonde patiënten.  

Rond 2012 gingen de traumacentra hun taken verbreden. Op verzoek van het ministerie van 

VWS  gingen zij zich bezig houden met  alle acute zorg in hun regio, mede omdat tweederde 

van de acute zorg  geen letsel betreft maar acute incidenten zoals acute buikpijn of pijn op 

de borst.  De traumacentra vormden het Regionaal Overleg Acute Zorg met daarin 

vertegenwoordigd alle aanbieders van acute zorg.  Hun koepel heet Landelijk Netwerk Acute 

Zorg.  Hun regio indeling komt overeen met die van de elf traumacentra, maar niet met die 

van de  25 RAV-regio’s   en ook niet met die van de nog te bespreken veiligheidsregio’s.  De 

LNAZ heeft goed professioneel werk gedaan door tal van standaardketenzorg-afspraken op 

te stellen  voor tal van typen acute patiënten.   

2. De opkomst van de SEH-artsen 

In 1999 startte de opleiding tot arts Spoedeisende Hulp (SEH-arts). Twee jaar later begonnen 

de eerste SEH-artsen. In 2019 werkten 525 SEH-artsen  , verspreid over vrijwel alle algemene 

ziekenhuizen.. Hun komst leidde tot professionalisering van de spoedeisende zorg. Nieuwe 

zorgpaden (fast tracks!) en taakverdelingen kwamen tot stand. Vele ziekenhuizen pakten 

door en richtten Acute Opname Afdelingen op voor het opnemen van acute patiënten 

ongeacht het specialisme van de behandelend specialist.  Deze afdelingen verminderen het 

aantal uitwijkritten van ambulances,  omdat AOA’s soms een substituut vormen voor een IC-

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0217.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0217.pdf
http://www.lnaz.nl/
http://www.lnaz.nl/
https://www.nvsha.nl/nvsha/feiten-en-cijfers/#:~:text=Het%20aantal%20SEH's%20in%20Nederland,met%207%20af%20naar%2083
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unit. Anno 2020  bestaan AOA’s bij een derde van de Nederlandse ziekenhuizen. Als alle 

ziekenhuizen hiertoe zouden overgaan, bespaart dat ons land het gebruik van 1500 

ziekenhuisbedden per jaar. Ofwel de omvang van twee grote ziekenhuizen.  Een AOA 

verhoogt de kwaliteit van zorg omdat de medische competentie van alle disciplines dan 

beschikbaar zijn op één afdeling en de verpleegkundigen grote ervaring opbouwen met 

spoedpatiënten. De AOA’s bleken een kweekvijver voor professionals die hun carrière willen 

voortzetten op de SEH, de ambulancezorg of op de Intensive Care.  

3. Opname weigeringen door IC’s 

 In 2001 verscheen het rapport Plaats in de Herberg  over de frequentie van 

opnameweigeringen op Intensive Care Units in Nederland. Belangrijkste bevinding toen: Een 

op de zeven IC-patiënten kon niet terecht op de IC. SEH’s stuurden ambulances naar het 

volgende ziekenhuis.  Of  het team op de ambulance kreeg tijdens de rit een opdracht van de 

meldkamer om uit te wijken. Het onderzoek baarde opzien en leidde tot initiatieven van vele 

partijen in de acute zorg. De SEH’s ging beter samenwerken met de ICs en met de 

meldkamers ambulancezorg. Aan deze laatste gingen zij telefonisch, en later digitaal, melden 

of de IC open of gesloten was.  Intensivisten  versnelden de overgang van hun patiënten naar 

gewone verpleegafdelingen en creëerden hiermee ruimte op de IC. Een discussie kwam op 

gang of ziekenhuizen het recht hadden om eenzijdig hun IC te sluiten voor een 

spoedopname, ondanks vrije bedden (die gereserveerd waren voor grote electieve operaties 

op de volgende dag).  De slogan werd onderschreven: stabiliseren van de patiënt altijd, 

opname indien enigszins mogelijk.   

4. De opkomst van huisartsenposten 

In hetzelfde jaar 2001 kwamen de eerste huisartsenposten (hap’s) van de grond.  Deze 

innovaties kwamen op, omdat de avond-, nacht- en weekend (ANW-)diensten  te zwaar 

werden voor individuele huisartsen. Zij draaiden een tot twee keer  per week dienst (bij volle 

aanstelling)  binnen een waarneemgroep. De hap’s brachten deze frequentie terug tot een 

dienst in de circa vier weken mét de mogelijkheid om de diensten te verkopen aan andere 

huisartsen.  Vele ziekenhuizen toonden zich bereid om de hap’s te vestigen  op hun terrein. 

Daar zat ook zakelijk belang achter.  Want de verwachting bij ziekenhuisbestuurders leefde  

dat via de hap meer patiënten van ziekenhuisdiensten zoals laboratoria, röntgendiagnostiek 

en opnames gebruik gingen maken.  

De huisartsenposten riepen onverwachte gevolgen op voor patiënten en professionals:  

• Wat nauwelijks lukte, was telecommunicatie tot stand brengen via telefoon of 

internet tussen triagisten van de hap’s en de centralisten van de meldkamer. Dit 

kwam niet van de grond, ook al bleek uit een studie     2,7 procent van de meldingen 

bij de hap (in absolute aantal ruim 100.000 U-1 inzetten) sprake is van 

levensbedreiging Wellicht zou een rapid reponder -inzet door de meldkamer sneller 

en effectiever dan een spoedvisite van een huisarts. Hierover is evenwel nooit een 

evalueerbaar experiment uitgevoerd.  

https://www.google.com/search?q=Plaats+in+de+herberg+intensive+care&oq=Plaats+in+de+herberg+intensive+care&aqs=chrome..69i57j33i160.10684j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.platformzorgmasters.nl/cms/wp-content/uploads/2012/10/Spoedeisende-huisartsenzorg-en-ambulancezorg-moeilijk-te-onderscheiden.pdf%20%20van%20%20IQ%20Healthcare%20in%20%20Nijmegen%20dat%20een%20ongeveer%20een%20kwart%20van%20de%20meldingen%20bij%20de%20meldkamer%20huisartsenzorg%20betreffen%20en%20bij%202,6
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• Geïntegreerde spoedposten kwamen tot stand als samenwerkingsverband van 

huisartsenposten en SEH’s. Ze kwamen tot stand in Purmerend, Harderwijk, 

Nieuwegein en vele andere plaatsen. Maar echte integratie van medische en 

inhoudelijke verantwoordelijkheden ontstond niet of nauwelijks.. De integratie bleef 

meestal beperkt tot een gemeenschappelijke voordeur en afspraken over 

zelfverwijzers. Ambulances bleven patiënten uitsluitend bij de SEH aanleveren. 

5. Er komen beleidsnota’s van de overheid 

In 2003  kwam een eerste nota uit over samenhang in de acute zorg.  Het Ministerie van 

VWS bracht deze nota   uit.  De term spoedzorg kwam in zwang: een breder begrip dan 

acute zorg dat meer en meer werd gereserveerd voor A1-inzetten oftewel voor 

levensbedreigende situaties. Ook  kwam de term spoedgevoel op naast spoedgeval. Bij de 

eerste beoordeelt de patiënt en diens familie de mate van spoed. Bij spoedgeval doet een 

professional dat. Er zouden vele beleidsnota’s volgen. De Gezondheidsraad heeft in 2012 

diverse rapporten in een eigen advies. uitstekend samengevat. 

6. Marktwerking in de ambulancezorg ja of nee? 

In de periode 2006 tot 2020 speelde het beleidsvraagstuk of zorgverzekeraars 

ambulancezorg wel of niet via tijdelijke vergunningen zou aanbesteden.  Dit houdt in dat 

RAV’s zouden moeten concurreren om de vergunningen met bijvoorbeeld grote 

ziekenhuizen, taxibedrijven en OV-bedrijven. Weerstand in de Tweede Kamer en het 

voortschrijdend inzicht  van de rol van de ambulancezorg bij grootschalige calamiteiten 

leidde in 2012 uiteindelijk tot de Tijdelijke Wet Ambulancezorg   (Twaz).    Met de 

inwerkingtreding van deze wet werden RAV’s als enige rechtspersoon verantwoordelijk voor 

de ambulancezorg in hun  RAV-regio.  Met de tijdelijkheid van de Twaz beoogde de regering 

om gedurende de vijf jaar looptijd tot structurele wetgeving voor de ambulancezorg te 

komen op een manier die recht doet aan de uitgangspunten van het parlement en de 

Europese wet- en regelgeving. Uiteindelijk ging de Twaz in 2020 over in de structurele Wet 

Ambulancevoorzieningen.  Al met al, duurde het vele jaren om regionalisatie in de 

ambulancezorg structureel in te voeren. 

7. De opkomst van de veiligheidsregio’s 

In 2010 kwam de Wet Veiligheidsregio's  tot stand. Deze wet telt 82 artikelen.   Hieronder 

volgen alleen de artikelen die voor de ambulancezorg van belang zijn. De Wet belast het 

college van burgemeester en wethouders met de organisatie van de brandweerzorg, de 

rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. De gemeenten die 

tot een veiligheidsregio behoren, treffen een gemeenschappelijke regeling met de naam 

Openbaar Lichaam Veiligheidsregio (OLV). De indeling van de veiligheidsregio's komt vrijwel 

overeen met de regio-indeling van de ambulancezorg. Een van de burgemeesters, 

aangewezen in de gemeenschappelijke regeling (meestal die van de centrumgemeente) kan 

de RAV  in de regio, aanwijzingen geven indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is uit een 

oogpunt van openbare orde. De wet verplicht de OLV om een GHOR in stand te houden, dat 

is de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen. Deze staat onder leiding van de 

http://rvz.net/uploads/docs/Kabinetsreactie.pdf
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201202r.pdf
https://www.ambulancezorg.nl/nieuws/wet-ambulancezorgvoorzieningen-na-7-jaar-een-feit
https://www.ambulancezorg.nl/nieuws/wet-ambulancezorgvoorzieningen-na-7-jaar-een-feit
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2021-01-01


4 
 

directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst. Vele artikelen van 

deze wet betreffen de opschaling, indien een ramp een specifieke veiligheidsregio overstijgt. 

Voor ambulance-professionals is het van belang dat gedurende ramp de eind 

verantwoordelijkheid voor de zorg niet bij de RAV-leiding berust maar bij de directeur 

Publieke Gezondheid.  In 2020 kwam een evaluatie  tot stand van de veiligheidsregio’s. Die 

bleek niet te passen op de inmiddels aan de gang zijnde corona-pandemie.  Discussie in de 

Regering en de Tweede |Kamer is steeds uitgesteld. 

8. De zorgverzekeraars  stellen de kwaliteit van de spoedzorg ter discussie  

Het onverwachte van acute zorg en de hoge kosten die daarmee gepaard gaan, vormen van 

oudsher reden voor Nederlanders om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het is daarom 

dapper van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en in haar kielzog andere zorgverzekeraars om 

in 2012 met een ingrijpende, confronterende nota te komen over de kwaliteit van de 

spoedzorg.  

Het ZN-rapport gaat in op de spoedzorg aan patiënten met 1 multitrauma, 2 

heupfractuur3.een vermoeden van CVA 4. een vermoeden van een hartinfarct; 5. 

spoedeisende geboortezorg 6. Multi-orgaanfalen met behoefte aan zorg vanuit een intensive 

care.  De branche-organisatie beijverde zich ervoor om de acute aan deze zes groepen te 

concentreren. Zij baseerde haar voorstellen op  kwaliteitsnormen van desbetreffende 

professionele medische specialismen en tal van wetenschappelijke wetenschappelijke 

normen. Het was dapper van ZN om met haar voorstellen te komen. Want de auteur van dit 

hoofdstuk  leerde tijdens een bezoek in 2008 aan de ontwerper van het Manchester Triage  

te horen:  changing emergency services is political suicide. Het ZN-rapport ontmoette 

buitengewoon veel kritiek. De Federatie van Medisch Specialisten wenden zich tot de 

Tweede Kamer en verzocht om intrekking van de nota. Die nam dat verzoek en gaf het door 

aan de Minister Edith Schippers van VWS, Na een overleg tussen haar en ZN was het voorstel 

van de baan.  Het ZN-rapport was het voorlopige eindpunt van tien jaar gedachtevorming 

over de kwaliteit van de spoedzorg, die begon met de al genoemde VWS nota uit 2003.  

9. De Spoedeisende Medische dienst 

Ook in 2012 pleitte de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) voor een Spoed 

Eisende Medisch Dienst (SEMD). Hierbij zijn de huisartsenpost (hap) en de Spoedeisende 

Hulp (SEH) geïntegreerd en is er één acutezorgbudget in plaats van losse budgetten voor 

bijvoorbeeld de huisartsenpost, de SEH en de ambulancezorg. In een door KPMG in 2012 

doorgerekend model levert de SEMD besparingen op door ontdubbeling van de 

infrastructuur en de invoering van één tarief voor dezelfde prestatie. Dit voorstel bleef 

circuleren als wenkend perspectief: in 2019 pleitte de Federatie van Medisch Specialisten 

ook voor dit voorstel.  

10. Niet landelijke geplande veranderingen in het aanbod van acute zorg 

In de periode 1997 tot heden veranderde veel in de ambulancezorg zonder specifieke 

wetswijzigingen. De telecommunicatie  tussen meldkamer, ambulance en SEH verbeterde. 

Software kwam tot stand  voor meldkamer centralisten ter ondersteuning  bij het vaststellen 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/12/04/tk-bijlage-evaluatie-wet-veiligheidsregio-s/tk-bijlage-evaluatie-wet-veiligheidsregio-s.pdf
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van het toestandsbeeld.  Tal van fusies vonden plaatsen tussen meldkamers om te komen 

tot één meldkamer per VAR-regio. Ook het aantal zelfstandige particuliere 

ambulancediensten dat optreedt als onderaannemer van de RAV nam door fusies af. Verder 

daalde het aantal SEH’s van boven de 100  in 2000 naar 87 in 2019.  

Last-but-not-least is te melden dat  in de acute zorg de laatste jaren meer en meer een 

personeelstekort optreedt. Wellicht minder bij de ambulancezorg dan bij de intensive care-

unit en de huisartsenposten. Zo’n tekort kan leiden tot hogere stress bij zittende 

medewerkers die bij voorbeeld extra diensten moeten draaien.  Verder ligt op de loer dat 

acute-zorgaanbieders bij elkaar professionals gaan wegkopen, hetgeen de bereidheid tot 

regionale samenwerking niet bevordert. Uiteindelijk leidt een personeelstekort tot 

kwaliteitsverlaging, bijvoorbeeld omdat een ambulance later arriveert dan voorheen 

gebruikelijk.  

11. De kwaliteitsstandaard spoedzorgketen  van het Zorginstituut (2019) 

Anno 2021 liggen drie beleidsdocumenten op uitwerking te wachten. De vraagstukken 

waarover zij gaan, komen naar verwachting in de komende tien jaar regelmatig aan de orde. 

• De kwaliteitsstandaard spoedzorgketen  van het Zorginstituut (2019) 

• Het voorstel van Ambulancezorg Nederland om te komen tot centrale triage (2019) 

• De houtskoolschets van het Ministerie van VWS (2020) 

In februari 2020 heeft Zorginstituut Nederland het  Kwaliteitskader Spoedzorgketen  

vastgesteld. Dit gebeurde tegelijkertijd met het Kwaliteitskader ambulancezorg  Deze twee 

sluiten op elkaar aan. De vaststelling gebeurde na enkele jaren voorbereiding door elf 

koepelorganisaties van acute-zorgaanbieders. Hierbij nam het genoemde LNAZ het 

voortouw.  Het Kwaliteitskader beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar samenwerken 

om iedere patiënt met een spoedzorgvraag goede kwaliteit van zorg 24/7 te bieden,  Van 

deze partijen wordt verwacht dat zij vanaf 2020 gaan werken volgens de gemaakte 

afspraken. Door het kwaliteitskader weet de patiënt op welke zorg hij kan rekenen. Het 

kwaliteitskader Spoedzorgketen is opgesteld vanuit het perspectief van de patiënt en volgt 

het traject van de patiënt door de spoedzorgketen. Deze keten, aldus het beleidsdocument, 

bestaat uit vijf schakels: 1 melding 2. triage 3. zorgcoördinatie 4. diagnostiek & behandeling 

en 5 coördinatie uitstroom. Daarnaast zijn afspraken opgenomen over keteninformatie en 

ketenevaluatie. Voor elke schakel formuleert het kwaliteitskader doelstellingen ofwel 

streefnormen (zie hiervoor hoofdstuk kwaliteit ambulancezorg in dit handboek). Hieronder 

volgt ter inspiratie een korte opsomming:   

Melding: doel: Intensieve samenwerking HAP en SEH 

triage: doel: Eenduidige en geprotocolleerde triage  

Zorgcoördinatie doel: Meest geschikte locatie en zorgverlener duidelijk 

Diagnostiek & behandeling doel: juiste en tijdige bemensing 

Coördinatie uitstroom doel: goede vervolg-zorg en opvang thuis dan wel in tijdelijk verblijf 

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/spoedzorgketen-kwaliteitskader
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ambulancezorg-kwaliteitskader
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 Het uitwerken van deze doelen per schakel en per regio gaat ongetwijfeld jaren duren. Het 

73 pagina's document  bevat per schakel tal van inspirerende subdoelen. Bij de 

voorbereiding kwam de grootste weerstand  van kleine ziekenhuizen die bij schakel 4 

diagnostiek en  behandeling vreesden dat zij niet 24/7 de juiste en tijdige bemensing konden 

bieden. Daarnaast maakten zorgverzekeraars bezwaren: zij vreesden kostenverhoging ten 

gevolge van het kwaliteitskader. Uiteindelijk heeft het Zorginstituut enkele knopen 

doorgehakt over beschikbaarheid van onder meer geriaters en bleken de kostenverhogingen 

mee te vallen.        

12. Het voorstel van Ambulancezorg Nederland om te komen tot centrale triage (2019) 

In de zomer van 2017 heeft AZN  een visiedocument uitgebracht  met de titel 

Ambulancezorg in 2025: zorgcoördinatie en mobiele zorg.  Het visiedocument start met een 

schets van de ontwikkelingen waarmee de ambulancesector zich geconfronteerd ziet. De 

vorige paragraaf bevatte hierover al informatie. Het tweede deel van dit document beschrijft 

de visie van AZN op de acute zorg in 2025 en de rol die de ambulancesector daarin heeft. De 

visie gaat niet alleen in op het lange termijnperspectief van 2025, maar blikt ook kort vooruit 

op de manier waarop de ambulancezorg zich voorbereidt op de toekomst. Ambulancezorg 

heeft, aldus het document,  twee kerntaken 1. zorgcoördinatie  en 2. mobiele zorg. 

Zorgcoördinatie is het gezamenlijk met de andere aanbieders in de acute zorg organiseren 

en coördineren van de acute zorg op regionale schaal. Voor de patiënt vertaalt dit zich in één 

gezamenlijk (virtueel)loket ofwel coördinatiecentrum  waar acute zorgaanbieders vlekkeloos 

samenwerken. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: eenduidige toegang tot de 

acute zorg; gezamenlijke eenduidige triage; delen van informatie tussen zorgaanbieders 

binnen de acute zorg; gezamenlijke introductie en toepassing van nieuwe technologische 

mogelijkheden zoals zorg op afstand en het thuis kunnen monitoren van patiënten; 

gezamenlijke benadering van de arbeidsmarktproblematiek binnen de acute zorg en 

gezamenlijk opleiden.  

De tweede kernactiviteit  vormt de mobiele zorg met en zonder vervoer: RAV’s zijn 

aanbieder van mobiele zorg en brengen de zorg naar de patiënt, dan wel -als dit noodzakelijk 

is- de patiënt naar de zorg. Kenmerkend voor ambulancezorg in 2020 is dat een ambulance-

inzet altijd gepaard gaat met een intentie tot vervoer naar(meestal) het ziekenhuis. Vervoer 

is echter ingrijpend voor de patiënt. Er is in toenemende mate sprake van inzetten waarbij 

ter plaatse wel zorg wordt verleend, maar vervoer daarna niet noodzakelijk blijkt. Innovatie 

en technologische ontwikkelingen maken dit ook steeds beter mogelijk. In de komende jaren 

zal de ambulancesector deze verschuiving binnen het aanbod van mobiele zorg door RAV’s 

verder vormgeven en beschrijven. Het in te richten zorgcoördinatiecentrum  heeft de regie 

na de eerste zorginzet tot er goede zorgopvolging is. Dan gaat de regie over naar andere 

zorgaanbieders óf naar de patiënt zelf. Het ondersteunt ook zelfmanagement van patiënten 

met informatie, advies en techniek. Zo hoeven zorgaanbieders alleen in actie te komen als 

dat echt nodig is. De RAV Midden Nederland maar ook andere RAV's zijn anno 2021 bezig 

zo'n coördinatiecentrum te realiseren.  

In de jaren na het uitkomen van dit visiedocument van Ambulancezorg Nederland 

onderschreven tal van andere branche-organisaties het stuk ook. Onder hen bevonden zich 

http://www.ambulancezorg.nl/actueel/missie-en-visie/missie-en-visie
https://www.ambulancezorg.nl/themas/zorgcoordinatie/5-functies
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de Landelijke Huisartsen Vereniging, De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, 

Zorgverzekeraars Nederland en Ineen die de huisartsenposten overkoepelt. Binnen de 

ambulancezorg circuleert het  Kopenhaagse  coördinatiecentrum  als wenkend perspectief. 

Dit centrum coördineert alle acute zorg  voor de 1,5 miljoen inwoners tot volle tevredenheid 

van de Kopenhagenaren.   

13. De houtskoolschets van het Ministerie van VWS (2020) 

Op 3 juli 2020  publiceerde minister Van Rijn de lang verwachte Houtskoolschets acute zorg     

Het stuk bevat zeven hoofdstukken en 46 pagina’s. Zes daarvan zijn al eerder in dit 

hoofdstuk benoemd. Die gaan over onduidelijkheid voor patiënten, zorg-op-de-verkeerde-

plek, te weinig zorgprofessionals, te weinig samenwerking, weinig slimme digitale zorg en te 

weinig informatie over bijvoorbeeld medicatie bij acute hulpverlening. Twee nieuwe 

beleidsvraagstukken komen in de nota naar voren. Het eerste is het voorkómen van acute 

zorg,  bijvoorbeeld door valpreventie en door het opstellen van zorg-leefplannen mwt 

kwetsbare personen.  Deze plannen anticiperen op plotseling uitvallen van mantelzorgers of 

plotselinge verergering van de aandoeningen van de patiënt. Het tweede nieuwe onderwerp 

betreft acute zorg thuis die, ik citeer,  “nog niet groots wordt opgepakt”. Het stuk pleit voor 

meer inzet van acute wijkverpleging, meer acute dienstverlening door sociale wijkteams en 

het normaal maken van ambulancezorg achter de voordeur. De houtskoolschets begint met 

deze acht beleidsvraagstukken en besteedt verfrissend veel aandacht aan de twee nieuwe 

beleidsonderwerpen. 

De nota benoemt zes pijlers voor het acute-zorgbeleid in de komende jaren: 1. voorkómen 

van acute zorg 2. Meer acute zorg thuis  3. Regionale zorgmeldkamers voor niet 

levensbedreigende acute zorg, 4. Integrale spoedposten, 5. Hoogcomplexe of 

levensbedreigende acute zorg en 6. Traumacentra.  De eerste twee kwamen hierboven al 

aan bod.  Hieronder  passeren alleen de laatste vier pijlers de revue. En daarbij alleen die  

aspecten die nog niet eerder in dit hoofdstuk aan bod kwamen.  

In het nieuwe acute zorglandschap kan de patiënt bij niet levensbedreigende acute 

zorgvragen één landelijk telefoonnummer bellen waarna de patiënt automatisch wordt 

doorverbonden naar de juiste regionale zorgmeldkamer. Deze zin staat prominent op  

pagina 23 van de  Houtskoolschets. Deze meldkamer verwijst naar zorgprofessionals van de 

huisartsenpost, de seh en de crisisdienst van de ggz. Met deze zin bouwt VWS voort op het 

hierboven genoemde Visiedocument  van Ambulancezorg Nederland.  

De Houtskoolschets verwierf bij de aanbieders van acute zorg weinig steun vanwege het  

voornemen om te komen tot integrale spoedposten. Menig ziekenhuis vreesde degradatie 

van hun SEH tot huisartsenpost.  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreesde voor 

een domino effect: 1. eerst sluiting van de seh van de kleine ziekenhuizen 2. De sluiting het 

gehele ziekenhuis 3. Toename van de werkloosheid  in de middelgrote gemeenten waar een 

klein ziekenhuis toch vaak de grootste werkgever is. Uit de reacties op de schets )  valt op 

dat er groot wantrouwen bestaat tegen de overheid als wetgever. 

motivatie  tijdens deze taakverruiming.    

https://guusschrijvers.nl/naar-seh-eerst-bellen-en-dat-werkt-goed/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/aanbieding-houtskoolschets-acute-zorg
https://www.internetconsultatie.nl/houtskoolschets_acute_zorg

