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De acute zorg staat onder druk door een toenemende en

steeds complexer wordende zorgvraag en vergrijzing,

suboptimaal ingerichte organisatie van de regionale

spoedzorgketen en personeelskrapte in de

gezondheidszorg. Om ook in de toekomst aan de

wensen van de patiënt met een acute zorgvraag te

kunnen voldoen, hebben het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars

Nederland (ZN) een actieplan ambulancezorg opgesteld.

Deze hebben zij op 12 november 2018 ondertekend.

Een belangrijk thema binnen het actieplan is

zorgcoördinatie. Dit betreft het regionaal gezamenlijk

organiseren en coördineren van de zorgverlening aan de

patiënt met een acute zorgvraag (zie figuur 1). De

bundeling van krachten biedt kansen om zo snel

mogelijk de juiste zorg door de juiste zorgverlener op het

juiste moment op de juiste plaats te verlenen en wordt

daarom als mogelijke oplossing gezien voor het

verlichten van de druk op de acute zorg. Voor een

uitgebreide definitie van het concept zorgcoördinatie, zie

de door AZN ontwikkelde animatie.

AZN en ZN hebben het initiatief genomen om het

concept zorgcoördinatie samen met partners in de acute

keten uit te werken door middel van de inrichting van ten

minste drie regionale pilots. Hierin geven de RAV’s,

huisartsen(post) en andere ketenpartners (o.a.

VVT/wijkverpleging/acute GGZ) zorgcoördinatie samen

inhoud en vorm. Gezien het belang van zorgcoördinatie

zijn er in een beleidsregel gelden vrijgemaakt voor de

uitvoering. De deelnemende zorgaanbieders kunnen in

overleg met de zorgverzekeraars aanspraak op deze

gelden maken. Het gehele proces van en rondom de

pilots wordt begeleid door consultancybureau IG&H.

Nieuwsbrief pilots zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie heeft potentie om de druk op de acute zorg te verlichten; dit wordt in de praktijk getoetst door de inrichting van regionale pilots in 2020

Figuur 1: Zorgcoördinatie betreft de organisatie van toe- en 

hergeleiding van patiënten met een acute zorgvraag

https://www.youtube.com/watch?v=ZBM_l89TJXE
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Afgelopen weken stonden in het teken van de

preselectie van de pilotregio’s. De geïnteresseerde

partijen hebben de regioplannen voor de pilot verkend,

uitgewerkt en bij IG&H ingediend. In totaal zijn er acht

voorstellen ingediend (op alfabetische volgorde):

1. Brabant-Noord

2. Flevoland / Gooi en Vechtstreek

3. Hollands Midden

4. Oost5 (Twente, IJsselland, Gelderland Zuid, 

Gelderland Midden, Noord en Oost Gelderland)

5. Rotterdam-Rijnmond

6. Utrecht

7. Zuid-Holland Zuid

8. Zuid-West Fryslân / Noord-Oost polder

De betrokkenheid vanuit het veld is groot: de

pilotvoorstellen vertegenwoordigen de plannen van ~100

zorgaanbieders vanuit verschillende domeinen (zie

figuur 3).

AZN, ZN en haar leden, en IG&H hebben alle plannen

met grote interesse bestudeerd en uitvoerig met elkaar

besproken. Er is veel waardering uitgesproken voor de

overduidelijke aandacht en zorg waarmee de plannen

zijn gemaakt en het commitment voor zorgcoördinatie bij

alle betrokken ketenpartners. Alle acht regio’s ontvangen

daarom budget om deze plannen komende weken

verder te verdiepen en een businesscase uit te werken.

Eind oktober vindt de definitieve selectie van de regio’s

plaats, met als doel om de pilots in januari 2020 te

starten. Waar mogelijk, kunnen ze eerder beginnen.

Naast de voorbereiding van de selectie, staan komende

maanden in het teken van de inrichting van monitoring-

instrumenten voor effectmeting. Hiermee beogen AZN,

ZN en IG&H in 2021 een concreet en eenduidig advies

te kunnen geven over welke onderdelen van

zorgcoördinatie werken en uiteindelijk alle regio’s verder

te helpen bij het verbeteren van de acute zorg in de

toekomst.
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Acht regio’s dienden een pilotvoorstel in, en ontvangen allen budget om de plannen te verdiepen en een business case uit te werken

Figuur 2: Spreiding van de ingediende voorstellen

Figuur 3: Aantal betrokken zorgaanbieders per domein. 

Overige partners zijn o.a. het sociaal domein en 

verloskundigen
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Heeft u vragen, aandachtspunten of opmerkingen over de pilots? U kunt contact opnemen met het projectteam of met de stuurgroep


