Strategische agenda ROAZ Acute Zorgregio Oost 2021-2022

Opdracht aan het ROAZ
Zorgaanbieders maken op basis van de AMvB Acute Zorg (1 januari 2022) afspraken over:
• De bereikbaarheid van de acute zorg (in relatie tot de bereikbaarheidsnormen).
• Maatregelen die de druk op de acute zorgketen beperken (gelet op beschikbaarheid).
• De beschikbaarheid van de acute zorg, ook in periodes waarin de zorgvraag hoger is dan
normaal of de beschikbaarheid van medewerkers beperkter is.
• Inzicht in welke zorgaanbieder welke specifieke competenties, expertises en faciliteiten heeft en
de voor dat inzicht te verstrekken informatie.
• Inzicht in de actueel beschikbare capaciteit voor acute zorg en intensive care.
• Inzicht in opleidingsinspanningen.
• Crisisplannen van zorgaanbieders die een taak hebben in het kader van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
• Het realiseren van volumenormen.

Missie
Iedere patiënt/cliënt met een
acute zorgbehoefte krijgt zo
snel mogelijk de juiste zorg
In de acute zorg gaat het om snelheid en
samenwerking; passende zorg moet voor iedereen
tijdig beschikbaar zijn. Als ROAZ van Acute
Zorgregio Oost streven we er dan ook naar de
patiënt/cliënt zo snel mogelijk en op de juiste plek
de best passende zorg te bieden.

Visie
Samen voor de beste zorg
Het ROAZ van Acute Zorgregio Oost zorgt voor optimale afstemming tussen zorgaanbieders over de beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg in
de regio, onder alle omstandigheden. Zodat een patiënt/cliënt of een groep patiënten/cliënten zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt.
Verschillende organisaties en zorgaanbieders werken samen om dit te bereiken. We zien kansen, bespreken knelpunten, signaleren lacunes in bereikbaarheid en
beschikbaarheid, bekijken patiëntstromen en verbeteren de kwaliteit van de zorg.
Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat we van elkaar weten hoe we werken en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Daarvoor organiseren we
overleggen in verschillende samenstellingen met als doel:
• Het hebben van inzicht in de acute zorg in de regio.
• Afstemming over de activiteiten tussen aanbieders van de acute zorg.
• Verbetering van de samenwerking.
• Kennisontwikkeling en kennisdeling.
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Afbakening ROAZ
Het ROAZ heeft als opdracht om te zorgen voor bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van acute zorg in de
regio. Acute zorg hangt samen met instroom, doorstroom en uitstroom in/uit de acute keten. De Covid-crisis heeft
laten zien dat de samenwerking in de bredere keten essentieel is, dus ook met thuiszorg, niet-acute
huisartsenzorg, langdurige zorg en intensive care zorg. In het kader van het voorkomen van acute zorg en het
organiseren van de juiste zorg op de juiste plaats, is de samenhang met het sociaal domein van belang. Voor de
zorg voor kwetsbare ouderen, maar ook de zorg voor personen met verward gedrag zijn er netwerken. Dit geldt
ook voor netwerken binnen de ziekenhuiszorg. De netwerken sluiten (geografisch) niet allemaal aan op het ROAZgebied. In de samenwerking in de brede keten moeten we ons steeds afvragen waar de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van aanbieders van acute zorg ligt. Het ROAZ biedt bij uitstek het platform om hierover het
gesprek te voeren. We spreken af wanneer het ROAZ het overleg faciliteert en wanneer er een
verantwoordelijkheid is voor het ROAZ. Daarbij stellen we ons de vraag welke schaalgrootte de samenwerking
moet kennen. Het is in gevallen logischer en efficiënter dat afspraken gemaakt worden in de subregio.

Kaders voor acute zorg
•
o

o

o

Projecten acute zorg
•

•

•

Regionaal capaciteitsmanagement
De druk op de acute zorg maakt het noodzakelijk inzicht te hebben in, en regionaal te sturen op capaciteit
om beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg te kunnen garanderen. We implementeren het LPZ
als ondersteunend systeem in de ziekenhuizen (najaar 2021) en stellen een regionale visie vast over inzicht
in capaciteit, sturing bij (verwachte) drukte en opnamestops (najaar 2021). Daarbij richten we ons eerst op
Covid- en SEH-capaciteit, dan op de afspraken met de meldkamer en daarna op doorontwikkeling naar EHH,
acute verloskunde en de afspraken met de huisartsen.
Digitale gegevensuitwisseling
Om de kwaliteit van zorg te bevorderen is het belangrijk dat patiëntgegevens de patiënt volgen door de
keten. We benutten het ROAZ als platform voor het verkrijgen van overzicht van en kennisuitwisseling over
digitale gegevensuitwisseling. Daarbij brengen we wensen en prioriteiten in kaart, geven we richting en
bepalen we waar kansen liggen voor het ontwikkelen en implementeren van spoedberichten en nieuwe
werkwijzen (zomer/najaar 2021).
Pilot Zorgcoördinatie
De ambulancediensten Gelderland-Midden en -Zuid bereiden samen met de huisartsen en GGZ de virtuele
zorgmeldkamer voor om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg te bevorderen (2021/2022).
We volgen de ontwikkelingen en haken aan op kansen voor doorontwikkeling.

•

Bereikbaarheidsnormen
In spoedgevallen dient een
ambulance binnen 45 minuten op
een SEH of afdeling acute
verloskunde te zijn.
Ten minste 90% van de inwoners
kan in de avond-, nacht- en
weekenduren binnen 30 minuten
per auto een HAP of dienstdoende
huisarts bereiken/Een
dienstdoende huisarts kan in de
avond-, nacht- en weekenduren
90% van de inwoners binnen 30
minuten met de auto bereiken.
Ten minste 90% van de inwoners
kan in spoedgevallen met een
ambulance binnen 60 minuten een
beoordelingslocaties acute
psychiatrie bereiken.
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Het kwaliteitskader beschrijft de
minimale vereisten voor de
regionale organisatie van de
spoedzorg én hoe partijen in de
zorg met elkaar samenwerken om
iedere patiënt met een
spoedzorgvraag goede kwaliteit van
zorg te bieden, 24 uur per dag en 7
dagen per week. Het
kwaliteitskader biedt ruimte voor
ontwikkeling en regionale invulling.
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Kennisdeling
We verspreiden en vermeerderen kennis die bijdraagt aan de versterking van het netwerk en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daarvoor organiseren we
ketenbijeenkomsten voor professionals in de acute zorg, regiobreed en naar behoefte op maat. We bespreken actuele acute zorg-thema’s en delen goede
voorbeelden en landelijke/internationale ontwikkelingen en innovaties. Ook delen we kennis via de website www.acutezorgregiooost.nl en de nieuwsbrief.

Inzicht in de keten
We verbinden de data van de afzonderlijke organisaties om (trends in) de acute zorgvraag, het zorgaanbod en patiëntstromen inzichtelijk te maken. Zo kunnen we
knelpunten in kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg signaleren. Het inzicht in de keten dat gedeeld wordt biedt de basis voor het gesprek over
de juiste zorg op de juiste plaats binnen de focusgroepen, ROAZ-bijeenkomsten en ketenavonden.
Kwantitatief onderzoek:
1. Monitor Acute Zorgketen 2019-2021: Kwantitatief inzicht in patiëntenstromen.
2. Trendonderzoek 2020-2022: Kwantitatief inzicht in trends en toekomstverkenning in de regio en de subregio’s.
3. Maatwerkonderzoek voor verdieping, op basis van de actualiteit en vragen uit de regio.

Crisisbeheersing & Opleiden Trainen Oefenen
Acute zorg moet altijd beschikbaar en bereikbaar zijn, ook tijdens rampen en crises. Dit vraagt om planvorming en opleiden, trainen en oefenen. Door
samenwerking en het delen van kennis zijn we beter voorbereid op verstoring van de zorgcontinuïteit door calamiteiten, rampen en crises. Het bevorderen van
zorgcontinuïteit voor het borgen van beschikbaarheid en bereikbaarheid is een individuele verantwoordelijkheid én een verantwoordelijkheid voor de keten. Daarbij
richten we ons de komende periode onder andere op het omzetten van de leerpunten voor crisismanagement uit de langdurige Covid-crisis naar planvorming en
opleiden, trainen en oefenen. Bij dit alles maken we gebruik van de expertise binnen de eigen regio en versterken we deze expertise door samen te werken.
De aandacht gaat uit naar:
1. Opvang van risico’s in zorgcontinuïteit, naast opvang van de gevolgen van flitsrampen.
2. Regionale activiteiten voor opleiden, trainen en oefenen.
Het regionaal programma CB & OTO is een gezamenlijk programma waarin ieder investeert.
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Focusgroepen – Netwerken van professionals
De focusgroepen zijn netwerken van professionals binnen het ROAZ met de opdracht om de zorgketen inzichtelijk te maken, kansen en knelpunten in beeld te hebben en
kennis uit te wisselen. Binnen de focusgroepen versterken professionals de samenwerking in de keten, bespreken casuïstiek en nieuwe behandelopties, maken
samenwerkingsafspraken en stellen protocollen/richtlijnen op. Elk netwerk bestaat uit professionals uit de keten en heeft een aantal specifieke focuspunten.

Acute cardiologie

Traumanetwerk

•

•

•

Prehospitale triage helpt bij het beschikbaar
en bereikbaar houden van acute cardiologie.
We verkennen de mogelijkheden voor
samenwerking tussen huisartsenzorg,
ambulancezorg en specialistische zorg (najaar
2021).
We verkennen de mogelijkheden voor
verwijzing naar centra met specifiek
zorgaanbod om sneller de best mogelijke zorg
te kunnen leveren (najaar 2021).

Acute verloskunde
•

•

•

We actualiseren het protocol en de
ketenafspraken rond acute situaties thuis
met aandacht voor de neonaat en de
zwangere/kraamvrouw (najaar 2021).
We verkennen de mogelijkheden van digitale
gegevensuitwisseling vanuit de ambulance
naar verloskunde-afdelingen (winter
2021/22).
We verkennen de mogelijkheden die het LPZ
biedt voor capaciteitsmanagement in de
geboortezorg (winter 2021/22).

We formuleren een regionale visie over welke
traumazorg op welke plaats geregeld moet
zijn, en wat nodig is om dit te realiseren. De
uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek
multitraumazorg, de regionale visitatieronde
(2022/2023) van de level 2 en 3 ziekenhuizen
en de registratie van traumagevallen zijn
instrumenten voor het formuleren van deze
visie.

Acute neurologie
•
•
•

We actualiseren (pre)hospitale richtlijnen en
regionale protocollen voor het vergroten van
de kwaliteit van zorg.
We stemmen af over de kansen van nieuwe
diagnostiek en andere innovaties.
We hebben inzicht in het zorgaanbod door
de regionale benchmark.

Acute psychiatrie
Het Regioplan Acute GGZ 2021/2022
beschrijft hoe ketenpartners de inhoud en
organisatie van de acute psychiatrie willen
inrichten. En welke verbeterpunten door
wie worden opgepakt. Pro Persona
(Gelderland-Zuid en -Midden) en GGNet
(Achterhoek) zijn hierin de regievoerder.
Ketenbrede thema’s zijn:
• Afspraken over beoordelingslocaties.
• Afspraken over vervoer van personen
met verward gedrag voor en na
beoordeling.
• Inzicht in capaciteit in de keten.
Vanuit het ROAZ wordt het ZAPPP-overleg
tussen ziekenhuizen (SEH en psychiatrie)
en GGZ georganiseerd met aandacht voor:
• Afspraken over het zorgpad bij
patiënten met een intoxicatie
(2021/2022).
• Delen mogelijkheden en signaleren van
knelpunten in vervolgzorg na
beoordeling (2021).
• Beschikbaarheid van capaciteit in de
acute GGZ (2021).

