
Acute Zorgketen Kwetsbare Ouderen
Verbeteren van instroom, doorstroom & uitstroom

22 november 2018 

Eva Houtsma Stafadviseur AZNN
Jaap te Velde Coördinator integrale ouderenzorg Drenthe   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEvtyJjsfeAhVFIlAKHct5AAYQjRx6BAgBEAU&url=https://sociaalplanbureaugroningen.nl/zorg/&psig=AOvVaw17D1cmnUBFaoiQ0vM1F0os&ust=1541845993994995
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEvtyJjsfeAhVFIlAKHct5AAYQjRx6BAgBEAU&url=https://sociaalplanbureaugroningen.nl/zorg/&psig=AOvVaw17D1cmnUBFaoiQ0vM1F0os&ust=1541845993994995


Dit is Agnes



De dubbelingen uit de keten. 

Hoe kunnen we de keten stroomlijnen en de beschikbare 
deskundigheid optimaal inzetten? Juist ook ’s avonds, ’s nachts en in 
het weekend? 

Waar zitten de dubbelingen? 

Inhoud van de workshop



Kwetsbare ouderen & 
doorstromingsproblematiek





Ketenpartners

https://www.kijlstra.nl/
https://www.kijlstra.nl/


Samen voor een sterke acute zorgketen

Samen voor een 
sterke acute zorgketen
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Opdracht VWS: verbeteren Acute 
Zorgketen Kwetsbare Ouderen

Vijf werkgroepen:

• Coördinatie zorg

• Capaciteitsmodel

• Instroom ELV/WLZ/GRZ

• Triage

• Informatisering tussen zorgverleners



Proces acute zorg

Kwaliteitskader Spoedzorgketen, 2018



Dit is Agnes



Hoe zou de acute zorgketen 
georganiseerd moeten zijn in 2025?

Dagzorg

• …

• …

• …

• …

• …

Avond Nacht en Weekendzorg (ANW)

• …

• …

• …

• …

• …



Op weg naar betere (acute) zorg in 2025?

Dagzorg

• Samenwerken wijkverpleging, huisarts, SO

• Screening kwetsbare ouderen

• Triage en diagnostiek thuis

• Advance care planning & casemanagement

• (Digitaal) informatie delen

• Capaciteit van ziekenhuis, ELV, Respijtzorg

• Coördinatie van zorg 24x7

– Eén tel. nummer

– Vervoer

– Inzet informele zorg

– Mantelzorg ondersteuning

– WMO, Wlz, ZVW coördinatie

Avond Nacht en Weekendzorg (ANW)

• Is het spoed? Triage gericht op ouderen? 

• Diagnostiek door wijkverpleging, huisarts, 
ambulance

• Digitaal Informatie delen / Breaking Glass, of 
print het zorgplan

• Overbrugbare zorg: wijkverpleging, opname 
VVT, terug naar huis 

• Capaciteit van ziekenhuis, ELV, Respijtzorg

• Coördinatie van zorg 24x7

– Logistiek: welke hulpverlener is waar?

– Vervoer patiënt van ziekenhuis naar VVT

– Opschalen wijkverpl. niet planbare zorg



Pilots in Noord-Nederland

• Eén zorgcoördinatiecentrum (triage, ELV, consultatie)

• Capaciteit monitoring 

• Gerilance voor diagnostiek

• Werkprocessen 1ste en 2de lijn (24/7)

• Verbeteren landelijke triage

• Doorstroming ELV



Bedankt!



Back-up slides



Acute Zorgketens

- Multitrauma
- CVA
- rAAA
- Acute cardiologie
- Acute zorg kwetsbare ouderen
- Acute psychiatrie
- Acute verloskunde

Kaders Zorginstituut NL
Spoed moet goed & Kwaliteitskader Spoedzorg



Regionaal Overleg Acute Zorg

Beschikbaarheid Bereikbaarheid & Kwaliteit

Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland

ROAZ Drenthe/Groningen & ROAZ Friesland


