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Even voorstellen
Karine van der Kraan

Regiomanager KZ&B

Werkzaam bij ZuidOostZorg sinds jan 2020

MBA & paramedische achtergrond

Verantwoordelijk voor Afdeling Tijdelijke 

Opname Ouderen waar cliënten vanaf de 

SEH en de kliniek van het ziekenhuis 

worden opgevangen

Erik Volders 

Adviseur RvB aandachtsgebied Zorgverkoop

Begin 2018 gestart bij ZuidOostZorg

Bedrijfskundige achtergrond

In de regio Zuidoost Friesland namens ZOZ 

betrokken bij de ontwikkeling van het 

gezamenlijke spoedplein en de 

samenwerking met huisartsen 

en ziekenhuis
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Stellingen vooraf
• De medische zorg voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ALLE 

artsen (SO/HA/MS) ongeacht waar de oudere woont

• Preventie van zorg is géén ouderenzorg

• Als huisartsen hun werk “goed” doen zien wij geen ouderen meer op 

de spoedeisende hulp
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Even voorstellen
Karine van der Kraan

Regiomanager KZ&B

Werkzaam bij ZuidOostZorg sinds 2020

Achtergrond in 

Erik Volders 

Adviseur RvB aandachtsgebied Zorgverkoop

Sinds 2018 
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ZuidOostZorg: waar staan wij voor?
➢We bouwen de brug terwijl wij erop lopen

➢Als we niet bang zijn voor onze eigen dromen (ambities) dan zijn ze niet 

groot genoeg!

➢We zijn voor ontzorgen en ontbehandelen (“reablement”)

➢Opschalen waar dat moet, afschalen waar dat kan 

➢Ons bestuur is actief en inhoudelijk betrokken bij het primaire proces

➢Met onze medewerkers streven wij naar excellente zorg

https://www.zuidoostzorg.nl/over-zuidoostzorg/ons-verhaal

https://www.zuidoostzorg.nl/over-zuidoostzorg/ons-verhaal
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De samenwerkende partijen in Zuidoost Friesland
• Regionale Huisartsencoöperatie Zuidoost Friesland (RHZF) 

• Dokterswacht Friesland (provinciale huisartsenpost)

• Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten

• ZuidOostZorg

Uit te breiden met aanbieders wijkverpleging en overige V&V aanbieders in de regio
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Vanaf 2017 in gesprek over de gezamenlijke 

uitdagingen in de regio Zuidoost Friesland

• Door schaarste aan personeel en stijgende zorgvraag toenemende druk op de zorg

• Het gezamenlijke besef dat ieder voor zich deze ontwikkeling niet kan keren

• Urgentie bij alle partijen om dit samen op te pakken

• “Op elkaar leggen” en analyseren van de verschillende ANW structuren als vertrekpunt 

voor verbetering.

• 3 ANW structuren in 1 regio van ca 100.000 inwoners

• Bijvoorbeeld voor de doelgroep ouderen de juiste expertise niet altijd op juiste plek aanwezig

• Plannen voor een gezamenlijke spoedvoorziening van Dokterswacht (HAP) en ziekenhuis

Belangrijkste uitkomst in 2018: het kan en het moet anders! 
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Het regiomodel ANW (=“levend model”)

        

                  

               

                 

              

         

                

           
            

                   

              

                

           
               

                      

                       
     

        

    

   

   

        

  

          

       

              

                                                           

                                    

    
        

          

            

   

      

          

Realisatie 

maart 2020

Planning 

medio 2023
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Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen

• Opvangen kwetsbare ouderen vanaf SEH en vanuit kliniek 

ziekenhuis Nij Smellinghe

• Doel: Binnen 5 werkdagen client in kaart brengen en juiste 

vervolg bepalen & inzetten

• Gestart maart 2020 in revalidatiecentrum ZuidOostZorg op 

terrein ziekenhuis

• Inmiddels sinds mei 2021 gevestigd in Nij Smellinghe
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Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen (2)
• 153 cliënten opgenomen (geen GRZ of WLZ wachtenden!) sinds maart ‘20

• Gemiddelde ligduur  tot nu toe circa 4,9 werkdagen

• Uitstroom: 75% naar huis (met/zonder passende vervolgzorg)

• Met PPP wordt de client tevredenheid in kaart gebracht
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Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen (3)
• Dokterswacht kan ook verwijzen tijdens ANW

• Gevraagd voor gezamenlijk project sensoring met Nij Smellinghe

• Verbreding ATOO doelgroep richting na dagopname / orthopedische inhaalzorg

• Uitdagingen: structurele bekostiging in verhouding met de inspanningen

• Intensieve samenwerking met de klinisch geriaters
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Gezamenlijk Spoedplein
• Ervaren druk op HAP en SEH door toename aan oudere cliënten met complexe 

zorgvraag, beperkte beschikbaarheid van geriaters

• In plaats van 3 ANW structuren, te weten HAP, SEH en 24/7 SO beschikbaarheid, 

toewerken naar 1 spoedplein voor Zuidoost Friesland

• Met als doel de zorgvraag middels triage en bundeling van (geriatrische) kennis beter te 

bedienen

• Hiermee de aantrekkelijkheid van het werken in de regio vergroten en aan “de voorkant” 

van de zorgketen beter onderbouwde keuzes kunnen maken 

• De insteek is om met minder professionals dezelfde hoeveelheid patiënten te bedienen

• Zie ook: https://www.verenso.nl/magazine-april-2020/no-2-april-2020/actueel/organisatie-

van-de-24-uurs-medische-spoedzorg-voor-wlz-clienten  
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Spoedplein: bevorderende factoren
• De concrete renovatieplannen van het ziekenhuis met daarin ruimte om de SEH samen 

te voegen met de HAP (nu nog gevestigd in apart pand op het ziekenhuisterrein)

• Overzichtelijk speelveld qua regio en qua belangen van partijen

• Partijen kennen elkaar, voeren al langere tijd gesprekken met elkaar

• Samenwerking “getest” gedurende COVID-19 pandemie

• O.a. de doorstroming middels het realiseren van een COVID unit en gezamenlijke 

teststraat
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Spoedplein: belemmerende factoren
• Dat belangen overzichtelijk zijn wil niet zeggen dat ze niet tegengesteld kunnen zijn

• Verschillende prioriteiten qua keuzes en tempo

• Onzekerheid met betrekking tot bekostiging en aansprakelijkheidsrisico’s

• Verschillen in definities, afwegingskaders en aanpak: zoals de triage en de duiding van 

urgentie daarin, er wordt ook in verschillende (ICT) systemen gewerkt

• Diverse culturen en opzet van de betrokken zorgsectoren (1ste / 2de lijn en V&V): ca 25 

huisartspraktijken, versus een ziekenhuisorganisatie en een VVT aanbieder met 

behandeldienst en meerdere zorglocaties in Zuidoost Friesland
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Komende jaar focus op samenvoegen van expertise en 

concrete voorbereiding op spoedplein 

• Verder uitwerken van het model en toewerken naar de realisatie van het fysieke 

spoedplein eind 2023

• Periodiek overleg met de belangrijkste stakeholders, draagvlak creëren bij de bevolking, 

lokale bestuurders, betalende instanties (zorgverzekeraar, zorgkantoor)

• Nadenken over de te hanteren werkwijzen zoals over de triage (voor kwetsbare 

ouderen), multidisciplinaire aanpak, beschikbaarheid en bereikbaarheid, medische 

eindverantwoordelijkheid

• Organisatorische overwegingen: wat doet dit met je inzet en aansturing van personeel, 

ICT, facilitaire overwegingen en de bekostiging? 

• Hoe gaan we dit monitoren en evalueren?  

• Ervaringen van elders benutten (o.a. Helmond, Tilburg)
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Vragen en opmerkingen? 

Erik – e.volders@zuidoostzorg.nl

Karine – k.vanderkraan@zuidoostzorg.nl

mailto:e.volders@zuidoostzorg.nl
mailto:k.vanderkraan@zuidoostzorg.nl

