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Ketensamenwerking in het publieke domein

Ik heb met belangstelling kennisgenomen van het conceptrapport ‘Ketensamenwerking in
het publieke domein’ van de Algemene Rekenkamer. Er is onderzoek gedaan naar het
functioneren van samenwerkingsketens van organisaties en instellingen in het publieke
domein. Het onderzoek is toegespitst op de samenwerkingsketen rond het toezicht op
asbest verwijdering, de samenwerkingsketen rond de aanpak van kindermishandeling en de
samenwerkingsketen rond de verlening van acute zorg (ambulancezorg en eerste hulp).
Ik vind de poging om verbindende succes- en faalfactoren en conclusies te formuleren voor
het functioneren van samenwerkingsketens een interessante aanpak. De
onderzoeksresultaten sluiten bovendien aan bij mijn eigen inzichten in de ketenproblematiek.
Het doet mij deugd dat u constateert dat er binnen de acute zorgverlening sprake is van
ketenbesef: iedereen weet wat zijn taak is en is goed op elkaar ingespeeld. Toch zijn er
verbeteringen mogelijk. Uw aanbevelingen passen geheel in het huidige beleid van VWS en
komen grotendeels overeen met de al ingezette of nog voorgenomen acties.
Ik zal hieronder specifiek ingaan op de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de
keten acute zorgverlening. Mijn collega ministers zullen separaat reageren op de conclusies
en aanbevelingen van de twee andere onderzochte ketens.
U concludeert dat de aanrijtijden van ambulances regelmatig langer zijn dan toegestaan. Het
is juist dat in 2006 de ambulances in 91 % van de meest urgente gevallen binnen een
kwartier ter plaatse waren. Volgens de norm zou dit 95% moeten zijn. Zoals u zelf al meldt
in uw rapport doet het RIVM in mijn opdracht onderzoek naar de frequentie en spreiding van
overschrijdingen. Aansluitend zal het rekenmodel door het RIVM worden herijkt.
In afwachting van het al dan niet aannemen van de Wet ambulancezorg door de Eerste
Kamer ga ik overleggen met de regio’s die nog geen RAV-vorming tot stand gebracht
hebben en waar de prestaties van achterblijven. Daarnaast wordt, op basis van een door de
Tweede Kamer aangenomen amendement en in samenwerking met Ambulance Zorg
Nederland, een programma ontwikkeld om de best practices op het gebied van
meldkamerprocessen te beschrijven. Doel is om de meldkamers te ondersteunen bij het
verbeteren van de prestaties en kwaliteit van de meldkamerrespons.

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoon 10701 340 79 11
Fax 10701 340 78 34

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VXDENHAAG

Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Internetadres:
www.minvwsnI

~~îj11
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Blad

2
Kenmerk

2828920

U constateert dat de toegang tot de keten acute zorgverlening onduidelijk is. Zo kan een
patiënt voor acute zorg terecht bij de huisarts, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp
(SEH) van ziekenhuizen.
Volgens u bieden geïntegreerde spoedzorgposten in potentie belangrijke voordelen. U
beveelt daarom aan om ervoor te zorgen dat de betrokken partijen een open discussie over
de voor- en nadelen van geïntegreerde spoedzorgposten gaan voeren en de resultaten van
deze discussie breed te verspreiden. Ook adviseert u mij te overwegen om de mogelijkheden
voor het aanvragen van een experimentstatus grotere bekendheid te geven.
In vrijwel alle regio’s in Nederland worden initiatieven genomen om huisartsenposten en
SEH’s op één locatie onder te brengen of te integreren. Daarbij kunnen de gegevens van het
onderzoek ‘Rollen en taakverdeling in de geïntegreerde zorg’ dat in opdracht van het College
voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg is uitgevoerd, van dienst zijn. Deze
onderzoeksresultaten zijn reeds op congressen en websites gepubliceerd, maar zullen nog
beter hun weg naar de regio’s moeten vinden. Onder het auspiciën van ZonMw start in het
voorjaar van 2008 het programma Spoedzorg. Binnen dit programma worden
communicatieactiviteiten opgezet, waarmee kennis over geïntegreerde spoedzorgposten
actiever en breder verspreid zal worden. Verdere discussie vindt plaats in het Regionaal
Overleg Acute Zorg en op de diverse congressen die komend jaar geagendeerd staan.
Ter ondersteuning van innovaties en vernieuwende initiatieven in de regio’s biedt de
beleidsregel Innovatie aanbieders en financiers mogelijkheden om de financiering te regelen.
Daarnaast heb ik voor een meer structurele regeling de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd
een uitvoeringstoets bekostiging acute zorg op te stellen. Mijn reactie op dit
rapport verwacht ik in juni 2008 gereed te hebben.
Waar geen geïntegreerde spoedzorgpost aanwezig is, adviseert u om betere voorlichting
(laten) verzorgen over de keuze tussen SEH en huisartsenpost.
Uit meetgegevens van april 2007 blijkt dat de huisartsenpost steeds beter bekend raakt bij
de burgers en een groeiend gebruik kent. Dat neemt echter niet weg dat de SEH’s, vooral in
grootstedelijke gebieden, (te) veel met zogenaamde zeifverwijzers te maken krijgen, die
geholpen kunnen worden met huisartsgeneeskundige zorg of een zelfzorgadvies. Het is
primair aan de regio’s om richting de burger duidelijk te maken waar men voor welke acute
zorg terecht kan en hoe men die kan bereiken.
Daarnaast beogen de pilot projecten met het Nederlands Triage Systeem de telefonische
triage en zorgtoewijzing te uniformeren, ongeacht waar de patiënt zijn zorgvraag stelt.
Ook is er een onderzoek gestart door de koepel van huisartsenposten VHN en de
Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie naar de mogelijkheden om een regionaal of
landelijk spoednummer voor dringende vragen te introduceren (naast het 11 2-nummer voor
urgente vragen) waarmee patiënten rechtstreeks bij de huisartsenpost terecht komen.
Er bestaat volgens u onzekerheid over de kwaliteit van de acute zorgverlening. Daarom
beveelt u aan om IGZ te stimuleren om al in 2008 een herhalingsonderzoek uit te laten
voeren naar kwaliteit spoedeisende hulpverlening.
In het onlangs vastgestelde werkplan 2008 van de IGZ is opgenomen dat in 2008 een
basisset van indicatoren voor de keten van acute hulp zal worden opgesteld en vervolgens
in de praktijk zal worden gevalideerd.
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Daarna zal over invoering van de indicatoren besloten worden. Het voorgestelde
herhalingsonderzoek SEH kan op korte termijn niet in de planning van de IGZ opgenomen
worden.
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