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2. Toelichting
In 2011 is een hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarin is afgesproken dat partijen
samen werken aan de concentratie en spreiding van zorg om de kwaliteit, doelmatigheid en
innovatie van die zorg te vergroten. Begin 2013 heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het
rapport “Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg” gepubliceerd. Op basis van deze visie heeft ZN in het
hele land gesprekken op gang gebracht over de concentratie van complexe spoedzorg. (bijv.
spoedzorg na een hartinfarct of herseninfarct). ZN stelt dat door de complexe spoedzorg anders
te organiseren, de kwaliteit en doelmatigheid van die zorg kan verbeteren.
Daar de opgeschaalde zorg / geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises gebaseerd is op
de reguliere spoedeisende zorg, zijn bovengenoemde ontwikkelingen van invloed op de GGD-en,
veiligheidsregio`s en veiligheidsberaad.
In september 2013 hebben de ziektekostenverzekeraars de plannen geïntroduceerd in het ROAZWest, onze regio. Afgesproken is dat de ziektekostenverzekeraars hun voorstellen zouden
bespreken met de afzonderlijke zorginstellingen. In het voorjaar 2014 heeft het gesprek
plaatsgevonden met de directeuren publieke gezondheid Haaglanden en Hollands Midden daar
vertegenwoordigd door A. van Dijk, directeur publieke gezondheid Haaglanden.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wijst ZN op mogelijke mededingingsrisico`s: zijnde
gebrek aan keuzevrijheid voor patiënten en verzekerden. De ACM heeft ZN opgeroepen de
plannen te onderbouwen met onafhankelijke kwaliteitsstandaarden. ZN heeft het
Kwaliteitsinstituut gevraagd standaarden en richtlijnen vast te stellen voor de spoedeisende zorg
en wacht de resultaten af.
De beide directeuren publieke gezondheid Hollands Midden en Haaglanden hebben dit
onderwerp geagendeerd in het eerstvolgende ROAZ- platform op 24 september a.s.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
N.v.t.
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