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Achtergrond: In 2006 hebben de aanbieders van acute zorg de opdracht gekregen om in een 

Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) afspraken te maken over een betere samenwerking. Het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) legt hiermee de verantwoordelijkheid voor 

spreiding en toegankelijkheid van acute zorg nadrukkelijk bij veldpartijen. In de regio Zwolle is er 

onder de zorginstellingen de behoefte ontstaan aan een ‘Meetperiode Acute Zorg’ om de vraag naar 

en het aanbod van acute zorg in kaart te brengen. 

 

Doelstelling: Het doel van de Meetperiode Acute Zorg is de vraag naar acute zorg in het Netwerk 

Acute Zorg Zwolle in kaart te brengen en voor zover mogelijk het vervolgtraject van de patiënten op 

instellingsniveau. Vragen die onder andere onderzocht worden, zijn: wat zijn de gemiddelde 

doorstroomtijden van A1 en A2 ambulanceritten? Wat is het percentage zelfverwijzers bij iedere 

deelnemende huisartsenpost, SEH of gecombineerde spoedpost? Vallen de aanrijtijden van de visites 

van de huisartsenposten binnen de kaders van de urgentie die aan de visite gehangen is? 

 

Methoden: Dit onderzoek betreft een registratieonderzoek. De meetperiode heeft plaatsgevonden 

van maandag 16 april 2012 00.00 uur en eindigde op zondag 13 mei 2012 23.59 uur. De 

onderzoekspopulatie van de Meetperiode bestaat uit alle patiënten die gedurende bovengenoemde 

periode een vraag naar acute zorg hadden én die een beroep deden op één van de deelnemende 

instellingen of afdelingen in één van de gemeenten die behoort tot Netwerk Acute Zorg Zwolle. De 

deelnemende instellingen en afdelingen bestaan uit Huisartsenposten, Ambulancediensten, 

Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Spoedeisende Hulpafdelingen, Intensive Care afdelingen, 

Coronary Care Units en Eerste Hart Hulpposten. Beschrijving van acute zorg vindt plaats aan de hand 

van patiëntkarakteristieken, de zorgvraag, (vermoedelijke) diagnose, de ligduur en voor zover 

mogelijk het vervolgtraject. 

 

Resultaten: Het aantal en soort vraag naar acute zorg wordt per instelling en afdeling in kaart 

gebracht. Daarnaast zal onder andere de verblijfsduur van de patiënten geanalyseerd worden. Het 

rapport kan zodoende gebruikt worden als een benchmark voor de deelnemende instellingen. 

 

Discussie: Deze meetperiode kan gezien worden als een nulmeting voor een volgende meetperiode. 

In 2013 volgt nog een meetperiode, waarbij patiënten door de gehele keten van acute zorg gevolgd 

kunnen worden. Dan kunnen eventuele knelpunten in de keten van acute zorg, bijvoorbeeld op het 

gebied van samenwerking, in beeld gebracht worden. 

 


