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Nieuws

Het netwerk voor acute zorg – waaronder de spoedeisende 
hulp (SEH), huisartsenposten (HAP) en de ambulancedienst 
– bemerkt de laatste jaren een sterke toename in drukte. Om 
de spoedzorg in de toekomst toegankelijk te houden is sa-
menwerking het sleutelwoord. Dit nieuwe onderzoek levert 
een bijdrage aan het akkoord ‘zorg op de juiste plek’.

InEen en Ambulancezorg Nederland zijn een traject gestart 
om de samenwerking tussen de HAP en ambulancediensten te 
bevorderen.1-4 Door zorgcoördinatie, waarbij zorgprofessionals 
van verschillende organisaties met elkaar samenwerken om 
het zorgsysteem efficiënter te maken, hopen zij een stap in de 
goede richting te zetten. Bundeling van krachten uit verschil-
lende regio’s en ondersteuning vanuit de landelijke koepels 
kunnen het proces van verdere samenwerking versnellen. In 
verschillende regio’s zijn of worden projecten gestart onder 
de gezamenlijke noemer ‘Springplank-projecten’. Elke regio 
bepaalt zelf de inrichting van zijn project. De onderzoekers 
evalueren deze projecten op basis van triple aim: verbetering 
van de ervaring van patiënten en zorgprofessionals, verbete-
ring van de gezondheid op populatieniveau en tegelijkertijd 
verlaging van de kosten per capita.5 Het doel van het onder-
zoek is de ontwikkeling van een framework, zodat spoedzorg-
projecten in de toekomst op een eenduidige manier kunnen 
worden geëvalueerd. 
Verder wordt onderzoek verricht naar zelfverwijzers die over-
dag in twee ziekenhuizen in Den Haag op de DagHAP worden 
geholpen. Dit zijn eigenlijk patiënten die eerstelijnszorg van 
hun eigen huisarts hadden kunnen krijgen. De kenmerken en 
motivaties van deze DagHAP-gebruikers zijn nog onbekend. 
Door deze in kaart te brengen, kunnen aanbevelingen volgen 
om de toegankelijkheid van de spoedzorg te verbeteren.
De onderzoekers belichten verschillende facetten van het 
netwerk voor acute zorg, evalueren projecten en doen aanbe-
velingen voor een duurzamer spoedzorg. Zij streven ernaar de 
toegankelijkheid van spoedzorg voor patiënten te borgen en 
de werkdruk van onder andere huisartsen te verlagen. De eer-
ste resultaten van dit onderzoek zijn zojuist gepubliceerd.6 ■
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Samenwerking is het sleutelwoord om spoedzorg in de toekomst toe-
gankelijk te houden.  Foto: Hollandse Hoogte


