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Samenvatting regionale aanpak
De toenemende druk op de zorg als gevolg van COVID-19 en het waarborgen van
een veilige en efficiënte zorgverlening aan kwetsbare patiënten vragen om een
regionale domein-overstijgende aanpak. De ministers van VWS, Hugo de Jonge en Martin van Rijn,
hebben deze aanpak beschreven in een tweetal brieven aan de Directeuren publieke
gezondheid. 1,2 In dit document is een samenvatting hiervan te vinden. Daarnaast is in dit document
algemene informatie over de Veiligheidsregio’s, GHOR’s, GGD’s en ROAZ’s opgenomen.
PZNL heeft deze samenvatting opgesteld om een globaal overzicht van de aanpak weer te geven.
Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID (DPG) 3

In ‘normale’ tijd is de DPG verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD en GHOR en is in die
laatste hoedanigheid lid van de directie van de veiligheidsregio. De DPG is het aanspreekpunt en
de gesprekspartner voor zowel het bestuur als voor de brandweer, politie, gemeente en justitie.
Daarbij geeft de DPG binnen het veiligheidsdomein integraal advies namens de geneeskundige
keten (de zogenaamde ‘witte keten’).
Specifieke opdracht in Corona-crisis1:
Regionale aanpak, 3 onderwerpen:
1. Vroegsignalering en ACP
2. Realiseren van (tijdelijke) zorglocaties voor cohortverpleging
3. Coördinatiepunt voor toeleiding kwetsbare patiënten JZOJP
Doel:
• De druk op de (thuis)zorg te verlichten, de veiligheid van (thuis)zorgmedewerker,
medebewoners en mantelzorgers te waarborgen en efficiënt met de schaarste aan
(thuiszorg)personeel, artsen en persoonlijke beschermingsmiddelen om te gaan;
• De druk op ziekenhuiscapaciteit te verlichten.
Regionale aanpak extra capaciteit opvang Corona patienten2
DPG ontwikkelt:
1. Regionaal scenario voor ontwikkeling zorgvraag van kwetsbare patiënten
2. Inventarisatie (tijdelijke) nieuwe locaties mogelijk en nodig voor leveren zorg aan kwetsbare
patiënten
3. Voorstel wijze van zorglevering (aantal plekken, aantal en welk cohort en waar met voorkeur
zorg veilig en efficiënt thuis of WLz-locatie op te schalen)
 Besluit door DPG over de wijze waarop extra capaciteit in de regio wordt gerealiseerd
 In samenspraak met preferente zorgverzekeraar zoekt DPG (een) zorgaanbieder(s) voor
realisatie van deze extra capaciteit
Zorgaanbieder extra capaciteit heeft de volgende taken:
1. Plan voor realisatie voorleggen aan preferente zorgverzekeraar / zorgkantoor ter toetsing
2. Plan omvat minimaal de volgende informatie:

• Naam initiatief • Regio • Naam van organisatie(s) die het initiatief opstart(en) • Contactpersoon met email & telefoonnummer • AGB code • Analyse huidige capaciteit • Analyse benodigde capaciteit •
Opschalingsmodel • Doelgroep(en) type corona COVID-19 patiënten • Omschrijving van de te leveren
zorg • Hoofdbehandelaar(s) • Locatiekeuze inclusief afwegingen conform uitgangspunten • Hoeveelheid
bedden • Inschatting (meer)kosten

3. Preferente zorgverzekeraar neemt besluit over financiering, andere verzekeraars volgen de
gemaakte afspraken.
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VWS (2020), Regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patienten in verband met COVID-19
VWS (2020), Financiële uitgangspunten regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten in verband met het coronavirus
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VEILIGHEIDSREGIO (VR) 4

Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied.
Zo zorgt de veiligheidsregio ervoor dat er een brandweer is. Ook maakt de veiligheidsregio
afspraken over de aanpak van rampen en crises. Een goede samenwerking tussen
hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en burgers is daarbij belangrijk.
Belangrijkste taken:
• Branden voorkomen en bestrijden
• Voorbereiden op risico’s, rampen en crises
• Coördinatie, beheersing en bestrijding van rampen en crises
Websites veiligheidsregio’s
Amsterdam-Amstelland
Brabant-Noord
Brabant-Zuidoost
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
Gooi en Vechtstreek
Groningen
Haaglanden
Hollands Midden
IJsselland
Kennemerland
Limburg-Noord
Midden- en West-Brabant
Noord- en Oost-Gelderland
Noord-Holland Noord
Rotterdam-Rijnmond
Twente
Utrecht
Zaanstreek-Waterland
Zeeland
Zuid-Holland Zuid
Zuid-Limburg

GENEESKUNDIGE HULPVERLENINGSORGANISATIE (GHOR) 5

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) leidt en coördineert de geneeskundige
hulpverlening bij rampen en crises.

GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENSTEN (GGD) 6

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) beschermen, bewaken en bevorderen de
gezondheid van de inwoners van Nederland.

Rijksoverheid, Veiligheidsregio’s. Geraadpleegd 29.04.2020
GGD GHOR Nederland, Wat doet de GHOR? Geraadpleegd 29.04.2020
6 GGD GHOR Nederland, Wat doet een GGD? Geraadpleegd 29.04.2020
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REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORGKETEN (ROAZ) 7

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk
op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij acute zorg nodig heeft.
Belangrijkste taken:
Op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) heeft het ROAZ een aantal concrete taken op
de agenda staan:
1.
Het in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio:
• Wie levert welke zorg?
• Inzicht in de behandelcapaciteit van iedere zorgaanbieder.
• Welke impliciete en expliciete afspraken zijn aanwezig voor aansluiting acute zorg?
2.
Inzicht verkrijgen in en het oplossen van witte vlekken in het zorgaanbod cq de
bereikbaarheid.
3.
Afstemming van activiteiten tussen aanbieders en zorg.
4.
Afstemming over voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.
Websites ROAZen
Acute Zorgregio Oost

Netwerk Acute Zorg Brabant
Acute Zorg Euregio
Netwerk Acute Zorg Limburg
Traumazorg Netwerk Midden Nederland
Acute Zorg Netwerk Noord Nederland
Netwerk Acute Zorg Noordwest
Netwerk Acute Zorg West
Traumacentrum Zuidwest-Nederland
Netwerk Acute Zorg regio Zwolle
SpoedZorgNet AMC
Bovenstaande verwijzingen geven meer
informatie over het werkgebied van elk van
de elf ROAZen.

MEER INFO
Voor meer informatie over Taken en
bevoegdheden van de verschillende
partners in de regio, zie Taken en bevoegdheden tijdens Covid-19 (regio Utrecht). Dit plaatje van
VRU/GGD/Traumazorg Utrecht geeft de verschillende communicatielijnen, taken en bevoegdheden
van bovengenoemde organisaties weer. Of dit voor elke veiligheidsregio geldt is niet duidelijk. De
plek van het regionale coördinatiepunt (soms RONAZ genaamd) is hier niet in weergegeven.
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Landelijk netwerk acute zorg, Taken ROAZ. Geraadpleegd 29.04.2020

