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Inleiding 
 
Eind oktober 2011 is de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) met het rapport 
medisch specialistische zorg in 2020 gekomen. Dit naar aanleiding van een verzoek van de 
minister van VWS, waarin zij de RVZ heeft gevraagd om advies over de toekomst van het 
ziekenhuislandschap.  
Een kernpunt uit het rapport is: zorg dichtbij als het kan, ver weg als het moet. Alhoewel het 
rapport en deze kernboodschap de toekomstige ordening van gezondheidszorg in brede zin 
bespreekt blijkt de inrichting van de acute zorg een zeer belangrijk onderdeel van het rapport 
te zijn. De NVSHA betreurt het daarom dan ook dat zij als vertegenwoordiger van de 
medische beroepsgroep werkzaam in de acute zorg, niet is geraadpleegd bij de samenstelling 
van dit rapport.  
Het rapport heeft potentieel grote consequenties voor de inrichting van de acute zorg in 
Nederland en daarmee ook voor het werk en de opleiding van spoedeisende hulp artsenKNMG. 
Daarom geeft de NVSHA haar visie op het rapport, hierin zullen met name de mogelijke 
consequenties voor de kwaliteit van de acute zorg en de consequenties voor de SEH-
artsenKNMG besproken worden. Daarnaast zal de NVSHA met betrokken partijen in gesprek 
gaan, allereerst om onduidelijkheden uit het rapport te verduidelijken, maar daarnaast ook 
zeer nadrukkelijk om nauw betrokken te worden bij de herinrichting van de acute zorg en de 
kwaliteit hierin te bewaken. 
 
 
 
Hoofdpunten rapport inzake acute zorg, SEH-artsen en NVSHA 
 

• Er komen regionale zorgnetwerken, samenwerkingsverbanden waarin verschillende 
medische professionals samenwerken. (blz 7) 

• Eenvoudige en veelvoorkomende zorg gebeurt in gezondheidscentra die 7 dagen per 
week, 24uur per dag open zijn. (blz 7) 

• Spoedzorg behoort tot het verplicht takenpakket van een gezondheidscentrum. (blz 44) 
• Huisartsen zijn aanwezig op de SEH in een beleidsbepalende rol. (blz 22) 
• Het aantal spoedeisende hulp afdelingen wordt drastisch beperkt, alleen UMC’s en 

grote algemene ziekenhuizen beschikken over een SEH. (blz 23) 
• Per (GHOR?) regio is één SEH voldoende, iedere SEH werkt samen met een 

traumacentrum. (blz 9) 
• SEH ziekenhuizen leveren spoedzorg aan niet SEH ziekenhuizen. (blz 23) 
• De spoedketen is georganiseerd naar GHOR regio, met regiefunctie op niveau ROAZ, 

hierdoor ontstaan 25 spoedketens (blz 23)  
• Het aantal SEH’s wordt door de overheid aangewezen, de wettelijke basis ligt in de 

WBMV (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen), zoals nu bijvoorbeeld de trauma 
centra en de interventie cardiologie, daarnaast zal er een zorgstandaard acute zorg 
komen. (blz 23) 

• De bekostiging van de SEH zorg gaat via een prestatiebudget en niet langer via 
DBC’s/DOT’s. (blz 23) 

• Het (nog op te richten) Kwaliteitsinstituut legt de basis voor het SEH landschap. (blz 
23, blz 44) 

• In veel regio’s moeten de SEH en de acute psychiatrie worden geïntegreerd in een 
zorgnetwerk. (blz 23) 



• Voor enkele probleemgebieden m.b.t. de acute zorgketen zal de overheid een 
oplossing op maat moeten blijven bieden. (blz 23)  

• Wetenschappelijke verenigingen moeten splitsen in een privaat deel, dat de belangen 
van de leden behartigt en een publiek deel dat het algemeen belang dient. (blz 41) 

 
 
 

Discussie 
 
Het RVZ rapport biedt een ambitieus uitgangspunt voor de (acute) zorg in 2020. De NVSHA 
kan zich in sommige punten van het rapport goed vinden, zoals bijvoorbeeld ontschotting, 
zorg dicht bij de patiënt en focus op kwaliteit. Andere punten in het rapport zijn volgens de 
NVSHA mogelijk nadelig voor de kwaliteit van acute zorg, deze punten zullen hieronder 
verder besproken worden. Ons standpunt is nadrukkelijk dat de kwaliteit en toegankelijkheid 
van acute zorg gegarandeerd moeten blijven.  
 
Allereerst een conclusie uit het rapport die wij toejuichen, het doorbreken van de 
echelonnering. Wij zijn net als de RVZ van mening dat een goede patiëntenzorg niet gebaat is 
bij een strikt onderscheid tussen eerste en tweede lijn en dat ook horizontale samenwerking 
geoptimaliseerd kan worden. 
 
Ook de conclusie over de toegankelijkheid van acute zorg kunnen wij slechts onderschrijven. 
De patiënt moet voor acute zorg 24 uur per dag 7 dagen per week dicht bij huis terecht 
kunnen. Hierbij zien wij als voorwaarde dat er een vaste locatie is waar de patiënt zonder 
voorafgaand telefonisch overleg altijd terecht kan met zijn acute zorgvraag (dus ook tijdens 
kantooruren). 
 
Een punt waar wij ons zorgen over maken is de voorgenomen verregaande concentratie van 
SEH zorg (“Nederland kan toe met helft aantal SEH’s”). Vooropgesteld, wij zijn niet tegen 
concentratie van SEH zorg waar dit aantoonbaar de kwaliteit ten goede komt, maar 
concentratie van zorg is geen panacee en moet geen doel op zich zijn. Nagedacht moet 
worden over mogelijke nadelige gevolgen van concentratie van zorg om hier op te kunnen 
anticiperen. In het rapport en in de achtergrondstudie “Ziekenhuislandschap 20/20” wordt 
ervan uitgegaan dat het vormen van zorgnetwerken en het reduceren van het aantal afdelingen 
SEH leidt tot een verplaatsing van de zorgvraag van het ziekenhuis naar de gezondheidscentra. 
Hiermee wordt beoogd de kwaliteit en toegankelijkheid te verhogen en de kosten te beheersen.  
Of dit zorgnetwerk en de concentratie van SEH zorg vervolgens leidt tot een reductie van het 
aantal SEH bezoeken is niet duidelijk en hier zetten wij onze vraagtekens bij. Daarbij moeten 
we ons realiseren dat het aantal SEH bezoeken in Nederland wellicht hoog lijkt, maar in 
internationaal perspectief zitten wij aan de onderkant van het spectrum. Ter vergelijking in 
Nederland waren er tussen 2004 en 2008 gemiddeld 116 SEH bezoeken per 1000 inwoners 
per jaar, in Engeland is dit 413/1000 (’11), in de Verenigde Staten 414/1000 (’08) en in 
Canada ongeveer 430/1000 (’05). Het is dan ook niet waarschijnlijk dat op de SEH in 
Nederland het aantal bezoeken fors gereduceerd kan worden door de zorg anders in te richten. 
Eerdere initiatieven in binnen- en buitenland om te pogen het aantal SEH bezoeken te 
beperken hebben niet het gewenste effect gehad. De forse reductie van het aantal SEH’s in de 
afgelopen tientallen jaren en het opzetten van een uitgebreid netwerk aan HAP’s heeft geen 
afname van het aantal SEH bezoeken laten zien, in tegendeel. Ook in het buitenland heeft de 
reductie van het aantal SEH afdelingen niet geleid tot minder SEH bezoeken.  



Hoeveel patiënten een SEH moet zien om optimale kwaliteit te bieden is niet bekend en zal 
per aandoening verschillen. Bovendien, gevalideerde kwaliteitscriteria ontbreken nog. Wij 
vrezen dat het streven naar slechts een SEH per regio in sommige regio’s kan leiden tot zeer 
grote SEH afdelingen waar men een veelvoud van het huidige aantal patiënten ziet. De SEH, 
maar ook het ziekenhuis hierachter, kan dit in de huidige vorm logistiek niet aan. Hierdoor 
kunnen wachttijden op lopen, zullen meer overplaatsingen noodzakelijk zijn en kan in het 
slechtste geval de patiëntveiligheid in gevaar komen. Crowding op de SEH in Nederland is nu 
nog een beperkt probleem, in veel andere landen zijn de nadelige gevolgen hiervan echter 
dagelijkse praktijk.  
 
Wat betreft de regiefunctie op de SEH zijn wij van mening dat deze toebehoort aan de SEH-
artsKNMG en niet de huisarts, zoals in het rapport wordt voorgesteld. Wij zijn wel voorstander 
van intensieve samenwerking met huisartsen op het gebied van acute zorg. Onze opleiding is 
specifiek gericht op deze coördinerende rol binnen de acute zorgketen. Het is daarnaast de 
enige opleiding waarin ervaring wordt opgedaan binnen de gehele acute zorgketen 
(huisartsenzorg, ambulance, SEH, specialistische zorg, IC). Ook volgen steeds meer SEH-
artsenKNMG specifieke scholing op het gebied van beleid en management in de (acute)zorg. Dit 
alles werpt zijn vruchten af door een groeiend aantal SEH-artsenKNMG met een coördinerende 
rol binnen-, maar ook buiten de muren van de SEH. 
 
De toekomstige werkgelegenheid voor SEH-artsenKNMG zien wij niet somber in, ook niet met 
de voorgenomen beleidswijzigingen. Zoals eerder gesteld denken wij niet dat het totale aantal 
SEH bezoeken af zal nemen. Wel zullen er bij concentratie van SEH-zorg gedurende de 
piekuren meerdere SEH-artsen op een SEH tegelijk nodig zijn. In Medisch Contact 
suggereerde dhr. Vos, algemeen secretaris RVZ, dat SEH-artsenKNMG ook op de HAP kunnen 
gaan werken. Het moge duidelijk zijn dat werkzaamheden op de HAP geen kerntaak zijn voor 
de SEH-artsKNMG en dat wij hier ook niet specifiek voor opgeleid zijn. 
 
Tot slot de suggestie dat wetenschappelijke verenigingen moeten splitsen in een publiek en 
een privaat deel. Waar het de NVSHA betreft, vinden wij dit een slechte oplossing voor een 
niet bestaand probleem. SEH-artsenKNMG werken in loondienst, wat de kans op tegenstellingen 
tussen kwaliteit van zorg en beroepsbelangen waarschijnlijk vermindert. Daarnaast zijn 
beroepsbelangen binnen de vereniging ondergebracht binnen een andere commissie dan 
bijvoorbeeld kwaliteit en wetenschap. Ook zou een dergelijke splitsing gekunsteld zijn, de 
individuele arts moet immers ook altijd rekening houden met zowel publieke als private 
belangen, deze zijn niet geheel los van elkaar te zien.  
 
 
 
Standpunten NVSHA: 
 

• De NVSHA is voor concentratie en differentiatie van die acute zorg indien dit de 
kwaliteit aantoonbaar verhoogt, maar wijst nadrukkelijk ook op nadelen van 
verregaande concentratie zoals voorgesteld. 

• De NVSHA is van mening dat doelmatigheid èn toegankelijkheid verhoogd kan 
worden door intensieve samenwerking tussen HAP’s en SEH’s.  

• De NVSHA is voorstander van een voorziening voor acute zorg dicht bij de patiënt, 
hierbij dient de patiënt 24 uur per dag, 7 dagen per week en zonder barrières op een 
eenduidige plaats terecht te kunnen met spoedeisende zorgvragen. 

• Op de SEH heeft de SEH-artsKNMG de regie. 



• De NVSHA meent dat regionale verschillen te groot zijn om tot één oplossing te 
komen, er zou ruimte moeten blijven voor een regionale differentiatie van de acute 
zorg. 

• De NVSHA is tegen het opsplitsen van onze vereniging in een publiek en een privaat 
deel.  

• De NVSHA wil, waar het de acute zorg betreft, een constructieve bijdrage leveren aan 
het (nog op te richten) Kwaliteitsinstituut. 
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