
 

 

Standpuntennotitie 

Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) 

 

1. De sluiting van een aantal ziekenhuizen en SEH-afdelingen 

Nederland werd eind 2018 opgeschrikt door het feit dat er in een week tijd twee ziekenhuizen 

failliet gingen.  

Door de sluiting van deze ziekenhuizen is er een discussie ontstaan met betrekking tot de 

beschikbaarheid van spoedzorg en ook over wat deze spoedzorg zou moeten bevatten.   

De NVSHA kreeg veel vragen over de sluitingen met betrekking tot de spoedzorg. Wij vinden het 

daarom van belang het NVSHA-standpunt over ‘goede’ Spoedzorg met u te delen. 

Standpunt NVSHA  

Het verzorgen/geven van kwalitatief goede spoedzorg is niet alleen afhankelijk van het 

beschikbaar zijn van een Spoedeisende Hulp afdeling (SEH) met SEH-artsen. Het is belangrijk dat 

achter de SEH een compleet ziekenhuis is met bijvoorbeeld een beschikbare Intensive Care, 

basisfaciliteiten als röntgen en een laboratorium en dat er voldoende operatiemogelijkheden e.d. 

zijn. Zijn deze faciliteiten niet aanwezig dan kan ná de SEH niet voldoende zorg worden geboden.  

De NVSHA pleit voor duidelijkheid en herkenbaarheid voor het publiek. Alleen wanneer er sprake 

is van een volledig en goed geoutilleerd ziekenhuis, én de SEH-afdeling werkt volgens het 

kwaliteitskader spoedzorg, kan er kwalitatief goede spoedzorg geleverd worden en mag de 

afdeling de naam SEH dragen.  

De volgende motie werd op 22 november ingediend. De motie reflecteert voor een deel onze 

visie.  

Overwegende dat op voorhand niet is in te schatten of iemand een lichte of zware vorm van 

spoedeisende hulp nodig heeft; van mening dat patiënten gebaat zijn bij een eenduidige en 

volwaardige vorm van spoedeisende hulp; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat nergens in 

ons land de glijdende schaal gekozen kan worden en een volwaardige spoedeisende hulppost niet 

afgeschaald kan worden tot een «lichte» spoedeisende hulppost… 

De NVSHA vindt het van groot belang dat in elk gebied de ambulance tijdig ter plaatse kan zijn.  

Wij vinden dit zo belangrijk omdat ín de ambulance al veel levensreddende, eerste zorg kan 

worden gegeven. 

Geconstateerd kan worden dat er een concentratie van spoedzorg ontstaat.  

De NVSHA is niet tegen concentratie van spoedzorg als: 

• Er voldoende ambulance capaciteit voorhanden is;  

• Daardoor aantoonbaar een verbeterde kwaliteit van zorg geleverd wordt;  



• De beschikbaarheid van acute zorg niet in het gedrang komt. Het sluiten van SEH’s 

betekent immers niet automatisch dat er minder SEH bezoeken komen en de 

behandelcapaciteit moet dus door de nabijgelegen SEH’s worden gewaarborgd.  

 

2. Er is een tekort aan personeel in de zorg  

 

De zorg in Nederland heeft te maken met een groot tekort aan personeel. Het aantal medische 

vacatures in ziekenhuizen is verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Met name bij de 

ouderenzorg, de spoedeisende hulp, maar ook in de wijkverpleegkunde zijn de tekorten groot.  

Als gevolg hiervan, hebben verscheidene SEH’s moeten sluiten of zijn gefuseerd waardoor er 

minder SEH’s openblijven. Er zijn verschillende oorzaken voor de tekorten aan zorgpersoneel. Zo 

speelt de vergrijzing een dubbele rol. Enerzijds neemt daardoor de instroom van het aantal 

patiënten toe, anderzijds zorgt pensionering voor de uitstroom van ervaren personeel. Daarnaast 

leidt de toenemende zorgconsumptie ook tot extra vraag. Er is in de afgelopen jaren door 

ziekenhuizen te weinig geïnvesteerd in het opleiden van verpleegkundig personeel. De tekorten 

zelf leiden op hun beurt tot een hogere werkdruk, wat de situatie op de werkvloer niet ten goede 

komt En ervoor zorgt dat veel SEH-personeel kiest voor een andere baan.  

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim eenderde van het SEH-personeel een andere baan 

overweegt https://www.izz.nl/uploads/content/file/IZZ_inzicht_04_1711%20p6-

7%20(1)_1513609281.pdf . 

Om de tekorten te bestrijden, heeft het kabinet 347 miljoen euro vrijgemaakt voor opleidingen, 

werk- en stageplekken en regionale actieplannen. Het doel is de tekorten binnen vier jaar weg te 

werken.  

Standpunt NVSHA 

De NVSHA juicht deze initiatieven toe. De NVSHA ziet ook de tendens dat meer personeel kiest 

voor ZZP-werkverbanden en betreurt dat omdat het op langere termijn niet duurzaam is voor de 

SEH-afdeling als geheel. Men kiest voor de ZZP-werkverbanden omdat men zo zelf meer de regie 

weet te behouden over het eigen rooster c.q. werkindeling. Het werken op een SEH is zowel 

lichamelijk als geestelijk zwaar. Om personeel vast te houden en het juiste evenwicht tussen 

vaste dienstverbanden en zzp-verbanden te behouden zouden er meer incentives voor de vaste 

dienstverbanden moeten worden ontwikkeld zoals een duurzaam en eerlijk leeftijdsfasebeleid. 

Daarnaast zorgt ook meer aandacht voor het welzijn van de medewerkers en bijvoorbeeld het 

inroosteren van medewerkers volgens de richtlijn workforce van de NVSHA voor een verbetering 

van de omstandigheden. 

 

3. Capaciteitsmanagement om bijvoorbeeld de jaarlijkse griepgolf te managen 

Mede naar aanleiding van de ernstige complicaties die werden veroorzaakt door de zware en 

langdurige griepepidemie die Nederland in de winter van 2017-2018 trof, pleit de NVSHA  voor 

een landelijke database voor beschikbare bedden. De griepgolf is een goed voorbeeld van 

seizoensgebonden drukte en capaciteitsmanagement en dit blijven terugkerend issues. 

Piekdrukte kan worden voorkomen door een spreiding van de last. 

https://www.izz.nl/uploads/content/file/IZZ_inzicht_04_1711%20p6-7%20(1)_1513609281.pdf
https://www.izz.nl/uploads/content/file/IZZ_inzicht_04_1711%20p6-7%20(1)_1513609281.pdf


Tijdens de griepgolf moet er regelmatig naar beschikbare bedden in ziekenhuizen voor patiënten 

worden gezocht. Ook op het hoogtepunt van de griepgolf waren er bedden vrij maar was niet 

bekend waar. Op veel SEH’s moest iemand worden vrijgemaakt om continu rond te bellen op 

zoek naar beschikbare bedden. Een goed ingerichte database kan dat voorkomen. Een patiënt 

kan immers beter goede zorg op de juiste afdeling krijgen in een ziekenhuis iets verder weg, dan 

op de gang. Als er krapte is wat betreft gekwalificeerd personeel, zou het - met alle IT-

mogelijkheden anno 2019 - niet nodig moeten zijn om de schaarse capaciteit in te zetten bij het 

zoeken naar bedden.  

Bovendien is het onwenselijk dat bedden op de SEH of op de gang bezet blijven. Het kan 

betekenen dat andere patiënten niet tijdig kunnen worden geholpen. 

De NVSHA was dan ook verheugd over de op 22 november 2018 ingediende motie:   

overwegende dat het voor ziekenhuizen, in het bijzonder voor de afdelingen spoedeisende hulp, 

nu moeilijk te achterhalen is waar een bed met de juiste specialistische zorg beschikbaar is; 

overwegende dat het van groot belang is, zeker met de mogelijk naderende griepgolf, dat 

ziekenhuizen gemakkelijk kunnen achterhalen waar een bed met de juiste specialistische zorg 

beschikbaar is; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met ziekenhuizen over het spoedig 

introduceren van een landelijk systeem dat het mogelijk maakt om informatie uit te wisselen over 

beschikbare bedden…  

De motie is aangehouden, en de NVSHA is benieuwd naar de reactie van de minister. 

 

4. Het Kwaliteitskader Spoedzorg en de standpunten van de NVSHA 

De huidige kwaliteitsnormen voor de spoedzorg zijn gedateerd en geven de ziekenhuizen ruimte 

om zelf te bepalen welk personeel er op een SEH wordt ingezet. Hierdoor kan de situatie 

ontstaan dat onervaren zorgverleners te maken krijgen met complexe acute zorgsituaties. Dat 

vindt de NVSHA zeer ongewenst. Dat leidde in de spoedzorgketen tot de vraag naar een nieuw 

kwaliteitskader voor de spoedzorg. Op initiatief van het Zorginstituut Nederland wordt dat nu 

gerealiseerd. 

Een totaal van 11 partijen uit de landelijke spoedzorg hebben zo’n 50 normen samengesteld, die 
tezamen het nieuwe kwaliteitskader voor de spoedzorg vormen. Deze normen zijn bedoeld om 
de kwaliteit van de gehele spoedzorgketen te verbeteren. Vanaf de eerste acute klacht tot het 
verlaten van een SEH.  

De belangrijkste norm die is opgenomen in het nieuwe kwaliteitskader spoedzorg is dat er bij 
voorkeur 24/7 een SEH-arts KNMG of een specialist met aanvullende cursussen aanwezig is. 
Maar als dit niet gerealiseerd kan worden dan is er nu in elk geval een norm gesteld dat er 24/7 
een arts op een spoedeisende-hulpafdeling aanwezig moet zijn met minimaal 2 jaar klinische 
werkervaring, waarvan minimaal één jaar in een relevant specialisme zoals cardiologie, chirurgie 
of interne geneeskunde. Onder druk van de FMS zal de werkervaringsnorm nu mogelijk naar 1 
jaar of zelfs nog verder naar beneden worden bijgesteld. De NVSHA betreurt dit ten zeerste 
omdat een van de doelstellingen van het nieuwe kwaliteitskader juist was om onervaren 
zorgverleners niet in te zetten op complexe acute zorgsituaties.  

Standpunten NVSHA: 

In reactie op de conclusies van de SAZ en op de kritiek dat het nieuwe kwaliteitskader spoedzorg 

wel strenger is, maar niet tot betere zorg zal leiden, stelt de NVSHA het volgende. 



1. De Business Impact Analyse (BIA) heeft aangetoond dat er voldoende personeel zal zijn en 
dat de invoering niet gepaard zal gaan met hoge extra kosten. Daarbij zal er tevens een 
overgangsperiode komen waarin de ziekenhuizen naar oplossingen kunnen zoeken.  

2. De NVSHA is van mening dat het nieuwe kwaliteitskader tot verbetering van de Spoedzorg 

leidt. Er wordt bijvoorbeeld gegarandeerd dat patiënten die acute zorg nodig hebben een 

meer ervaren zorgverlener tegenover zich krijgen. Doelstelling van het nieuwe 

kwaliteitskader is niet dat SEH’s moeten sluiten maar om in de regio de kwaliteit van zorg te 

garanderen zodat iedereen dezelfde kwaliteit spoedzorg krijgt. 

De NVSHA betreurt het dat op deze wijze nu al het nut van een nieuw kwaliteitskader in twijfel 

wordt getrokken. Vooral ook omdat de huidige – tien jaar oude - kwaliteitsnormen geen recht 

doen aan de gegroeide complexiteit van de acute zorg. Ook wordt onvoldoende 

tegemoetgekomen aan de wensen om de kwaliteit van de zorg en de positie van de patiënt 

daarin, te verbeteren. Het nieuwe kwaliteitskader doet dat wel en is daarmee van groot belang. 

De NVSHA is het eens met het standpunt dat de kwaliteitsnormen haalbaar moeten zijn voor 
ieder ziekenhuis. 

 
5. Nieuwe AMvB Regionaal Overleg Acute Zorg, ROAZ   
 
In het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) maken de bestuurders van de verschillende 
aanbieders van acute zorg (ketenpartners) afspraken over de samenwerking in de regio. De 
ketenpartners zijn o.a. ziekenhuizen, ambulancediensten, meldkamers, GHOR, GGZ en huisartsen 
en verloskundigen.  
 
Het ministerie van VWS heeft de verantwoordelijkheid voor het afstemmen van acute zorg bij de 
elf acute zorgregio's neergelegd. In de wet staat dat het ROAZ hiervoor moet zorgen. Het 
traumacentrum initieert het ROAZ en bijbehorende taken.  
 
Vorig jaar is het concept van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) over de 
beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin 
kwam ook de versterking van de positie van het ROAZ aan de orde. De minister gaf in de brief 
nadrukkelijk aan dat het een concept betreft.  
 
Visie NVSHA op sturing ROAZ 

 
Het ministerie van VWS belegt steeds meer taken bij het ROAZ. Met name de drukte in de acute 
zorg wordt bestempeld als ‘een regionaal probleem’ waarbij het ROAZ verantwoordelijk wordt 
gesteld voor het initiëren van overleg en het organiseren van duurzame oplossingen. Ook als het 
gaat om de recente problematiek omtrent de griep ligt de verantwoordelijkheid bij het ROAZ 
belegd. Het ROAZ heeft ook een rol in de nieuwe aanbesteding van de ambulancezorg.  

 
De NVSHA is enerzijds voorstander van de AMvB zoals deze voorligt en verwacht dat het ROAZ 
meer geëquipeerd zal worden wordt om haar taken goed uit te kunnen voeren. De NVSHA vraagt 
zich anderzijds af of deze taakverzwaring zonder landelijke sturing haalbaar is?  Het is van belang 
dat het ministerie van VWS dit goed blijft monitoren. 

 

6. Beroepsopleiding (curriculum) en duur beroepsopleiding Spoedeisende Geneeskunde 



Nederland is een van de weinige Europese landen die nog niet voldoen aan de eisen voor de 

Europese erkenning van spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme.  

De NVSHA wijst op het dreigende achterblijven van Nederland. Van de 31 Europese landen (28 

EU plus IJsland, Zwitserland en Noorwegen) die zijn aangesloten bij de Europese Unie van 

Medisch Specialisten (UEMS) zijn er nu nog slechts zeven waar de erkenning nog niet op orde is. 

Nederland is één van de zeven. Voor de Europese erkenning is een specialistische opleiding van 

minimaal vijf jaar vereist. Daarnaast is ook landelijke erkenning van het vak spoedeisende 

geneeskunde als medisch specialisme vereist.  

Standpunt NVSHA  

De NVSHA is van mening dat de Nederlandse Spoedeisende Geneeskunde moet gaan voldoen 
aan de Europese eisen, dus een 5-jarige opleiding en een erkenning als medisch specialisme. 

Zorg van de NVSHA is de achterstandspositie van de Nederlandse SEH-artsen binnen Europa. Dat 

betekent overigens niet dat er nu iets mis is met de kwaliteit van de spoedeisende hulp in de 

Nederlandse ziekenhuizen, maar het vergt wel onze aandacht. Het betekent ook dat Nederlandse 

SEH-artsen niet zonder meer kunnen deelnemen aan het vrij verkeer van medici binnen Europa. 

De NVSHA ziet een rol voor de SEH-arts als regisseur van de (transmurale), acute zorg voor zich. 

De SEH-specialist coördineert en zorgt voor een kwalitatief goede en efficiënte spoedzorg en 

werkt daarbij nauw samen met andere medische specialisten. 

De spoedzorg is de afgelopen jaren zowel op technologisch als medisch inhoudelijk gebied sterk 

verandert. Ook de rol van de SEH-arts is steeds verder gedefinieerd. Dit maakt dat de huidige 3-

jarige opleiding niet meer voldoet en een 5-jarige opleiding noodzakelijk is om de kwaliteit ook 

naar de toekomst toe te kunnen blijven garanderen.  

 
7. Bekostigingsstructuur van de spoedzorg 
 
De spoedzorg in Nederland is goed. De infrastructuur, bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn op 
dit moment voldoende. Er is echter een duidelijke trend: het wordt steeds drukker op de SEH’s. 
Crowding is, zo blijkt uit ervaringen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, een 
ernstig probleem waarbij de kwaliteit van de zorg en daarmee de veiligheid van de patiënten in 
het geding is en er aantoonbaar gezondheidsverlies is.   
 
De spoedzorg moet toegankelijk blijven. Daarvoor zijn duurzame, structurele oplossingen 
noodzakelijk. Er zijn veel regionale initiatieven die de efficiëntie van de spoedzorg verbeteren. 
Belangrijke thema’s zijn samenwerking en keuzen maken. De uitdaging is hoe krijg je de patiënt 
op de juiste tijd op de juiste plek? Dat vergt samenwerking van alle ketenpartners in de 
spoedzorg.  
 
 
Samenwerking wordt belemmerd door Bekostigingsstructuur  
De gewenste verbetering van de samenwerking komt echter niet of moeizaam tot stand. Dat ligt 
voor een belangrijk deel aan de huidige bekostigingsstructuur die ontschotting in de weg staat. 
Verkenning van een ander type bekostiging lijkt wenselijk. In de samenwerkingsdiscussie staat 
daardoor niet de patiënt of de kwaliteit van zorg centraal, maar geld. Een ander type bekostiging 
van de spoedzorg zou dit knelpunt wegnemen door bevordering van de samenwerking en het 
scheppen van voorwaarden voor het centraal stellen van het belang van de patiënt.  

 



NVSHA wil overleggen over populatiebekostiging  
Eerder heeft ‘Den Haag’ aangegeven rust te willen brengen in het systeem. Dat zou tijd geven om 
veranderingen door te voeren. Daarmee leek een discussie over nieuwe bekostiging van de baan. 
Maar daarop is recent een uitzondering gekomen. De bekostiging van de acute GGZ is ingrijpend 
vernieuwd. Daar is populatiebekostiging ingevoerd.  
 
Dit zou mogelijk een manier kunnen zijn om de bovengenoemde knelpunten op te lossen. De 
overeenkomsten van de Spoedeisende Hulp met de acute GGZ zijn groot. Hierover gaat de 
NVSHA graag in gesprek met beleidsbepalers en beleidsmakers.  
 
Tenslotte wordt er wel gevraagd of de NVSHA eigen DOT’s (dit zijn DBC-zorgproducten, het 

declaratiesysteem voor de zorg) ambieert en daarover het volgende: 

• De NVSHA ambieert geen eigen DOT’s; 

• Visie is dat samenwerking tussen de verschillende ketenpartners zeer wenselijk is; 

• Samenwerking met de andere medisch specialisten op de SEH is van groot belang om de 
kwaliteit en efficiëntie van de spoedzorg te optimaliseren; 

• ‘Eigen’ DOT’s kan leiden tot polarisatie en dat kan samenwerking in het gedrang brengen; 
 

Voor de herleidbaarheid van de kosten is de invoering van ‘eigen’ DOT’s niet noodzakelijk want 
een SEH-arts kan sinds 2016 met een eigen AGB-code DOT’s aanmaken en die zijn daarmee altijd 
herleidbaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 


