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Geachte heer/mevrouw, 

 

In 2019 hebben 11 landelijke organisaties1 het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan 

Zorginstituut Nederland. Op 11 februari 2020 is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld door 

Zorginstituut Nederland en opgenomen in het openbare register. In het kwaliteitskader zijn bestaande 

en nieuwe normen opgenomen die tot doel hebben de kwaliteit van de spoedzorg in de keten te 

verbeteren. In het bijbehorende implementatieplan zijn de implementatietermijnen voor de nieuwe 

normen bepaald.  

 

Niet lang na plaatsing in het register is de covid-pandemie uitgebroken, waardoor de vastgestelde 

implementatiedata en deadlines voor de opdracht onder druk kwamen te staan. De bij het opstellen 

en implementeren van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen betrokken partijen hebben vervolgens bij 

het Zorginstituut verzocht om zes maanden uitstel. Dit uitstel is ook verleend. 

 
Het uitstel heeft betrekking op de in doorzettingsmacht vastgestelde normen;  

 Op elke SEH is gedurende openingstijden tenminste een arts aanwezig met minimaal 1 jaar 

klinische ervaring, waarvan minimaal een ½ jaar ervaring in een poortspecialisme of bij 

anesthesiologie of op de intensive care.  

 Als bij beoordeling op de SEH blijkt dat er sprake is van specialistische geriatrische 

problematiek, kan de dienstdoende arts of bovengenoemde VS of PA indien nodig een beroep 

doen op een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde. Deze klinisch geriater of 

internist ouderengeneeskunde is 24/7 bereikbaar voor telefonische consultatie en 24/7 

beschikbaar om de patiënt te zien voor het nemen van belangrijke beslissingen in de 

diagnostiek of behandeling. De beschikbaarheid kan ook regionaal worden georganiseerd. 

 

 

 

                                                             

1 AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN 
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Voor beide normen was de realisatiedatum 1 januari 2022, deze is nu met 6 maanden opgeschoven 

naar 1 juli 2022. Tevens is deadline voor de opdracht om te experimenteren met EPA’s2 verschoven 
van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. De implementatiedata van de overige normen zijn door partijen 

zelf vastgesteld en vallen derhalve niet onder de reikwijdte van het verzoek aan het Zorginstituut. Lan-
delijke partijen hebben afgesproken om in lijn met het Zorginstituut ook de deadline voor de nieuwe 

normen met een half jaar te verlengen.  

We verzoeken u dit bericht te delen met uw leden of binnen uw ROAZ-regio. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Drs. A.J.M. Reusken 

Hoofd bureau Landelijk Netwerk Acute Zorg 

 

                                                             

2 Entrustable professional activities  


