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Onderwerp : Evaluatie toegankelijkheid acute zorg Drenthe/Zuidoost Groningen

Geachte Minister Van Ark,

Op 3 februari 2020 heeft u uw waardering uitgesproken voor de wijze waarop de acute

zorginstellingen in Drenthe en Groningen de transitie van acute zorg in de regio
vormgeven en heeft u het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland verzocht u de

voorgenomen evaluatie van deze transitie te doen toekomen (brief kenmerk VWS

1641453-201283-CZ).

Ten aanzien van het transitieproces en de omvorming van twee SEH's (Stadskanaal en

Hoogeveen) in basisspoedposten van de Treant Zorggroep hebben de gezamenlijke
ketenpartners gehandeld in lijn met de concept AMvB. Het ROAZ heeft haar wettelijke
taak op meerdere momenten de afgelopen 1,5-2 jaar vervuld w.o. toetsing van de

contouren van het voorgenomen plan en mogelijke effecten op de acute zorgketen,
toetsing van het uitgewerkte continuïteitsplan, en ten slotte het (wekelijks) volgen en

monitoren van de maatregelen en de effecten hiervan, waaronder ook een aantal

wijzingen als gevolg van de covid-19 pandemie.

Als gevolg van de covid-19 pandemie heeft de Treant Zorggroep zich genoodzaakt
gezien een aantal maatregelen te treffen voor het kunnen concentreren van deze zorg
in Emmen. Als gevolg hiervan is de omvorming SEH Hoogeveen een week vervroegd en

zijn momenteel beide basisspoedposten in het weekend/nacht niet open. De Treant

Zorggroep is voornemens deze openstelling binnenkort en in afstemming met de

huisartsen in de regio alsnog te realiseren.

Ketenpartners hebben in gezamenlijkheid dit proces en deze werkwijze beschreven,
geëvalueerd en geleerde lessen getrokken. Dit is verwoord in bijlage 1. 'Samen

vormgeven herinrichting ziekenhuiszorg Drenthe en Zuidoost-Groningen', juni 2020.

Vanaf oktober 2019 hebben de betrokken ketenpartners de voortgang op de

afgesproken maatregelen gevolgd. En ook zijn de effecten, de feitelijke cijfers,
eventuele verschuivingen hierin gemonitord, zoals instroom SEH en time-outs,
ambulancevervoer, HAP bezoek e.d.

Voorzien was dit proces eind juni 2020 af te ronden. De covid-19 pandemie en daarmee

het afschalen van reguliere zorg heeft betrokkenen doen besluiten de effecten van de

genomen maatregelen tot eind 2020 maandelijks te blijven monitoren. In bijlage 2.
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treft u eveneens de 'Transitiemonitor mei 2020', zoals dit wekelijks in geactualiseerde
vorm besproken is.

Het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland heeft hiervan op gezette tijden kennis genomen
en heeft kunnen constateren dat in het transitieproces conform concept AMvB Acute

Zorg gehandeld is, waarbij afgesproken maatregelen tijdig zijn geëffectueerd.

Belangrijk is dat het ROAZ geconstateerd heeft dat de continuïteit van acute zorg

gedurende de transitieperiode niet in het gedrang is gekomen. De leerervaringen vanuit

de evaluatie nemen we mee in het blijven bestendigen van toegankelijkheid en

bereikbaarheid van de acute zorg in Noord-Nederland.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland
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