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2. Het model beschrijft het MKA-proces vanuit de elementen triage en uitgifte zoals wij die nu kennen

/ voorheen kenden. Zorgcoördinatie heeft nog geen vertaling gevonden in dit model; hetgeen ook

logisch is omdat die concepten op dit moment worden beproefd en ontwikkeld.

Dit vergt derhalve nog de nodige doorontwikkeling van dit model. Die doorontwikkeling zien wij qua 

uitvoering in twee fasen. Allereerst is het nodig dat het meldproces juist en regionaal passend wordt 

verwerkt in de ingevoerde data. Dit is alleen al nodig omdat onderling vergelijken van de nu 

voorliggende uitkomst uitwijst dat die uitkomst bij meerdere RAV-en nog niet juist kán zijn. 

Het RIVM heeft samen met data-deskundigen vanuit de verschillende RAV-en al stappen gezet om in 

2023 tot verbeterde inputvariabelen te komen. Door dit onderzoek in 2023 uit te voeren ontstaat een 

robuust model dat regionaal wordt herkend en erkend. Daarmee wordt tevens een onbetwiste 

uitgangspositie verkregen voor de tweede fase: het opnemen in het model van het concept van 

zorgcoördinatie. Wij voorzien die tweede stap voor de jaren 2024/2025. 

Onmiskenbaar laat het capaciteitsmodel wel zien dat uitbreiding van de capaciteit op de MKA 

noodzakelijk is. Deze conclusie sluit ook aan bij het beeld dat ZN en AZN al langere tijd hebben. De 

berekening wijst nu echter uit dat circa 250 FTE aan centralisten moet worden geworven. Dat is een 

uitbreiding van 50 % van de actuele bezetting en dit wordt door ons niet in die mate herkend. 

Deze onzekerheid en ook de ontwikkeling naar Zorgcoördinatie maakt dat prudent moet worden 

omgegaan met de berekende capaciteitsgroei. Dit heeft ertoe geleid dat AZN en ZN een landelijk beeld 

van een belangrijke i e groeistap voor elke MKA hebben ontwikkeld. Regionaal zal uitwerking worden 

gegeven aan die 1 e stap aan de hand van dat landelijke beeld. Naar onze inschatting is hiervoor in 

2023 maximaal EUR 15 miljoen nodig. 

Wij hebben de stellige verwachting dat wij hiermee een belangrijke kwaliteitsimpuls kunnen geven 

aan de versterking van de meldkamerfunctie. Deze ontwikkeling zullen wij de komende periode dan 

ook voortvarend ter hand nemen. 
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