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Spanningsvelden 

• Taakverdeling ziekenwagen, PIT en MUG 

• Taakverdeling arts en verpleegkundige 

• Taakverdeling huisarts en urgentiearts 

• Taakverdeling urgentiearts en andere 
specialisten 



Onzekerheden 

• Wat is het gepaste niveau van zorg? 
• Wie bepaalt het niveau van zorg? 

– DGH (PIT/MUG/Ziekenwagen): aangestelde 100 
– Niet-DGH (keuze huisarts/spoedgevallen): patiënt 

• Hoeveel patiënten gaan zich aanbieden? 
• Met welke graad van dringendheid gaat de 

patiënt zich aanbieden? 
• Hoe wisselen we gegevens uit? 
• Hoe kunnen we beter met elkaar 

interageren/communiceren? 
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Verpleegkundig specialist (NL) 

De verpleegkundig specialist is een wettelijk (art. 14 
Wet BIG) erkend beroepsniveau van de 
verpleegkunde, met een eigen wettelijk register. Er 
zijn vijf beschermde specialistentitels:  

• Preventieve zorg bij somatische aandoeningen; 

• Acute zorg bij somatische aandoeningen; 

• Intensieve zorg bij somatische aandoeningen; 

• Chronische zorg bij somatische aandoeningen; 

• Geestelijke Gezondheidszorg. 
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Acute Opname Afdeling 



UK 

• Ambulatory Emergency Care Pathways 
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US 

Emergency Department 
Treats patients with conditions that need immediate attention, ranging 
from simple but pressing injuries such as a cut that needs stitches to a 
life-threatening head injury. Care is provided 24 hours a day. 
 

For Minor Medical Needs 
For minor medical needs, the Emergency Department offers a free, online 
service. You can check-in online while at home, choose an available time 
to be seen in the Emergency Department and arrive at the hospital at a 
projected treatment time. 

 
Acute Care Clinic 
For minor illnesses or injuries such as a cough, earache or sprained 
ankle. For urgent, non-life threatening medical problems that need 
same-day evaluation. 
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Suggesties 

• Investeren in samenwerkingsmodellen ipv 
concurrerende modellen 

• Registreren van contacten over het continuum 
van zorg 

• Hogere efficiëntie van de basis tot de top van 
de acute zorgketen 

 




