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Centrale triage West-Achterhoek
1. Achtergrond en vraagstelling

Inleiding
Het Nederlandse zorglandschap, en daarmee ook het regionale landschap, 
is flink in beweging als gevolg van maatschappelijke en technologische 
veranderingen. Enerzijds stijgt de zorgvraag door het toenemende aantal 
ouderen (vergrijzing), terwijl tegelijkertijd de noodzaak van het beheersen 
van de kosten van de zorg speelt. Specifiek in de regio West-Achterhoek 
gaat de vergrijzing sneller dan landelijk. Anderzijds maakt de inzet van 
nieuwe technologie nieuwe vormen van zorg en andere wijzen van 
zorglevering mogelijk, zoals zorg op afstand en netwerkvorming. 
Om goed in te kunnen spelen op de veranderende zorgvraag en de 
toenemende complexiteit is afstemming en samenwerking tussen de 
zorgorganisaties in de regio essentieel. In dit kader hebben het Slingeland
ziekenhuis (onderdeel van Santiz), Huisartsenzorg Oude IJssel, Sensire, 
Azora, GGNet en NAAST gezamenlijk een regiovisie op de acute medische 
zorg (waaronder de verpleegkundige zorg) ontwikkeld. Het plan omvat een 
uitgewerkte visie en biedt handvatten en kaders op basis waarvan in de 
toekomst inrichtingsbesluiten genomen kunnen worden. De centrale triage is 
een belangrijk en impactvol onderdeel van de visie en is al een slag verder 
uitgewerkt (zie regiovisie). 
In eerste instantie richt de regiovisie zich op de West-Achterhoek. De 
ambitie is deze visie in de toekomst te verbreden naar de grotere regio, 
zoals de hele Achterhoek, en daarin ook andere organisaties te betrekken, 
zoals de ambulancezorg. 

Doel- en vraagstelling
De doelstelling van dit project is om te komen tot een werkende pilot van de 
centrale triage (doelstelling: 1 mei 2020). De doelstelling voor het volledig 
functioneren van de centrale triage voor de West-Achterhoek is 1 november 
2020.

Op basis hiervan zijn we gekomen tot de volgende vraagstelling: “Richt een 
werkende pilot in van de centrale triage in de (West-)Achterhoek op basis 
van de uitgangspunten in de visie op de acute medische zorg.” 

Neem daarin het volgende mee: inhoudelijke invulling, technologie, 
randvoorwaarden, bouwen aan vertrouwen, lange termijn plan en project- en 
stakeholdermanagement.

Scope

— De regio West-Achterhoek.

— De scope van de opdracht betreft specifiek het ontwerpen en bouwen. 
Het doel is om binnen redelijk tijdpad een pilot voor de centrale triage 
werkend te hebben (doelstelling: 1 mei). Hierbij wordt ook de roadmap
voor het vervolg ontwikkeld. 

— De vervolgstap na het realiseren van de pilot is leren en verder 
ontwikkelen, en komen tot het functioneren van de centrale triage. Hierbij 
is het doel om te komen tot een verbetercyclus en de uitrol van de lange 
termijn roadmap. 
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Visie op het realiseren van centrale triage in de regio
2. Plan van aanpak en planning

HET INRICHTEN VAN 
CENTRALE TRIAGE 
VRAAGT INHOUDELIJKE 
STURING EN 
PROJECTMATIGE 
BEGELEIDING
De betrokken partijen hebben 
een belangrijke stap gezet met 
het uitwerken van de visie op 
de acute medische zorg. De 
concrete invulling van de 
centrale triage is daarin een 
belangrijke kern, met naar 
verwachting de grootste 
impact. Er liggen gedeelde 
kaders, maar de ‘devil is in the 
details’.  Daarom is een 
zorgvuldig inhoudelijk en 
projectmatig proces essentieel.

Inhoudelijke invulling
— De patiëntreis (algemeen en specifieke doelgroepen) vormt de basis voor de verdere inhoudelijk uitwerking van 

het centrale triage proces 

Technologie
— Digitaal tenzij… was een belangrijk ontwerpcriterium voor de visie op de acute medische zorg. Hierbij maken we 

onderscheid naar gebruik van zorgtechnologie en uitwisseling van gegevens
— Voor de start van de pilot ligt de nadruk op wat minimaal noodzakelijk is, daarna verdere uitwerking

Randvoorwaarden
— Toets op juridische randvoorwaarden borgt dat de centrale triage aan de geldende wet- en regelgeving voldoet 
— De centrale triage overstijgt de huidige organisatiestructuren. Een heldere governance is nodig om te komen tot 

samenhang in en integrale aansturing van de triage over de verschillende settings. Een tijdelijke governance
zorgt voor een gedegen én snelle besluitvorming

— Benodigde capaciteiten en de financiële doorrekening op hoofdlijnen worden inzichtelijk gemaakt op basis van 
de patiëntreis en bijbehorende processen

— De fysieke inrichting en de beoogde locatie worden bepaald

Bouwen aan vertrouwen
— Elke samenwerking staat of valt met onderling vertrouwen. Onder de bestuurders is al veel overleg en 

samenwerking, maar dit geldt nog niet voor de medewerkers die straks in deze triage gaan meedraaien
— Veel contact onderling en inspraak in de praktische invulling van de werkafspraken moet zorgen voor een goede 

start

Project- en stakeholdermanagement
— De projectorganisatie zorgt voor regie op het proces. Dit betekent het organiseren van de bijeenkomsten, de 

afstemming tussen stuur- en projectgroep(en), het betrekken van alle stakeholders en de communicatie

Lange termijn plan
— Dit plan is grotendeels gericht op het werkend krijgen van de pilot. De werkstoom lange termijn plan borgt dat er 

oog is voor de toekomst en op welke manier we daar naartoe werken.
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Uitwerking centrale triage in werkstromen
2. Plan van aanpak en planning

2020 2021
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templates
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huidige systemen 
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Project 
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Uitwerking centrale triage in werkstromen
2. Plan van aanpak en planning

Inhoudelijke invulling
De eerste werkstroom is de kern van de centrale triage, namelijk het uitwerken van de patiëntreis en bijbehorende processen bij 
de centrale triage. Hierbij bouwen we voort op de uitgangspunten uit de visie (het figuur met de cirkels). Hierbij zijn ook de huidige 
triageprocessen van de betrokken partijen in kaart gebracht. Deze werkstroom bestaat uit de volgende onderdelen.

— Inrichten werkgroep ‘inhoudelijke 
invulling’ vanuit de betrokken partijen 
(zie p.11). Deze komt voor de 
patiëntreis drie keer bijeen:

— Uitwerken proces van centrale triage
— Aanscherpen proces centrale triage en 

inventariseren variaties voor 
doelgroepen (kwetsbare ouderen, etc.)

— Uitwerken variaties voor doelgroepen
— Tussentijds werkbezoek ter inspiratie
— Tussentijds toetsen de werkgroepleden

de uitwerkingen in hun organisatie. 
Daarnaast zorgen zij voor de 
benodigde input.

— Het centrale triage proces wordt 
voorgelegd aan de stuurgroep ter 
goedkeuring

Ac
tiv
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n

— Patiëntreis inclusief variaties voor de 
verschillende doelgroepen

— Proces centrale triage op hoofdlijnen

R
es

ul
ta

at
 

— De werkgroep ‘inhoudelijke invulling’ 
werkt de processen benodigd voor 
triage verder uit. Denk daarbij in elk 
geval aan de volgende zaken:
— Routering binnen triageteam
— Gebruik triagestandaarden
— Registratie
— Verwijzen en mogelijke 

vervolgacties na triage
— Inroepen van tweedelijnssupport

— Tussentijds werkbezoek ter inspiratie
— De triageprocessen worden voorgelegd 

aan de stuurgroep ter goedkeuring

— Uitgewerkte processen

— Een werkgroep ‘direct betrokkenen’ (zie 
p.11) bestaande uit mensen dicht bij 
het primaire proces krijgt de opdracht 
om op basis van stap 1 en 2 de 
werkafspraken en templates te 
ontwikkelen. Hieronder vallen ook de 
rolbeschrijvingen van de medewerkers. 
Dit gebeurt grotendeels door de 
medewerkers zelf. Deze werkgroep 
komt gedurende 6 weken 4x bij elkaar 
en werkt tussendoor zelf een aantal 
zaken uit.

— Deze werkafspraken en templates 
worden getoetst met de relevante 
personen binnen de verschillende 
organisaties.

— Deze werkgroep start al eerder in het 
proces om te bouwen aan het 
uiteindelijke triageteam. De activiteiten 
hiervoor staan beschreven over de 
werkstroom ‘bouwen aan vertrouwen’.

— Uitgewerkte werkafspraken en 
templates

1. Patiëntreizen 2. Inrichten processen 3. Werkafspraken en templates 4. Continue monitoring en 
verbetering

— Na het starten met de pilot is het 
cruciaal om te monitoren wat de 
effecten zijn en wat er wel en niet goed 
functioneert. Hiervoor bepalen we 
samen met de werkgroep en 
stuurgroep op welke manier de 
resultaten gemonitord worden.

— Daarnaast richten we een PDCA cyclus 
in voor kortcyclische verbeteringen. 
Deels wordt deze gevoed vanuit de 
deelnemers aan de pilot, deels vanuit 
het lange termijnplan (zie pagina 9).

— Monitoringsinstrument inclusief 
indicatoren

— PDCA cyclus

Werkstroom wordt begeleid 
door KPMG
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Uitwerking centrale triage in werkstromen
2. Plan van aanpak en planning

Technologie
De tweede werkstroom richt zich specifiek op de inzet van technologie in het proces van centrale triage. Digitaal tenzij… was een belangrijk 
ontwerpcriteria voor de visie op de acute medische zorg. Technologie bestaat uit twee onderdelen: A) het gebruik van zorgtechnologie en 
B) het uitwisselen van gegevens. De aan te stellen externe projectleider leidt deze werkstroom, KPMG vervult hier geen rol in.

— Inrichten werkgroep ‘technologie’ vanuit de 
betrokken partijen (zie p.11). Deze komt twee 
keer bijeen in deze stap:

Zorgtechnologie
— Inventarisatie van de technologie die ingezet kan 

worden in het proces van de centrale triage: 
breed (wat is er beschikbaar) en bij de betrokken 
partijen.

— Prioritering: de beschikbare technologie wordt 
geprioriteerd op basis van een impact/ effort 
matrix. 

Gegevensuitwisseling
— Inventarisatie van wat nodig, gewenst en 

beschikbaar is qua gegevensuitwisseling
Algemeen
— De werkgroepleden bereiden de bijeenkomsten 

goed voor.
— De resultaten van de werkgroep worden 

meegenomen in de inhoudelijke werkgroep.
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— Prioritering zorgtechnologie
— Overzicht data-uitwisseling huidig / minimaal 

nodig / wenselijk
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— In deze stap komt de werkgroep mogelijk nog een 
keer bijeen, maar in principe worden hier de taken 
zoveel mogelijk verdeeld.

Zorgtechnologie
— Inrichten van zorgtechnologie die minimaal 

noodzakelijk is voor de pilot.
— Onderdeel van de inrichting zijn ook de borging, 

het inrichten van het onderhoud en de 
raakvlakken met andere stromen, zoals 
bijvoorbeeld de juridische implicaties.

Gegevensuitwisseling
— Inrichten van gegevensuitwisseling die minimaal 

noodzakelijk is voor de pilot. Mocht de huidige 
inrichting de pilot belemmeren, dan proberen we 
hier pragmatische oplossingen voor te vinden. De 
definitieve inrichting zal later in het proces worden 
bepaald en neergezet. 

— Werkende zorgtechnologie voor zover 
noodzakelijk

— Werkende gegevensuitwisseling of tijdelijke 
workarounds voor zover noodzakelijk.

— Zorgtechnologie en gegevensuitwisseling zijn 
twee onderdelen die in het plan voor centrale 
triage zoals nu opgesteld een belangrijke rol 
vervullen bij het beter inrichten van de zorg.

— Zodra de noodzakelijke inrichting een feit is, wordt 
aandacht besteed aan hoe de toekomstige 
inrichting eruit moet zien en wat daarvoor nodig 
is. Voor de implementatie leidt dat tot twee 
snelheden. Enerzijds de kortcyclische
verbeteringen op de huidige systemen, anderzijds 
het definitief inrichten van het 
technologielandschap.

— Eerste aanzet lange termijnplan en 
projectstructuur voor de verbeteringen.

1. Inventarisatie huidige systemen en 
wensen

2. Inrichting korte termijn / minimale 
voorwaarden 3. Inrichten lange termijn o.b.v. roadmap

Werkstroom wordt begeleid 
door projectleider
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Uitwerking centrale triage in werkstromen
2. Plan van aanpak en planning

Randvoorwaarden
De derde werkstroom is gericht op het uitwerken van een aantal zaken die randvoorwaardelijk zijn voor de start van de pilot. 
Hierbij worden de volgende randvoorwaarden meegenomen: juridische zaken, governance, business case/ financiën en de 
fysieke inrichting. In de fysieke inrichting heeft de projectleider hier uitsluitend een overzichthoudende rol (grijs kopje).
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1. Juridische zaken 2. Governance 3. Business case/ financiën 4. Fysieke inrichting

— De nieuw in te richten centrale triage 
moet aan de geldende wet- en 
regelgeving voldoen. Te denken valt 
aan kwaliteitseisen en wie mag 
autoriseren. Inventarisatie van de 
geldende juridische eisen om mee te 
nemen in de uitwerking van het 
inhoudelijke proces. 

— Juridische toetsing op processen en 
inrichting door juridische afdeling van 
de aanbieder(s) of onafhankelijke (niet 
KPMG aangezien wij ze ontwikkeld 
hebben).

— Juridisch getoetst proces van centrale 
triage

— Inrichten van tijdelijke projectgover-
nance om een gedegen én snelle 
besluitvorming te borgen. Uitgangspunt 
is dat er vanuit de betrokken partijen 
één primair aanspreekpunt komt.

— Er zijn verschillende governance-
modellen beschikbaar die relevant zijn 
voor het gezamenlijk bieden van zorg. 
Deze worden op een rij gezet. Hierbij 
wordt een overzicht gemaakt van de 
criteria passend bij de verschillende 
modellen. 

— In het werkbezoek wordt eveneens 
gekeken naar de inrichting van de 
governance.

— Uitwerken voorstel(len) voor een 
passend governancemodel uit voor de 
lange(re) termijn. Dit wordt voorgelegd 
aan de stuurgroep ter goedkeuring.

— Heldere projectgovernance
— Governancemodel voor de lange(re) 

termijn

— Doorrekenen het proces van centrale 
triage proces om te komen tot de 
benodigde capaciteit en een beeld van 
de financiële consequenties op 
hoofdlijnen (Soll situatie). 

— Deze inzichten zijn belangrijk om een 
beeld te hebben van de lange termijn 
haalbaarheid: Wat zijn de 
consequenties en wat betekent dat 
voor de betrokken partijen. Dit kan 
bijvoorbeeld meegenomen worden in 
het overleg met de zorgverzekeraar. 

— De resultaten worden besproken in de 
stuurgroep. Bij voorkeur stemmen we 
vooraf met de stuurgroep af welke 
kaders zij willen meegeven.

— Inzicht in benodigde capaciteit centrale 
triage

— Inzicht in financiële consequenties op 
hoofdlijnen

— Uitwerking van de fysieke inrichting op 
hoofdlijnen door werkgroep ‘direct 
betrokkenen’, bijvoorbeeld vaststellen 
waar de locatie gaat zijn.

— Detailbeschrijving van de fysieke 
inrichting door werkgroep ‘direct 
betrokkenen’. Daarbij worden indien 
nodig nog meer medewerkers 
betrokken die er direct mee te maken 
hebben.

— Inzicht in fysieke inrichting op 
hoofdlijnen en in meer detail 

Werkstroom wordt begeleid 
door KPMG
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Uitwerking centrale triage in werkstromen
2. Plan van aanpak en planning

Bouwen aan
vertrouwen

Deze werkstroom richt zich op de medewerkers die straks als één team moeten gaan acteren. Zij krijgen de gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten, met elkaar mee te kijken en hebben een belangrijke rol in het invullen van praktische zaken als de werkafspraken en de trainingen. 
De externe projectleider heeft hier uitsluitend een overzichthoudende rol in (witte kopjes). KPMG heeft geen rol in deze werkstroom.
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1. Kennismaken 2. Meeloopdagen 3. Training 4. Test

— Kennismakingsbijeenkomst tussen de 
verschillende teams. Doelstelling is 
vooral om elkaar te leren kennen en als 
opmaat naar de meeloopdagen.

— Meenemen van de teams in het 
waarom en het hoe van de komende 
tijd door de betrokken organisaties.

— Eerste kennismaking van de 
betrokkenen bij de centrale triage

— Voorafgaand aan deze bijeenkomst 
moet al een werkgroep ‘direct 
betrokkenen’ gevormd zijn (organisaties 
dragen medewerkers voor). Hun eerste 
taak is het organiseren van deze 
bijeenkomst.

— Uitnodigen van de medewerkers uit 
teams uit om tijdens het project al 
geregeld bij elkaar langs te gaan en 
met voorstellen te komen hoe ze 
elkaar(s werkwijze) al wat beter kunnen 
leren kennen.

— Ontwikkelend vertrouwen

— De triagisten gaan straks werken met 
nieuwe methoden en werkwijzen. 
Vooraf trainen van de teams hierin. Dit 
is ook gelijk een extra mogelijkheid voor 
teambuilding.

— Getrainde triagisten

— Proefdraaien met het team voordat de 
pilot ‘live’ gaat, bijvoorbeeld op basis 
van een aantal casussen. Dit helpt om 
de laatste open eindjes goed af te 
hechten voordat patiënten met een 
acute zorgvraag gaan bellen.

— Geslaagde pilot
— Ontwikkelend vertrouwen

Werkstroom wordt begeleid 
door projectleider
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Uitwerking centrale triage in werkstromen
2. Plan van aanpak en planning

Lange termijn plan
In principe ligt de focus in eerste instantie vooral op het inrichten van de pilot. Zodra deze gestart is, begint het proces van
verbetering en uitbouw. In deze werkstroom worden alle ideeën die we opdoen in de andere stromen geborgd en wordt voorzien 
in een roadmap, zodat deze verbetercyclus op een goede manier op gang kan komen.
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1. Ophalen ideeën lange(re) 
termijn 2. Roadmap 3. Uitvoering roadmap

— Zowel uit het voortraject als uit de 
verschillende werkstromen komen 
ideeën om de pilot uit te bouwen en te 
verbeteren. Verzamelen van de ideeën 
om deze behouden voor de lange 
termijn.

— Overzicht ideeën ten behoeve van 
lange termijn invulling van de centrale 
triage

— Bundelen, prioriteren en uitwerken van 
de ideeën tot een eerste roadmap. 
Deze is flexibel afhankelijk van de 
eerste ervaringen en dient als leidraad 
voor verdere ontwikkeling.

— Roadmap met stappen en tijdlijn voor 
doorontwikkeling centrale triage

— De roadmap ligt bij de start van de pilot 
klaar, maar is niet in beton gegoten. 
Aan de hand van de eerste ervaringen 
wordt deze roadmap stap voor stap 
geïmplementeerd.

Werkstroom wordt begeleid 
door KPMG i.s.m. projectleider
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Uitwerking centrale triage in werkstromen
2. Plan van aanpak en planning

Project- en stake-
holdermanagement

De werkstroom project- en stakeholdermanagement borgt de regie op het proces. De werkstroom richt zich op 
projectmanagement en het betrekken van alle stakeholders en de communicatie. Deze activiteiten zijn grotendeels belegd bij de
projectleider. De voorgestelde projectstructuur staat op de volgende pagina aangegeven.
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1. Projectmanagement 2. Stakeholdermanagement en 
communicatie

— Het voorstel is de huidige stuurgroep 
die betrokken is geweest bij de visie te 
handhaven. Hierin zitten bestuurders 
vanuit alle betrokken partijen. Zij nemen 
besluiten en communiceren (zie p.11 
voor projectstructuur).

— De projectleider zorgt voor de 
dagelijkse voortgang op het proces, 
maar stuurt ook op de inhoud. De 
projectleider onderhoudt korte lijnen 
met het aanspreekpunt vanuit de 
stuurgroep.

— De werkgroepen richten we in voor de 
inhoudelijke uitwerking van de centrale 
triage, technologie en direct 
betrokkenen. Leden van de werkgroep 
hebben de verantwoordelijkheid om 
uitwerkingen te toetsen bij hun 
organisatie, relevante informatie in te 
brengen en te zorgen voor een 
gedegen voorbereiding.

— Strakke aansturing en verloop van het 
project

— Betrokkenheid van alle partijen

— Gedurende het project vindt heldere 
communicatie plaats naar alle 
betrokkenen. Er zijn duidelijke 
afspraken over wie waarover 
geïnformeerd moet worden, wie 
wanneer een besluit moet nemen en 
hoe de diverse gremia (CR/ OR) 
worden meegenomen in het proces.

— Indien nodig wordt tussentijds 
individueel met de bestuurder van een 
betrokken partij geschakeld.

— Helderheid en vertrouwen voor alle 
betrokkenen

Werkstroom wordt begeleid 
door projectleider
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Uitwerking centrale triage in werkstromen
2. Plan van aanpak en planning

Project- en stakeholdermanagement

Projectstructuur
Wij stellen de volgende projectstructuur voor op basis van het groot aantal groepen 
betrokken.

Stuurgroep

Projectteam o.l.v. 
projectleider

Werkgroep 
inhoudelijke 

invulling

Werkgroep 
technologie

Werkgroep direct 
betrokkenen

Groep Rol Invulling

Stuurgroep Opdrachtgever en 
eindverantwoordelijk

Afvaardiging van de 
bestuurders met een 
duidelijk mandaat

Projectteam Dagelijkse leiding en 
uitvoering van het project

Projectleider en enkele 
medewerkers. 
Vertegenwoordiging vanuit 
de organisaties, KPMG en 
projectleider

Werkgroep inhoudelijke 
invulling

Denkt mee over invulling 
van de patiëntreizen en 
bijbehorende processen

Afvaardiging vanuit de 
verschillende organisaties

Werkgroep technologie Werkt technische
voorwaarden uit en regelt 
deze in

Deskundigen op dit gebied 
vanuit de verschillende 
organisaties

Werkgroep direct 
betrokkenen

Invulling van praktische
zaken in aanloop naar de 
start van de pilot

Afvaardiging van de 
medewerkers die gaan 
meedraaien in de centrale 
triage

Klankbordgroep 
cliënten/patiënten

Invulling wordt getoetst aan 
de behoeften/wensen van 
de cliënten en patiënten

Afvaardiging vanuit de 
cliënt/patiëntraden van de 
verschillende organisaties

Klankbordgroep 
cliënten/patiënten
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