
Leeswijzer Versnellingsagenda 

Achtergrond 

In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is de afspraak gemaakt te komen tot een 

‘versnellingsagenda’. Dit om de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) al in 2019 echt op gang te 

brengen en zo mogelijk eerste resultaten te realiseren. Veldpartijen hebben gezamenlijk besloten een 

Versnellingsagenda op te stellen voor de volgende 4 aandoeningen: 

 

• Verbetersignalement Perifeer Arterieel Vaatlijden 

• Verbetersignalement Artrose van de knie of heup 

• Verbetersignalement Pijn op de borst 

• Verstandig kiezen: Niet standaard röntgenfoto maken bij volwassenen met acute buikklachten op SEH 

Er is bewust gekozen voor deze aandoeningen. Het betreft namelijk aandoeningen waar de afgelopen jaren landelijk 

al afstemming is bereikt over wat juiste zorg is en hoe het zorgproces ingericht moet worden. Adviesorganisatie 

SiRM heeft van partijen de opdracht gekregen om bij de bij deze aandoeningen betrokken organisaties, na te gaan 

wat de stand van zaken is met betrekking tot deze lopende projecten, welke acties lopen en eventueel versnelling 

kunnen gebruiken.  

 

Opbouw Versnellingsagenda’s 

De versnellingsagenda bestaat uit 3 samenhangende onderdelen: 

 

A. Voortgang verbetersignalement 

De voortgang van de verbetersignalementen is bekeken op 5 elementen, waaronder doelmatige inzet van 

diagnostiek, stepped care en transparante kwaliteitsinformatie. Met een kleurindicatie is op elk van de 5 elementen 

aangegeven of het betreffende verbeterpunt reeds is gerealiseerd of dat hier nog versnelling mogelijk is. Bij 

lichtblauw is weinig versnelling nodig en bij donkerblauw is nog veel verbeterpotentieel.   

 

B. Beschrijving verbetersignalement 

Vervolgens is vanuit het het patient journey perspectief het verbetersignalement beschreven en zijn per stap de 

mogelijke acties en het verbeterpotentieel aangegeven. Voor elk van de acties is inzichtelijk gemaakt of deze door 

landelijke partijen, in samenwerkingsverbanden / regionaal dan wel door instellingen en beroepsbeoefenaren 

opgepakt kunnen worden.  

 

C. Stappenplan versnelling 

In deel C van de Versnellingsagenda zijn de voornoemde stappen samengebracht tot concrete voorstellen voor acties 

en mogelijkheden voor ‘versnelling’. Ook zijn ter inspiratie onderaan de pagina in het groen, goede voorbeelden 

opgenomen van vergelijkbare projecten waarin dit al gerealiseerd is. 

 

Deze versnellingsagenda is tot stand gekomen met de inbreng van meerdere betrokken partijen en personen en is 

geen consensusdocument. Het biedt inzicht in mogelijke aanknopingspunten voor het ‘versnellen’ van juiste zorg op 

de juiste plek.  Het is nadrukkelijk een werkdocument voor partijen uit de medisch specialistische zorg, op basis 

waarvan partijen tot een gezamenlijk gedragen implementatieplan op enkele van de benoemde actiepunten zullen 

komen rekening houdend met bestaande richtlijnen, kaders en (landelijke-) afspraken. 

 


