22 september 2020

Persbericht
Bredere kijk nodig op 45minutennorm in spoedzorg
Er is geen medisch wetenschappelijke onderbouwing voor de norm dat vrijwel alle
inwoners van Nederland in geval van spoed binnen 45 minuten de spoedeisende hulp in
een ziekenhuis moeten kunnen bereiken per ambulance. Soms is juist snelle eerste
behandeling op de plaats van het incident van invloed op de uitkomst voor de patiënt en
soms vooral vervoer naar een ziekenhuis met specialistische expertise. De spreiding van
spoedzorg in ziekenhuizen zou daarom in een bredere context moeten worden bezien,
aldus de Gezondheidsraad.
In Nederland wordt een wettelijke norm gehanteerd voor de spreiding van spoedzorg in
ziekenhuizen. Een afdeling spoedeisende hulp in een ziekenhuis mag niet sluiten als dat
betekent dat het aantal inwoners dat binnen 45 minuten met een ambulance op de
spoedeisende hulp kan komen afneemt. Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en
Sport is de Gezondheidsraad nagegaan of er een medisch wetenschappelijke onderbouwing is
voor die spreidingsnorm.
Het hangt af van het type aandoening en de specifieke situatie na hoeveel tijd de kans op een
ongunstige gezondheidsuitkomst toeneemt. Voor sommige aandoeningen geldt bijvoorbeeld:
hoe sneller de patiënt gestabiliseerd en behandeld wordt op de plaats van het incident, hoe
beter. Voor andere aandoeningen is het juist van belang dat de patiënt rechtstreeks naar een
ziekenhuis met specialistische expertise wordt vervoerd in plaats van eerst naar het
dichtstbijzijnde ziekenhuis met een spoedeisende hulp. Dat vraagt een goede afstemming
tussen alle bij de spoedzorg betrokken zorgverleners.
De Gezondheidsraad adviseert om de spreiding van spoedzorg in ziekenhuizen in bredere
context te bezien en naast tijd ook de benodigde specialistische expertise in ziekenhuizen en
regio’s mee te wegen. Daarnaast adviseert de raad om rekening te houden met andere factoren
die het functioneren van de spoedzorg beïnvloeden, zoals diagnostiek en behandeling op de
plaats van het incident.
De publicatie 45-minutennorm in de spoedzorg (nr. 2020/17) is te downloaden van
www.gezondheidsraad.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerard van Roon, tel. 06 117 97 052, e-mail:
communicatie@gr.nl.
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