Bijlage 6

STAPPENPLAN
OPSCHALING VAN FASE 2 NAAR FASE 3
We schalen op van fase 2 naar fase 3, als vrijwel alle zorgregio’s
aangeven dat de zorginstellingen in hun regio de zorg niet meer
volledig kunnen waarborgen.

Stap 0
In de ROAZ-regio’s wordt gesignaleerd dat er regio’s zijn die, ondanks alle
inspanningen van de zorginstellingen en ondersteuning vanuit andere sectoren, niet
meer kunnen voldoen aan de zorgvraag. Dit wordt bevestigd door de zorgbrede
informatie van het LCPS.

Stap 1
De ROAZ-voorzitters brengen de signalen in bij de ALV LNAZ en bespreken of er
nog ruimte is om de noodlijdende regio’s te ontlasten.

Stap 2
De voorzitter van LNAZ bespreekt het beeld met de Joint Coalition-partners in het
Joint Coalition-overleg.

Stap 3
Als de regio’s op basis van de informatie uit de regio en de Joint Coalition-partners
geen mogelijkheid zien de noodlijdende regio’s te ontlasten, besluiten de ROAZvoorzitters dat op korte termijn over moet worden gegaan op crisiszorg (fase 3). Zij
benoemen de gewenste ingangsdatum.
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Stap 4
Het DB van LNAZ informeert de minister voor MZS en de IGJ over de huidige
situatie, en adviseert om fase 3 vast te stellen.

Stap 5
De IGJ en de NZa voeren een snelle verificatie uit op basis van de meest recente
informatie.

Stap 6
Op basis van het advies van het LNAZ en de informatie van de IGJ en de NZa,
neemt de minister voor MSZ het besluit om fase 3 vast te stellen, inclusief
ingangsdatum en tijdstip.

Stap 7
De minister voor MZS informeert de Tweede Kamer en veldpartijen over dit besluit,
inclusief ingangsdatum en tijdstip.

Stap 8
Het LNAZ/LCPS informeert de Joint Coalition-partners, ROAZ-regio’s en RCPS’en
over de ingang van fase 3, inclusief ingangsdatum en tijdstip.
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Afkortingen

Dit stappenplan is gebaseerd op het 'tijdelijk verdiepend beleidskader
'Continuïteit en kwaliteit van zorg in fase 3 van de COVID-19 pandemie', zoals
beschreven in de brief van het ministerie van VWS aan de voorzitter van de
Tweede Kamer (kenmerk: 1842331 - 219563-CZ).

