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SKB breidt dienst IC uit

Verspreiding jodium
pillen voor ‘tweede ring'

Nieuwe voorlichtingswebsite  

organisatoren evenementen

ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK

‘Type ingangsklachten  
leidend voor onze inzet'
Johan Keijzer, Verpleegkundig Specialist Ambulance Oost
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Werkelijkheid van deze tijd

De wereld is weer opgeschrikt door vreselijke terroristische aanvallen in 
Manchester en Londen. Het is zo onwerkelijk waar we met zijn allen mee 
geconfronteerd worden, maar helaas een werkelijkheid van deze tijd. 
Effecten daarvan zie je ook binnen de acute keten in de vorm van beleid 
rond crisisorganisaties, GGB, oefeningen. Allemaal noodzakelijke dingen, dat 
we met zijn allen goed voorbereid moeten zijn mocht er in Nederland ook 
iets gebeuren. Het is zeker niet de bedoeling om angst te verspreiden, maar 
het is een realiteit. 

Het levert ook veel positieve samen
werkingen en verbindingen op in de 
keten. De GGBoefening bij de Johma 
bijvoorbeeld. Een prima samenwerking 
tussen de GHOR en Ambulance Oost. 
In dit nummer ook aandacht voor de 
expertgroep Crisisbeheersing en OTO. 
Een andere samenwerking die in dit 
nummer uitgelicht wordt is het project 
visite rijden door de Verpleegkundig 
Specialist bij de HAP. Een unieke pilot 
die in onze regio heeft gedraaid. 
Verder een artikel over het ‘frequent 
operationeel overleg’ (FOO) tussen de 
teammanagers en stafmedewerkers bij 
Ambulance Oost. Doel onder andere 
is om op een 'lean' manier bepaalde 
processen te verbeteren. 

Verder heeft een recent onderzoek van Nivel naar de kwaliteit van de planbare 
en spoedeisende ambulancezorg in Nederland goede rapportcijfers 

laten zien. Met een gemiddelde van 9 ligt de landelijke score 
hoog. Ook de meldkamer scoort met een 8,6 uitstekend. De 
waardering voor Ambulance Oost ligt daar zelfs nog een fractie 
boven: 9,1 voor spoedeisende ambulancezorg en een 9,2 voor 
planbare ambulancezorg. Die hoge klanttevredenheid in de 

Consumer Quality Index (CQI) stemt tot gepaste trots. En is een 
verdiend compliment voor alle medewerkers van Ambulance Oost. 

 
 

 

Astrid van Tilborgh
Manager ambulancezorg Ambulance Oost
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Jeroen Traas (links) van Dimence en  

Marcel Hooch Antink (rechts) van Mediant.

Rectificatie

Een geslaagde 
traumascholing

Het fotobijschrift bij het coverinter
view in de uitgave van april 2017 
was niet correct. Onderstaand het 
juiste bijschrift bij de foto. n

'Vanuit Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix hebben we ons aangemeld 
voor de scholing traumatologie. Als 
afdelingsverpleegkundigen zien we  
slechts een schakel van de zorg
keten die de patiënt doorloopt. Het 
doorlopen van alle schakels en het 
bezoek aan het revalidatiecentrum 
gaf ons een vollediger beeld. Van 
meldkamercentralist tot revalidatie
instelling werd vanuit diverse in
valshoeken naar een traumapatiënt 
gekeken. De verschillende artsen, 
PA’ers en verpleegkundigen gaven 
invulling aan de lessen met diezelfde 
patiënt als rode draad. Naast het 
opdoen van medische kennis en de 
nieuwe ontwikkelingen, konden we 
ook sparren met collega’s uit andere 
ziekenhuizen en instellingen. Drie 
leerzame dagen, een aanrader voor 
iedere verpleegkundige die met trau
mapatiënten in aanraking komt.' n

In mei 2017 zijn door Acute Zorg 
Euregio drie scholingsdagen 
georganiseerd voor verpleeg-
kundigen die betrokken zijn bij 
de opvang en behandeling van 
traumapatiënten. Bas Dorshorst 
en Laura ten Brinke waren twee 
van hen.
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Onderzoek met 
behulp van 
wiskundig model

Nieuwe voorlichtingswebsite  
organisatoren evenementen

Safety Care Center 

A-Z Euregio app
vernieuwd

Goede rapportcijfers
Een recent onderzoek van Nivel naar 
de kwaliteit van de planbare en spoed
eisende ambulancezorg in Nederland, 
laat goede rapportcijfers zien. Met een 
gemiddelde van 9 ligt de landelijke  
score hoog. Ook de meldkamer scoort 
met een 8,6 uitstekend. De waardering 
voor Ambulance Oost ligt daar zelfs 
nog een fractie boven: 9,1 voor spoed
eisende ambulancezorg en een 9,2  

Per 1 juli is het pand van het Safety 
Care Center, het trainings en ont
wikkelingscentrum voor organisa
ties in de zorg, gesloten. De dienst
verlening gaat wel gewoon door, 
maar dan op locatie. Het Safety Care 
Center verzorgt trainingen voor  
medewerkers van zorgorganisaties 
die een rol in de crisisorganisatie 
hebben wanneer er een (groot) in
cident is. Het gaat bijvoorbeeld om 
basis crisismanagementtrainingen 
of een cursus verslaglegging. n

Voor vragen kunt u contact  
opnemen met GHOR Twente via  
info@ghortwente.nl.

Sinds mei 2017 is Eva Draijer, bache
lor student Technische Bedrijfskunde 
aan Universiteit Twente, begonnen 
aan haar afstudeeronderzoek bij 
Acute Zorg Euregio. Zij onderzoekt 
of een wiskundig model eraan kan 
bijdragen dat slachtoffers van een 
grootschalig incident zo snel moge
lijk naar het juiste ziekenhuis ver
voerd worden. n

GHOR Twente heeft samen 
met Veiligheidsregio Twente 
en gemeenten gewerkt aan 
een voorlichtingswebsite voor 
organisatoren van evenementen. 
Ook een aantal organisatoren 
heeft meegedacht om de website 
zo handig en gebruiksvriendelijk 
mogelijk te maken.

Op de website staat het gehele proces 
van aanvraag tot evenement duidelijk 
beschreven. Ook vinden organisatoren  
er tips en voorbeelddocumenten. Bij de 
thema’s kunnen zij informatie vinden  
over veel onderwerpen zoals alcohol  
& drugs, sanitaire voorzieningen en  
geneeskundige inzet. Zo kunnen de or

Spoedzorg zonder grenzen
Als u in een landelijk gebied woont 
en met spoed een ambulance nodig 
heeft, dan vinden we het allemaal 
heel logisch dat de dichtstbijzijnde 
beschikbare ambulance snel 
naar u toe komt. Wat nou als 
deze ambulance zich net over de 
landsgrens bevindt?

Na een aantal jaren van voorbereiding 
en doorzettingsvermogen is het voor 
de regio Dinxperlo weer logisch. Sinds 
1 mei rijdt de Duitse ambulance vanuit 
Isselburg de grens weer over indien zij 
het snelste aanwezig kan zijn. Voorbe
reidende projecten gaven groen licht, 
waarna binnen het door Bureau Acute 
Zorg Euregio gecoördineerde PREpare
project tot implementatie overgegaan 
kon worden. De collega ambulanceme
dewerkers schudden elkaar op de pers
conferentie 17 mei nog eens de hand. 
Al negen keer konden de Isselburger 
Notfallsanitäter sneller adequate zorg 
verlenen en daarmee de spoedzorg  
keten verbeteren. Op naar meer samen
werking in onze grensregio! n

voor planbare ambulancezorg. Die hoge 
klant tevredenheid in de Consumer  
Quality Index (CQI) stemt tot gepaste 
trots. En is een verdiend compliment 
voor alle medewerkers van Ambulance 
Oost. Maar bovenal is het voor de orga
nisatie een stimulans om door te gaan 
op de ingeslagen weg. Het kan immers 
altijd nóg beter. Meer hierover op de 
website www.ambulanceoost.nl. n

ganisatoren hun evenement nog beter 
voorbereiden. De voorlichtingswebsite 
sluit aan bij de uniforme werkwijze  
in Twente. n

Neem gerust een kijkje op de website: 
www.vrtwente.nl/evenementen. 

De AZ Euregio app 
ondersteunt de am
bulancediensten bij 
grensoverschrijden
de inzetten. Met het door 
Acute Zorg Euregio gecoör
dineerde PREpareproject is de 
AZ Euregio app, in samenwerking 
met de gebruikers, geactualiseerd. n

Meer informatie over de 
mogelijkheden én downloaden:  
www.spoedzorgzondergrenzen.nl.
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PATIENTENZORG

Van de eerste in de vijfde     versnelling

De problematiek van het vinden van passende 

zorg voor kwetsbare ouderen in de samenleving 

houdt ketenpartners volop bezig. De grote stijging 

van het aantal 65-plussers levert ook in deze regio 

tal van uitdagingen op. ‘We zijn er in Twente en de 

Achterhoek volop mee bezig’, zegt Eric Veldboer, 

regiomanager zorginkoop Menzis Twente.

Door Ditta op den Dries, Geen Blad voor de Mond

Zorg voor kwetsbare oudere knelt

n 2016 telde Nederland 3 miljoen 
65plussers, waarvan 2,8 miljoen 

thuiswonenden. In 2016 kwamen van 
deze doelgroep 800.000 zorgvragen 
binnen bij de SEH. Dat is een stijging van  
19 procent ten opzichte van het jaar 
2015. ‘De cijfers tonen het grote pro
bleem aan’, zegt Veldboer. ‘Er komt in  
rap tempo veel meer spanning op de 
ketting te staan. We zijn van de eerste  
versnelling in de vijfde versnelling ge
komen. Snelle vergrijzing, verpleeg en  
verzorgingstehuizen die worden af
geschaald, ziekenhuizen waar het  
aantal bedden krimpt. De ketting piept  

Transmurale 
ketensamenwerking

Zorgverzekeraar Menzis 
stimuleert transmurale 
zorg. ‘Huisartsen, artsen, 
wijkverpleegkundigen, 
thuiszorgorganisaties en 
gemeentes moeten nauwer 
met elkaar gaan samenwerken. 
Daarvoor moeten schotten 
worden afgebroken. Moeilijk 
wellicht, maar die bereidheid 
moeten we hebben. Meer 
samenwerking in een tijd van 
marktwerking, uit solidariteit 
met de kwetsbare oudere.’

I en kraakt. En dat wordt onder meer ge
voeld op de SEH. De doorstroming stokt 
daar. Kwets bare ouderen kunnen van
uit het ziekenhuis vaak niet direct naar 
huis. De vraag naar passende vervolg
bedden, met name in het Eerstelijns 
Verblijf (ELV), is momenteel groter dan 
het aanbod.’

Oplossingen
Er moeten dringend oplossingen ge
zocht worden om de kwaliteit van zorg 
aan alle ouderen te blijven borgen en 
de zorg betaalbaar te houden. ‘Het pro
bleem wordt door alle partijen gezien, 

maar iedere partij heeft ook z’n eigen 
perspectief. In de zorg zoekt men de 
oplossing vooral in capaciteit. Er moe
ten meer bedden, meer ELVplekken, 
meer wijkverpleegkundigen, meer geld 
komen. Menzis kijkt liever naar het hele 
proces in de keten en wil vanuit het  
netwerk denken. Maken we met z’n 
allen wel slim genoeg gebruik van het 
aanbod dat er al is? Binnen de sub
regio’s Almelo, MiddenTwente en  
Enschede wordt volop naar oplossingen 
gezocht.’

Triage
Er zijn volgens Veldboer meerdere  
acute knelpunten. ‘In de ziekenhuizen 
moet de triage worden verbeterd. Goede  
triage levert tijdwinst op en daardoor 
verloopt de doorstroming op de SEH 
sneller. We missen ervaring en seniori
teit op die plek. Daarom pleiten we  
voor een klinisch geriater aan de poort,  
zodat de indicatiestelling verbetert. De  
klinisch geriater kan ook betrokken  
worden bij het behandelplan en er
voor zorgen dat patiënten met een  
goede overdracht naar huis gaan. Beide 
Twentse zieken huizen zijn daar onder
tussen mee bezig.’

Loketfunctie
Het is van groot belang om ouderen 
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PATIENTENZORG

Van de eerste in de vijfde     versnelling
Zorg voor kwetsbare oudere knelt

die zorg nodig hebben zo snel mogelijk 
de juiste plek te bieden. Daarom moet 
inzichtelijk zijn waar een adequate en 
beschikbare plek voor de patiënt is. 
Een centraal telefoonnummer biedt 
de zorgverlener daar inmiddels snel 
inzicht in. Verder worden er websites 
en apps ontwikkeld waarop zorgverle
ners kunnen zien waar bedden vrij zijn.  
Volgens Veldboer moeten loketfuncties 
in gemeenten ook beter worden. ‘Er 
zijn grote, lokale verschillen in werk
wijze en dat helpt niet mee. Maar de 
politiek drukt en we maken in Twente 
goede stappen. De veertien Twentse 
gemeenten realiseren zich dat er inten
siever onderling samengewerkt moet 
worden.’ Nu ouderen langer thuis 

blijven wonen is het zaak hen niet uit 
het oog te verliezen. Veldboer: ‘Het 
patiënt perspectief moet sterker naar 
boven gehaald worden. We moeten 
pro actiever omgaan met thema’s als 
dagbesteding, eenzaamheid, vitaliteit  
van de oudere. Kwetsbare ouderen 
moeten goed in beeld zijn, zodat 
vroeg tijdige signalering van problemen 
makkelijker gaat en we tijdig op een 
crisissituatie kunnen reageren. Vergeet 
daarbij ook niet de mantelzorgers te 
betrekken.’ Andere aandachtspunten 
waaraan gewerkt moet worden, zijn 
volgens hem het ontschotten van de 
zorg; kortere lijnen tussen huisarts en 
wijkverpleegkundige en vereenvoudi
ging van financiering en regelgeving. 

Eric Veldboer, regiomanager zorginkoop Menzis Twente.

‘We hebben het zorgstelsel veel te com
plex gemaakt. Laten we kritisch kijken 
hoe het eenvoudiger kan.’

Betere regie
Veldboer: ‘Menzis herkent én erkent 
de sterk toegenomen spanning op de  
ketting. We lopen daar zeker niet voor  
weg. Waar nodig zullen wij onze ver
antwoordelijkheid nemen. Maar simpel 
weg een zak met geld gaat niet de  
gewenste oplossing opleveren. Er wor
den gesprekken gevoerd met grote en 
kleine ketenpartners. We blijven zoeken  
naar maatregelen die ervoor zorgen 
dat er een betere regie op de keten 
zit, zodat de ketting de komende jaren  
soepel blijft lopen.’ n
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KETENPARTNERS

inds de start hebben diverse thema’s 
op de agenda van de expertgroep 

gestaan: Systeemtesten als gevolg van 
de introductie van de Grootschalige  
Geneeskundige Bijstand (GGB), evalu
aties van incidenten en vraagstukken 
rondom medische behandelcapaciteit. 
Het enthousiasme, de grote bereidheid 
tot het delen van kennis en kunde en 
het onderling vertrouwen zijn belang
rijke factoren geweest in de resultaten 
die tot dusver geboekt zijn.

Concrete resultaten
Eind 2015 en eind 2016 hebben twee 
systeemtesten plaatsgevonden in het 
kader van de opschalingssystematiek 
GGB. Het doel van de beide systeem
testen was om inzicht te krijgen in en 
advies te kunnen geven over het effect 
van incidenten met grote aantallen 
slachtoffers op de regio. Daarbij werd 
onder andere gekeken naar de sprei
ding van slachtoffers en de zorgcapaci
teit van de regionale zorgpartners. De 

Eind 2014 heeft het bestuur
lijk ROAZ Euregio opdracht 
gegeven om een expert
groep Crisisbeheersing en 
Opleiden, Trainen, Oefenen 
(OTO) op te richten. Van de 
expertgroep werd verwacht 
dat zij zich zouden richten 
op onderzoek en advies 
op het gebied van crisis
beheersing en OTO. Binnen 
het Netwerk Acute Zorg 
Euregio is de expertgroep de 
enige nietmedisch inhoude
lijke expertgroep. De leden 
zijn deskundigen op het 
gebied van crisisbeheersing 
en OTO van de ziekenhuizen,  
huisartsenposten, GGD, 
GHOR bureaus, ambulance
diensten en bureau Acute 
Zorg Euregio. 

S

Door Tim Waanders, GHOR Twente, en Joost Hofhuis, Bureau Acute Zorg Euregio 

Kritische houding en vertrouwen 
werpen hun vruchten af
Drie jaar Expertgroep Crisisbeheersing en OTO in de Euregio

expertgroep gaat de tweede helft van 
2017 aan de slag met de resultaten en 
de verdere uitwerking. Het doel van de 
expertgroep op langere termijn is om 
op ketenniveau evaluaties van (groot
schalige) incidenten te bespreken en 
leerpunten en best practices regionaal 
te delen. Op deze manier kunnen de 
betrokken partijen de taken en ver
antwoordelijkheden op het gebied van 
crisisbeheersing binnen de regio verder 
optimaliseren. De insteek die hiervoor 
is gekozen, heeft betrekking op zowel 
de evaluaties van incidenten die de hele 
geneeskundige keten raken, als ook die 
incidenten die zich beperken tot de in
dividuele ketenpartner.

Blik op de (eigen) toekomst
Toekomstige onderwerpen waar de ex
pertgroep zich op gaat richten hebben 
betrekking op actuele landelijke en re
gionale ontwikkelingen op het gebied 
van crisisbeheersing en OTO. Enkele 
voorbeelden zijn de voorbereiding op 
een cybercrisis, de opvang van grote 
aantallen T3 slachtoffers en terrorisme

(gevolgbestrijding). Naast deze onder
werpen maakt de expertgroep zelf ook 
een ontwikkeling door. Zo zijn de le
den bezig met het formuleren van een 
toekomstvisie waarin de positionering 
van de expertgroep centraal staat. 
De leden van de expertgroep sluiten  
desgewenst aan bij elkaars OTO 
activiteiten wanneer dit bijdraagt aan 
de gezamenlijke voorbereiding op 
rampen en crises.

Verbindende schakel
Door haar deskundigheid en kritische 
houding, kan de expertgroep op een 
proactieve manier de verbindende 
schakel richting het bestuur zijn voor 
onderzoek en advies op het gebied 
van opgeschaalde acute zorg thema’s. 
Concreet betekent dit dat de expert
groep gevraagd en ongevraagd advies 
geeft en onderzoek doet op basis van  
een bestuurlijke opdracht. Dit alles 
draagt bij aan een toekomstbestendige  
Expertgroep Crisisbeheersing en OTO 
en een betere voorbereiding op ram
pen en crises. n
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e door Zorginstituut Nederland 
vastgestelde Kwaliteitsstandaard 

Organisatie van Intensive Care schrijft 
voor dat regionale samenwerkings
verbanden een passende invulling die
nen te geven aan de in de kwaliteits
standaard beschreven voorwaarden. Als 
gevolg van deze aanbevelingen is in de 
regio MiddenOost Nederland een in
tentieverklaring getekend tot regionale 
samenwerking betreffende de ICzorg 
tussen de ICafdelingen van de zieken
huizen in deze regio. Deze ziekenhuizen  
werken samen op het gebied van de 

Door Marja Nijkrake, Bureau Acute Zorg Euregio

Kwaliteitsstandaard Organisatie 
van Intensive Care van kracht
Zorginstituut Nederland vraagt regionale ziekenhuizen krachten te bundelen

In juli 2016 heeft de 
Adviescommissie Kwaliteit 
van Zorginstituut Nederland 
de Kwaliteitsstandaard 
Organisatie van Intensive 
Care opgesteld. Hierin 
worden, als onderdeel 
van het zorgbeleidsplan, 
aanbevelingen gedaan om 
regionale samenwerking 
voor de Nederlandse  
ICzorg te intensiveren  
en professionaliseren.

D

zorgverlening aan patiënten, die zorg 
op een intensive care afdeling behoe
ven, teneinde beschikbaarheid van 
hoogwaardige ICzorg in de regio te 
kunnen bieden en borgen. Het doel van 
de samenwerking is onder meer:
a.  Coördinatie en consultatie tussen/

van de verschillende intensive care 
afdelingen.

b.  Overnemen van elkaars patiënten 
als dat om kwaliteits en/of  
capaciteitsredenen gewenst is.

c.  Het organiseren van MICU transport 
voor de ziekenhuizen in de regio 
MiddenOost Nederland.

d.  Wederzijdse ondersteuning van 
alle IC’s in de regio MiddenOost 
Nederland.

e.  Het samenwerken in het kader van  
bij/nascholing van intensivisten,  
ICartsen en ICverpleegkundigen.

f.  Het op vrijwillige basis uitwisselen 
van intensivisten en verpleeg
kundigen.

g.  Het samenwerken in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek en  
het aantrekken van de daarvoor 
benodigde fondsen.

h.  Afstemmen en opstellen van  
regionale protocollen en de zorg
beleidsplannen IC.

i.  Benchmarken van resultaten in 
kader van kwaliteitsverantwoording 
en verbetering.

j.  Het organiseren van regionale 
refereeravonden, trainingsdagen, 
complicatiebesprekingen,  
obductiebesprekingen en  
wetenschapsdagen.

Onder leiding van een aantal intensi
visten en bedrijfskundig managers van 
ziekenhuizen uit deze regio, wordt met 
de ziekenhuizen gekeken op welke 
wijze deze netwerkvorming het beste 
vorm en inhoud ge geven kan worden. 
Omdat deze netwerkvorming in feite 
betekent dat de ROAZregio’s Zwolle 
en Twente/OostAchterhoek samen een  
ICnetwerk vormen, zijn de managers 
van beide ROAZregio’s in de voorbe
reiding van de samenwerkingsovereen
komst nauw betrokken geweest. De 
ingangsdatum van de samenwerking is 
nog niet vastgesteld, maar we houden 
u hierover op de hoogte. n



8

112 NETWERK  |  JULI 2017

COVERINTERVIEW

Begin april heeft Ambulance Oost in samenwerking 

met de huisartsenposten in Twente de succesvolle 

pilot ‘Visite rijden door Verpleegkundig Specialisten’ 

afgerond. De pilot had als doel te onderzoeken of 

een Verpleegkundig Specialist (VS) acute zorg  

net zo veilig en doelmatig visites kan rijden als  

een huisarts.

Pilot ‘Visites 
rijden’ groot 
succes
Door Annemarie Smidt, Geen Blad voor de Mond

Verpleegkundig Specialist ondersteunt huisartsen

‘Nu de pilot is afgerond 

worden ze behoorlijk 

gemist op de post'

In Twente werken Ambulance Oost 
en de huisartsenposten samen om 

betere en efficiëntere acute zorg aan te  
bieden. Sinds eind 2012 ondersteunen 
VS’en de huisartsen op Huisartsenpost 
Enschede, zij zien daar zelfstandig  
patiënten met letsels uit een specifiek 
aantal letselcategorieën. Dit leidde 
reeds tot een werkdrukvermindering 
bij de huisartsen. Met het oog op de 
toekomst willen beide ketenpartners 
de inzetbaarheid van de VS binnen de 
spoedzorg graag verder vergroten. De 
pilot gold als eerste verkenning op het 
gebied van visites rijden door VS’en. 
Karsjen Koop, teammanager AHV bij 
Ambulance Oost en projectleider van 
de pilot: ‘In eerste instantie was het de 
bedoeling dat de VS’en binnen de pilot 
op de doordeweekse avonden visites 
zouden rijden voor de huisartsenpost in  
Enschede. Gaandeweg hebben we be
sloten ook weekendvisites te include
ren. Dit heeft geleid tot een totaal van 
368 geïn cludeerde visites door de VS’en 
in een half jaar tijd.’ Onderzoeksbureau 
IQ healthcare verzamelde alle data, 

analyseert deze en in het najaar wor
den de eerste rapportages verwacht. 
Alle partijen zijn benieuwd naar de 
uitkomsten. Voor Koop is in ieder geval 
duidelijk dat de pilot een versterkende 
werking heeft gehad voor de betrok
kenen: ‘De VS’en hebben veel geleerd 
door de intercollegiale samenwerking 
en de nieuwe patiëntenpopulatie en de 
huisartsen hebben een verdere verlich
ting van de werkdruk ervaren.’

Afspraken en protocollen
Onder de Enschedese huisartsen leefde 
vooraf wel wat twijfel over de pilot. 
‘Dat was ook het geval toen de VS’en 
in 2012 begonnen op de huisartsenpost. 
Gelukkig hebben we die twijfel met  
elkaar kunnen wegnemen. Door goede 
afspraken te maken, protocollen voor 
te bereiden en door het enthousiasme 
en de inzet van de VS’en. Nu de pilot is 
afgerond worden ze behoorlijk gemist 
op de post’, lacht Ate Jeeninga, medisch 
directeur bij Huisartsendienst Twente
Oost. Hij dicht ook de triagisten van 
de huisartsenpost een belangrijke rol 
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Johan Keijzer 

(links), Ate Jeeninga 

(midden) en Karsjen 

Koop (rechts).

Controlegroep

Patiënten die gedurende de pilot op Huisartsenpost 
Hengelo, HDT-Oost en de Centrale Huisartsenpost 
Almelo werden gezien door een huisarts, 
fungeerden als controlegroep voor de patiënten 
die in Enschede door een VS zijn bezocht. Een 
belangrijke vraag is immers: hoe is het de 
patiënten die door een VS zijn bezocht vergaan ten 
opzichte van patiënten die door een huisarts zijn 
gezien? Door deze opzet is de hele regio bij de 
pilot betrokken.

toe in het succes van de pilot. ‘Zij krij
gen immers als eerste een patiënt aan 
de telefoon en moeten op basis daar
van een inschatting maken: moet deze  
patiënt door de huisarts gezien worden 
of kunnen we een VS op pad sturen? 
Dat vroeg best wat van onze triagis
ten. Het is niet voor niets dat de pilot 
een voorbereiding van twee jaar heeft  
gehad, we wilden het wel goed doen.’ 

Urgentie versus ingangsklacht
Johan Keijzer is één van de vijf VS’en 
die meedraaide in de pilot. ‘De belas
ting voor de VS’ers was gedurende de 
pilot best groot, het is toch een andere 
tak van sport die je beoefent. Onze 
‘drive’ om de pilot tot een succes te ma
ken was echter nóg groter. Als we op de 
ambulance rijden is het onze hoofdtaak 
om te zorgen dat een patiënt zo snel 
mogelijk de juiste hulp en zorg krijgt. 
Bij het rijden van visites moesten we 
zelf nadenken over de behandeling en 
medicatie. In plaats van urgentie werd 
het type ingangsklachten leidend voor 
onze inzet. Met als backup altijd de 
mogelijkheid tot een telefonisch over
leg met de dienstdoende regie of huis
arts. Maar ook de VS’en onderling deel
den kennis, informatie en ervaringen 
met elkaar. We hebben het echt met 
elkaar gedaan.’ Koop vult aan: ‘Ik ben 
trots op de kleine groep VS’en, de deel
nemende huisartsen en triagisten die 
deze samenwerking in de praktijk zo 
goed hebben vormgegeven. Deze pilot 
is op alle niveaus een succes geweest. 
We hopen op een mooi vervolg, zowel 
in onze regio als andere regio’s.’ n
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GROOTSCHALIGE ZORG

inds enige jaren bestaat de hand
reiking kleinschalige decontami

natie. Bureau Acute Zorg Euregio heeft 
een project gestart om deze handrei
king te implementeren. De eerste awa
reness theorie bijeenkomsten werden 
vorig jaar georganiseerd. In de oefe
ning bij Johma werd fysiek getraind in 
het herkennen van een CBRNEincident 
en effectieve inzet in samenwerking 
met de bedrijfshulpverlening. Dilemma 
bij vrijwel alle oefeningen was het be
waken van je grenzen ten aanzien van 
‘eigen veiligheid’. Wanneer kun je uit
gaan van voldoende waarborgen bij 

S

Impressie training Ambulance Oost voorjaar 2017

Door Albert van Eldik, Ambulance Oost

Diverse scholingsactiviteiten 
succesvol afgerond

BHV'ers van Johma krijgen training in het herkennen van een CBRNE-incident.

een chemisch incident? Bij deze oefe
ning werd een ongeval met vloeibare 
ammoniak geënsceneerd. Belangrijke 
leerpunten bij deze oefening waren:
• Je bent zelf verantwoordelijk voor 

je eigen veiligheid.
• Je mag vertrouwen op deskundig

heid van brandweer en deskundige 
bedrijfshulpverleners.

• Maak een afweging tussen  
behan delen en coördinatie.

Tijdens het scenario werd er operatio neel 
vanaf de Meldkamer Ambulance zorg 
(MKA) geoefend tijdens alarmering, op
schaling en advisering. Er varingen wer
den in een multidisciplinaire eva luatie 
uitgesproken. De BHV van Johma heeft 
de oefeningen als waardevol ervaren. 
Het doorlopen van de uitvraagproce
dure door de centralist aan de melder 
van de BHV gaf veel informatie om de 
meldingen procedureel en inhoudelijk 
te verbeteren.

GGB 
De landelijke werkgroep grootschalige 
hulpverlening heeft wezenlijke wijzi
gingen doorgevoerd op de GGB proce
dures van 2016. Reden om dit onder
werp nogmaals als scholingsactiviteit te 
behandelen. In een table top oefening 
werden alle taakverantwoordelijk heden  

Afgelopen voorjaar 
is het personeel van 
Ambulance Oost getraind 
in de doorontwikkelde 
Grootschalige Genees
kundige Bijstand (GGB 
model), de inzet in geval van 
een Chemisch, Biologisch, 
Radiologisch, Nucleair 
of Explosie incident 
(CBRNEincident) en acute 
psychiatrie. De training vond 
plaats bij Johma Salades in 
Losser en werd met de BHV 
van Johma uitgevoerd.

binnen de ambulancezorg besproken en  
beoefend. Deze verantwoordelijkheden  
zijn: ‘command and control’ verpleeg
kundige en chauffeur, primaire triage, 
secundaire triage, treatment en trans
port. De leerpunten van deze oefening  
waren:
• Zorg voor continue behandeling en 

transport van T1 slachtoffers.
• Voer je eigen taak uit conform  

de taakkaart.
• Houd je aan de verbindingsschema’s.
• Vraag hulp als je het overzicht  

verliest.
• GGB doen we samen.

Acute Psychiatrie
Landelijke ontwikkelingen ten aanzien 
van de acute psychiatrie waren reden 
om de acute psychiatrie op de agenda 
van de scholing te zetten. Daarnaast 
zijn er landelijk notities verschenen zo
als ‘Generiek module Acute Psychiatrie’ 
en ‘Model Vervoer’. Ontwikkelingen 
die directe invloed hebben op de werk
zaamheden van de ambulancezorg. 
De scholing werd gegeven door Derks  
Training & Coaching, een trainingsbu
reau dat bestaat uit ervaren verpleeg
kundigen uit de psychiatrie. Naast het 
bespreken van eigen dilemma’s bij het 
omgaan met diverse psychiatrische 
stoornissen zoals psychose en border
line was er ook voldoende ruimte voor 
oefenen in bepaalde situaties en om
gaan met agressie. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van ervaren acteurs. Leerpun
ten bij dit onderwerp waren:
• Ken je eigen valkuilen bij  

psychiatrische problematiek.
• Werk samen met de hulpverleners 

uit de keten.
• Heb respect voor elkaars  

tekort komingen.
• Neem de patiënt als uitgangspunt 

voor de hulpverlening. n

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Albert van Eldik, via 
a.vaneldik@ambulanceoost.nl.
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PATIENTENZORG

Teammanager Ambulance Oost Henk Mondeel.

Frequent operationeel overleg

Door Henk Mondeel, Ambulance Oost

Zoeken naar zoveel  
mogelijk grip

FOO staat voor frequent 
operationeel overleg. 
Iets meer dan vijf jaar 
geleden ontstond het 
idee bij Ambulance Oost 
om tenminste twee keer 
per week als cluster 
(bestaande uit de manager 
Ambulancezorg en 
teammanagers) bij elkaar 
te komen om lopende zaken 
binnen het primaire proces 
te bespreken. 

et idee hierbij was om meer grip 
te krijgen op zaken als het team

roosteren, wagenparkbeheer, ziekte
verzuim en de prestaties als mobiele 
zorgverlener. Via een eenvoudig formu
lier wordt gemonitord wat de actuele 
stand van zaken is met betrekking tot 
prestaties en (dreigende) verstoringen 
als het gaat om inzetbaarheid van am
bulances en medisch materieel. Anno 
2017 kunnen we stellen dat we met 
behulp van het FOO, zij het in een wat 
aangepaste vorm, erin geslaagd zijn om 
daadwerkelijk meer grip te krijgen en 
hebben we kans gezien onze prestaties 
positief te beïnvloeden. 

H

Werkwijze 
Twee keer per week wordt stilgestaan 
bij het primair proces en alles wat daar
bij hoort. ’s Maandags zijn de manager 
Ambulancezorg en alle teammanagers 
aanwezig. De dienstdoende teamma
nager brengt verslag uit over eventu
ele incidenten en/of knelpunten zodat 
iedereen goed is geïnformeerd. Ook 
het ziekteverzuim en de gevolgen er
van voor het rooster komen daarbij ter 
sprake. De maandageditie FOO wordt 
elk jaar wisselend op de locaties van 
Ambulance Oost in Almelo of Enschede 
gehouden (de hoofdlocatie bevindt zich 
in Hengelo) en af en toe bijgewoond 
door collega’s van de ambulance en/
of andere geïnteresseerden. Tijdens de 
donderdageditie geven de betrokken 
stafmedewerkers vanuit ICT, Opleidin
gen, Kwaliteit en Facilitair aan wat de 
lopende zaken zijn en welke ontwik
kelingen te verwachten zijn, zodat 
daar goed en tijdig op ingespeeld kan 
worden. Voorbeelden zijn: onderhoud 
aan apparatuur, aanschaf en ingebruik

name nieuwe materialen, audits die 
worden uitgevoerd. Het overleg wordt 
telkens ingeleid door een stafmedewer
ker Beleid en Informatie die een actueel 
inkijkje geeft in productie en prestatie. 
Dit geeft soms aanleiding tot vragen en 
nader onderzoek als het gaat om speci
fieke gebieden. 

Signaleren en anticiperen
Korte lijnen en gerichte maatregelen 
en afspraken helpen ons bij onze core 
business van de mobiele zorgverlening. 
Dit komt ook de onderlinge samen
werking en betrokkenheid ten goede 
en verbetert ook de staflijn verhou
dingen. Het FOO draagt bij aan goede 
grip ons primair proces en hoewel we 
ons nog op een aantal onderdelen wil
len verbeteren, kunnen we spreken van 
een belangrijk, en inmiddels niet meer 
weg te denken, overlegorgaan. Lande
lijk gezien is ons initiatief inmiddels al 
door diverse andere mobiele zorgverle
ners overgenomen. Korte lijnen, korte 
klappen... Het werkt! n
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Iedereen tot 18 jaar krijgt    jodiumtabletten

Inwoners tot 18 jaar die binnen een straal van  

100 kilometer van een kerncentrale wonen, krijgen 

in september 2017 van het ministerie van VWS 

jodiumtabletten toegestuurd. Voor Twente en de 

Achterhoek gaat het dan om de kerncentrale  

Emsland in Lingen (Duitsland).

Door Ira Hesp, GHOR Twente

Distributie in Oost-Nederland start in september

e minister van Economische Zaken 
heeft in 2014 besloten om de in

terventiewaarden voor nucleaire inci
denten af te stemmen op de buurlan
den Duitsland en België. Daarom zijn in 
juni 2015 al jodiumtabletten verstuurd 
naar inwoners tot 40 jaar en naar zwan
gere vrouwen die 25 kilometer rondom 
kerncentrale Emsland wonen. Nu is be
sloten deze groep uit te breiden met de 
zogenaamde tweede ring. Alle inwo
ners tot 18 jaar die in een cirkel van 100 
kilo meter rondom een kerncentrale wo
nen, krijgen preventief jodium tabletten 
toegestuurd. Het betreft:
• De kerncentrale in Borssele en  

de onderzoeksreactor Petten  
(Nederland).

• De kerncentrales in Doel en  
Tihange en de onderzoeksreactor  
in Mol (België).

• De kerncentrale in Emsland  
(Duitsland).

Twente en de Achterhoek bevinden zich 
binnen een straal van 100 km van de 
kerncentrale in Emsland. 

Verspreiding
In de tweede week van september ont
vangen alle huishoudens in Twente en 
de Achterhoek waar kinderen tot en  
met 18 jaar wonen, per post een doosje  
jodiumtabletten. Hiervoor maakt het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  
en Sport gebruik van de diensten van 
de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.  

D Zwangere vrouwen ontvangen informa
tie over jodiumtabletten via de verlos
kundige of gynaecoloog. Daarna kun
nen zij de tabletten bij de apotheek of 
drogisterij aanschaffen. 

Wie krijgen jodiumtabletten?
De Rijksoverheid verspreidt jodium
tabletten als voorzorgsmaatregel aan 
de volgende groepen:

• Mensen tot en met 40 jaar die in een 
zone van 020 km van een kerncen
trale of onderzoeksreactor wonen.

• Mensen tot 18 jaar die in een zone 
van 20100 km van een kerncentrale 
of onderzoeksreactor wonen.

Rond de kerncentrale Emsland in  
Duitsland geldt een zone van 025 en 
25100 km. Dit heeft te maken met het 
grotere vermogen van die centrale. On
geboren baby’s en kinderen tot 18 jaar 
lopen het meeste risico om later schild
klierkanker te krijgen door opname van 
radioactief jodium. De kans op schild
klierkanker door radioactief jodium 
neemt af naarmate mensen ouder zijn. 
Mensen vanaf 41 jaar krijgen daarom 
geen jodiumtabletten van de Rijksover
heid. Zwangere vrouwen kunnen jodi
umtabletten kopen bij de apotheek.

Voorlichting
Er is een voorlichtingswebiste gemaakt, 
www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl, 
hierop staat veel informatie over de 

100 kilometer zones.
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Iedereen tot 18 jaar krijgt    jodiumtabletten

Werking jodiumprofylaxe

Het menselijk lichaam slaat jodium op in de schildklier. De schildklier 
regelt de stofwisseling in het lichaam. Als radioactief jodium wordt 
opgeslagen in de schildklier, kan het op termijn zorgen voor schade 
aan de schildklier. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogd risico op 
schildklierkanker. Het preventief slikken van jodiumtabletten zorgt ervoor 
dat de schildklier verzadigd wordt met stabiel jodium. Hierdoor wordt 
het radioactieve jodium dat mensen binnenkrijgen niet opgeslagen in de 
schildklier, maar juist afgescheiden. Als de tabletten in de periode van 
12 uur voor het contact met het radioactieve jodium worden ingenomen, 
wordt de opslag van radioactief jodium maximaal geblokkeerd. De 
schildklier is dan beschermd. Inname van jodiumtabletten na contact met 
radioactief jodium heeft een beperkt effect doordat het voor een kleinere 
blokkade van radioactief jodium zorgt. Mensen die allergisch zijn voor 
jodium, of een schildklieraandoening hebben, kunnen het beste eerst 
overleggen met de huisarts wat verstandig is. De huisarts kan zo nodig 
een ander middel voorschrijven, bijvoorbeeld kaliumperchloraat.

verspreiding van de jodiumtabletten. 
Daarnaast wordt er ook vermeld welke 
maatregelen de overheid kan nemen bij 
een ernstig ongeluk met een kernreac
tor. Ook staan er documenten op die 
uitleggen hoe jodiumtabletten werken 
en wanneer ze ingenomen moeten wor
den. Naast de website, ontwikkelt het 
Ministerie van Volksgezondheid, Wel
zijn en Sport momenteel verschillende 
communicatiemiddelen. 

Voorraad andere locaties
Ook locaties zoals scholen, kinderop
vanglocaties en hulpdiensten kunnen 
jodiumtabletten in voorraad opslaan. 
Hierover zijn nog geen vaste afspraken 
gemaakt binnen het ministerie. 

Partners
Bij de voorbereiding van de predistribu
tie zijn meerdere partijen betrokken. De 
belangrijkste partners zijn veiligheids
regio’s, GGD, gemeenten, apotheken, 
gynaecologen en verloskundigen. Maar 
ook verschillende ministeries, RIVM en 
IFV zijn betrokken. n

Ben je professional en wil je meer 
informatie? Neem dan contact op met 
GHOR Twente via info@ghortwente.nl 
of telefoonnummer 088 256 7851. Medio 2015 is jodium verspreid in de 25 km zone.

Locatie
kernreactor Type

Eerste ring
(0 t/m 40 
jaar en
zwangeren)

Tweede ring
(018 jaar en
zwangeren)

KerncentraleBorssele

Doel
(België)

Tihange
(België)

Mol
(België)

Emsland
(Duitsland)

Petten

Delft

20 km 100 km

100 km

100 km

nvt

100 km

3 km

0,5 km

20 km

nvt

20 km

25 km

nvt

nvt

Kerncentrale

Kerncentrale

Onderzoeks
reactor

Kerncentrale

Onderzoeks
reactor

Onderzoeks
reactor

Kilometerbepaling per kernreactor.
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ACHTERGROND

SKB investeert in kwaliteit en  veiligheid

Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk 

heeft op 1 januari 2017 een nieuwe dienst ingesteld. 

De dagdienst voor de medisch specialisten op de 

Intensive Care is uitgebreid, zodat er nu tot elf uur  

’s avonds een intensivist of extra anesthesioloog in 

huis is. ‘We kunnen daardoor sneller handelen en 

meer patiënten helpen', vertelt Claire Slegers,  

internist-intensivist.

Door Ditta op den Dries, Geen Blad voor de Mond

Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat een medisch specialist aanwezig 

r komen steeds meer ernstig zieke 
patiënten in de samenleving, onder 

meer door de vergrijzing. Slegers: ‘Maar 
ook door innovaties, zoals bijvoorbeeld 
immuuntherapie bij patiënten met kan
ker. De levensverwachting wordt in veel 

gevallen langer en door complicaties 
van de therapie kunnen patiënten soms 
levensbedreigend ziek worden. We zien 
daar echt een verschuiving in.’ De toe
name van ernstig zieke patiënten heeft 
behalve voor de SEH’s gevolgen voor de 

verpleegafdelingen in ziekenhuizen. 
‘Artsen in ziekenhuizen hebben daar
door een hogere werkdruk. Het team 
Acute Zorg, bestaande uit tien medisch 
specialisten (intensivisten en anesthe
siologen), wordt iedere dag van 8.00 
tot 23.00 uur vertegenwoordigd door 
twee van hen. Vanaf 23.00 uur tot 8.00 
uur is er bijna altijd een anesthesioloog 
in SKB aanwezig, zodat er vrijwel 24/7 
medische zorg beschikbaar is voor acute 
problematiek op de Spoedeisende Hulp 
(SEH), Intensive Care (IC) en op de ver
pleegafdelingen in de kliniek. In het 
sporadische geval dat er in de nachte
lijke uren geen medisch specialist aan
wezig is, is deze binnen 15 minuten op
roepbaar. Overigens zijn er op de SEH 
24/7 artsen aanwezig die kunnen wor
den ingezet in spoedsituaties. SKB in
vesteert hiermee fors in de kwaliteit en 
veiligheid en voldoet hiermee aan de 
nieuwe Kwaliteitsstandaard Intensive 
Care geneeskunde. Door de uitbreiding 
van de dienst zijn we veel beter toe
gerust. We zijn als team (intensivist en 

E

De nieuwe Intensive Care van SKB Winterswijk.
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SKB investeert in kwaliteit en  veiligheid

een ICverpleegkundige met spoedkar)  
direct oproepbaar en snel aanwezig.’

Early Warning Score 
Naast alle controles (zoals bloeddruk, 
hartslag, zuurstofwaarde, ademhaling, 
temperatuur) die al gedaan werden 
op de SEH en de verpleegafdelingen, 
wordt de 'Early Warning Score' als ex
tra scoringsinstrument ingezet. Aan de  
metingen worden punten toegekend 
die bij elkaar opgeteld een score op
leveren. ‘De hoogte van de score kan 
aanleiding zijn om een patiënt nader 

te onderzoeken’, zegt Slegers. Naast 
de kennis en de professionele blik van 
de verpleegkundigen leveren deze 
gegevens aanvullende informatie op. 
‘Een extra hulpmiddel om de achter
uitgang van de gezondheid van de  
patiënt vroegtijdig op te sporen en 
middels inzet van het team Acute Zorg 
verdere verslechtering te voorkomen.’ 
Slegers: ‘Met de maatregel is echt een 
kwaliteitsslag gemaakt, die vooral de 
patiënt ten goede komt. De spoedzorg 
binnen het ziekenhuis is toegankelijker 
geworden.’ n

Traumazorg

SKB in Winterswijk, dat een belangrijke functie in de regionale spoed-
zorg vervult, staat officieel geregistreerd als een level 3 - ziekenhuis. 
Barbara Kreis, traumachirurg bij SKB: ‘Dat we een level 3-ziekenhuis 
zijn betekent dat wij bepaalde voorzieningen niet hebben, zoals 24 uur 
per dag aanwezigheid van vaatchirurgen of interventie radiologen. 
Maar het is niet wenselijk dat wij helemaal geen hoogenergetische 
traumapatiënten op mogen vangen. De afstand naar een level 1 of level 
2-ziekenhuis, bijvoorbeeld Enschede of Nijmegen, is voor de patiënt in 
veel gevallen te groot.’ SKB heeft zich daarom volop ingespannen om 
een deel van haar voorzieningen uit te breiden naar de criteria voor 
een level 2-ziekenhuis. ‘Ons traumateam kan binnen een kwartier in het 
ziekenhuis aanwezig zijn. Dat is zelfs sneller dan de criteria voor een 
level 2-ziekenhuis voorschrijven’, aldus Kreis. 
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