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Leren in de grensregio

De dynamiek van  
de spoedpost

Regionaal voorkomen 
van antibioticaresistentie

Kwalificatieprofielen sleutelfunctionarissen

onder de loep genomen

ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK

‘Wir merken keine  
‘Grenze' bei der Arbeit'
Dr. Thomas Keller, Leitender Hubschrauberarzt
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Stormachtige tijd

Ik kijk uit het raam en zie de storm die er vandaag is, over Enschede razen. 
Het doet me denken aan de orkaan op Sint Maarten, die uiteraard vele 
malen erger en heftiger was. Wat een leed. En wat een enorme klus voor de 
hulpverleners ter plekke. Wanneer ik mijn blik verder in de wereld laat gaan, 
zie ik honger, oorlogen, aanslagen, cybercrime, veranderingen in het klimaat. 
Hoe lang duurt het voor het ons raakt? Hoe gaan wij er dan mee om?

Hebben we er al niet iets mee te 
maken...? Denk aan de antibiotica
resistentie: welke ziektes gaan de kop 
op steken wanneer de antibiotica niet 
meer werkt? Uiteraard is het dit niet 
alleen, maar heeft het ook gevolgen 
voor de huisartsen en mogelijk voor 
de ziekenhuizen. In dit nummer is aan
dacht voor antibioticaresistentie. Maar 
ook voor de huisartsen in het artikel 
over een dag op de spoedpost. Een 
triagist, centralist en huisarts vertellen 
hierover.

In de grensstreek waar we wonen, 
kunnen we ook met spoedzorg over de 
grens te maken krijgen. Hoe werkt het 
over de grens? Hier is de projectgroep 
PREpare mee bezig. Lees er alles over in 
dit nummer.

Niet alleen wordt er samengewerkt met onze Duitse buren, maar ook tussen 
Nederlandse regio’s, een impressie in dit nummer.

Ruim een jaar geleden is de GHOR crisisorganisatie aangepast naar een 
andere structuur. In tijden van incidenten worden de hulpverleners daardoor 

flexibeler en meer op maat ingezet. Sinds begin dit jaar is de gehele 
multi crisisorganisatie op deze manier ingericht. De nieuwe 

werkwijze wordt dit jaar beoefend met alle Officieren van Dienst, 
Algemeen Commandanten en overige medewerkers. Hiervoor 
is er in alle veertien Twentse gemeenten dit jaar een oefening 
gepland met de aangepaste manier van werken. Ook in de witte 

kolom is er tijdens trainingen aandacht aan besteed. De ervaringen 
zijn positief. Met name de snellere manier van beslissingen kunnen 
nemen zorgt voor meer efficency.

Een nieuwe ambulance en nieuwe richtlijnen voor het inzetten 
van een heli, wat is er veranderd? Kortom, volop interessante 

artikelen over de breedte van acute zorg. Ga het lezen in  
dit nummer.

 
 
 

Heidi Plas
Hoofd bureau GHOR

2 3Trends in de  
acute zorg

A-Z Euregio app

Donderdag 14 september 2017 
vond de thema-bijeenkomst 
‘trends in de acute zorg' voor 
huisartsen en verpleegkundig 
specialisten. Deze werd 
georganiseerd door de WDH 
Twente en het Kenniscentrum  
van Bureau Acute Zorg Euregio.

De sprekers waren vertegenwoor
digers van de regionale expertgroe
pen, medisch specialisten en een 
huisarts. Zij vertelden over: 'Spoed
zorg binnen netwerk Acute Zorg 
Euregio', 'Acuut Coronair Sydroom; 
what's new?', 'Elke seconde telt; re
gionale herinrichting acute beroer
tezorg' en 'Think sepsis'. De thema
avond werd afgesloten met een 
netwerkborrel. De presentaties van 
de sprekers vindt u op de website 
www.acutezorgeuregio.nl. n

Afstuderen bij AZE
Studenten Gezondheidswetenschap
pen Ellen Geuzebroek, Dirk Koehorst  
en Fabian Wolsink hebben onder
zoek gedaan naar motivatie van de 
keuze voor keteningang bij patiën
ten met een beroerte. Snelle behan
deling is belangrijk om schade te 
beperken (time = brain). Uit eerder 
regionaal onderzoek bleek de keuze  
voor keteningang van invloed op 
de tijd tot behandeling. 57 patiën
ten opgenomen op de strokeunits 
van de ziekenhuizen in Twente 
en OostAchterhoek hebben een 
vragen lijst ingevuld. Meest gekozen 
keteningang is de huisartsenzorg; 
eigen huisarts (53%) of HAP (21%). 
Belangrijkste motivatie blijkt de po
sitieve ervaring met en vertrouwen 
in eigen huisarts; 69% belt het liefst 
eigen huisarts. n

Even voorstellen

Ambulance Oost heeft sinds medio 
juni 2017 een nieuwe (interim) team
manager meldkamer. Monique Zwiep 
geeft op coachende wijze leiding aan 
de centralisten. Hierbij draait het om 
het stimuleren van de competentie
ontwikkeling van de medewerkers. 
Uiteraard binnen de strategisch ge
formuleerde kaders! Haar missie is 
om de focus van Ambulance Oost: 
‘Samen sta je sterker, samen bereik 
je meer’, zowel binnen als buiten het 
team hoog in het vaandel te houden. 
Streven is om voortdurend samen te 
werken met de ketenpartners van 
Ambulance Oost om de best moge
lijke zorg voor de burgers in Twente 
te leveren. Naast haar werk als team
manager meldkamer werkt Monique 
als zelfstandig coach via haar eigen 
bedrijf MonieQ. n

Vragen? Monique is bereikbaar via 
m.zwiep@ambulanceoost.nl.

Grensoverschrijdende 
schoolbanken
Een situatie waarbij snel zorg  
nodig is komt overal voor, ook in  
het grensgebied. Bij een ambulance-
inzet in het buurland hebben de 
ambulancemedewerkers echter te 
maken met een ander zorgsysteem. 

Om goed op grensoverschrijdende in
zetten voorbereid te zijn hebben der
tien Duitse Notfallsanitäter in de week 
van 10 juli 2017 hiervoor een scholing 

gevolgd. Deze scholing is ontwikkeld in 
het kader van het PREpareproject en 
georganiseerd door de Feuerwehr und 
Rettungsdienstakademie. Een extra na
tuurgetrouw aspect in de scholing zijn 
de bijdragen van ketenpartners Ambu
lance Oost en het Witte Kruis. Dankzij 
hun inzet in theorieles en bij de simu
latietraining krijgt de grensoverschrij
dende samenwerking al vorm in de 
schoolbanken. n

Sinds 1 juni 2017 is de vernieuwde 
AZ Euregio app beschikbaar! Deze 
app is een hulpmiddel voor onder 
meer ambulancedienstmedewerkers  
tijdens grensoverschrijdende inzet
ten. De app is al meer dan 100 keer 
gedownload door professionals aan 
beide kanten van de grens. Zorgpro
fessionals kunnen snel en eenvoudig 
de acute zorgprofielen van zieken
huizen in de buurt inzien, maar ook 
een Duits woord opzoeken. De app 
is samen met de professionals ont
wikkeld en beschikt over een directe 
feedback functie. Hierdoor kan de 
app ook in de toekomst conform de 
behoeftes van de gebruikers wor
den aangepast. 
De app kan gra
tis gedownload 
worden (Android, 
IOS, Windows). n

Meer informatie 
over de mogelijk
heden én downloaden:  
www.spoedzorgzondergrenzen.nl.
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Afsluitend symposium 

‘Grensoverschrijdende samenwerking  
in de acute zorg'

14 maart 2018 

SAVE THE DATE 

Project PREpare

www.acutezorgeuregio.nl
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KETENPARTNERS KETENPARTNERS

Aantoonbaar Voorbereid   de lucht in

In 2011 zijn door de LNAZ kwalificatieprofielen 

vastgesteld voor crisisorganisaties, ook wel bekend 

als het ‘groene boekje’. Waar moeten functionarissen 

binnen de crisisorganisaties in de zorgsector aan 

voldoen? Met de komst van het Kwaliteitskader 

Crisisbeheersing en OTO 2.0 worden de 

kwalificatieprofielen voor de Voorzitter Crisis(beleids)

team, Crisiscoördinator en Informatiecoördinator 

onder de loep genomen.

Door Rik Kleijer, Acute Zorg Euregio

Waar moeten functionarissen binnen de crisisorganisaties in de zorgsector aan          voldoen?

e netwerken Acute Zorg Euregio  
en regio Zwolle zijn in 2016 ge

start met het project Aantoonbaar 
Voor bereid. Dit project moet de kwali
ficatieprofielen voor sleutelfunctio na
ris sen uit 2011 actualiseren en com pac
ter maken, zodat deze in de praktijk 
gemakkelijker toegepast kunnen wor
den. Hiermee wordt invulling gegeven 
aan de norm uit het Kwaliteitskader  
Crisisbeheersing en OTO 2.0, om de vak
bekwaamheid van sleutelfunctionaris
sen te borgen.

Pilotdagen
Om de kwalificatieprofielen voor de  
genoemde sleutelfunctionarissen te 
herzien wordt gebruik gemaakt van 
kennis uit de luchtvaart. Samen met 
de Human Factors Adviesgroep is een 
programma opgesteld waarmee ge
probeerd is tijdens twee pilotdagen 
de benodigde competenties voor de 
Voorzitter Crisis(beleids)team, Crisis
coördinator en Informatiecoördinator 
in beeld te brengen. Gedurende twee 
dagen in april en mei hebben sleutel
functionarissen uit beide regio’s deel
genomen aan het programma. Daarin 
hebben zij eerst een Checklist Personal 
Profile ingevuld en vervolgens hebben 

D zij plaatsgenomen in een vliegsimula
tor en de rol van luchtverkeersleiding 
vervuld.

Checklist Personal Profile
Er werd gestart met het invullen van de 
CPP om de competenties van deelne
mers vast te stellen. De CPP wordt in de 
luchtvaart gebruikt om competenties 
als leiderschap, betrouwbaarheid en 
persoonlijke stabiliteit van piloten (in 
spé) te beoordelen. Een groot deel van 
deze competenties zijn ook van toepas
sing op sleutelfunctionarissen en vorm
den daarom een goed uitgangspunt. 

Cockpit
Met de uitkomsten van de CPP in het 
achterhoofd verplaatsten de deelne
mers zich in de rol van piloot en die 
van luchtverkeersleiding. Tijdens de 
vlucht werd de druk opgevoerd door 
bijvoorbeeld defecten aan het vliegtuig 
te simuleren. Aan de bemanning van 
de cockpit de taak om het probleem 
te verhelpen aan de hand van check
lists of om assistentie te vragen aan de 
luchtverkeersleiding. De luchtverkeers
leiding moest de vliegtuigen veilig over 
het Alpengebergte naar de plaats van 
bestemming leiden.

Vervolg
De pilotdagen hebben een beeld ge
vormd van de competenties waarover 
de sleutelfunctionarissen moeten be
schikken. Momenteel is de projectgroep 
bezig om op basis van de resultaten 
van de pilotdagen tot een competen
tieprofiel te komen. Vervolgens wordt 
bekeken hoe de competenties in beeld 
gebracht kunnen worden en welke 
OTOactiviteiten er nodig zijn om de 
sleutelfunctionarissen te laten voldoen 
aan het beoogde competentieprofiel. 
In 2018 zal gekeken worden op welke 
wijze de koppeling gemaakt kan wor
den met de reguliere werkwijze binnen 
de organisaties. n

Kwaliteitskader Crisisbeheersing & OTO

Eind 2016 is het Kwaliteitskader Crisisbeheersing & OTO 2.0 landelijk 
beschikbaar gesteld. Dit kwaliteitskader is een herziening van het uit 2012 
afkomstige kwaliteitskader. In het kwaliteits kader is beschreven wat keten-
partners minimaal geregeld moeten hebben aan OTO-activiteiten, (crisis)
planvorming en preparatie van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn 
op rampen en crises. Het ROAZ heeft de ambitie gesteld om eind 2018 te 
voldoen aan dit kwaliteitskader. Sommige van de normen worden regio-
naal ingevuld. Voorbeelden hiervan zijn de normen met betrekking tot het 
integraal crisisplan, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Omdat 
uit gesprekken met ketenpartners is gebleken dat het lastig is om de vak-
bekwaamheid van sleutelfunctionarissen te borgen is gestart met het pro-
ject Aantoonbaar Voorbereid waarin zoveel mogelijk regionale uniformiteit 
en samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid wordt nagestreefd.
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OVER DE GRENS OVER DE GRENS

In een grensregio leert  men van elkaar

Anders dan in Nederland wordt de 

ambulancezorg in Duitsland van oudsher 

niet landelijk, maar door ieder Kreis zelf 

georganiseerd. De Landkreis Grafschaft Bentheim 

is een van de partners van het PREpare-project, 

dat in 2015 is gestart om de grensoverschrijdende 

samenwerking te bevorderen. Dhr. Hagemann 

vertelt meer over hoe de samenwerking het 

hoofd kan bieden aan verschillende vraagstukken 

binnen de spoedzorg.

Door Elisa Boekhorst, Acute Zorg Euregio en Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Een kijkje bij de buren

e belangrijkste uitdaging voor de 
Landkreis Grafschaft Bentheim 

is het omgaan met de stijging van het 
aantal 112meldingen. Slechts in een 
deel van deze meldingen gaat het wer
kelijk om een noodgeval. Bovendien is 
er sprake van een toenemend gebrek 
aan Notärzten. Dhr. Hagemann is sinds 
ruim tien jaar Ärztlicher Leiter Rettungs
dienst (ÄLRD) voor Landkreis Emsland 
en sinds enige jaren ook voor Landkreis 

of net over de grens in Nederland ge
beurt, dan hebben wij een nadeel ten 
opzichte van een centraler gelegen ge
bied. Samenwerken met het buurland 
vergroot de mogelijkheden om men
sen zo snel mogelijk te kunnen helpen. 
Je moet elkaar dan wel goed kennen. 
Daarom is regulier samenwerken en 
oefenen belangrijk.' Regulier samen
werken met de Nederlandse spoedzorg
keten gebeurt steeds meer. Zo vliegt de 
MMThelikopter vanuit Groningen ook 
naar Emsland en zijn er dankzij het 
PREpareproject samenwerkingsafspra
ken tussen de huisartsen en ambulance
dienst in Dinkelland met het ziekenhuis 
in Nordhorn. Patiënten in de omgeving 
van Dinkelland met een beroerte kun
nen daardoor sneller worden geholpen. 
Dhr. Hagemann verwacht dat in de toe
komst steeds meer gebruik zal worden 
gemaakt van specialistische zorg net 

D Grafschaft Bentheim. Daarnaast werkt 
hij een dag in de week als Notarzt.  
Dhr. Hagemann: 'De Notarzt moet al
leen worden ingezet wanneer het 
nodig is. Op dit moment kan de meld
kamercentralist alleen kiezen voor een 
ambulanceinzet met of zonder Notarzt, 
maar in de toekomst zal de centralist 
meer keuzemogelijkheden krijgen, zo
als de inzet van een zorgambulance of 
een huisbezoek van de huisarts.'

Opleiding
Een andere ontwikkeling betreft de 
opleiding van ambulanceverpleegkun
digen. Doordat in Duitsland de spoed
zorgrandvoorwaarden per deelstaat 
wettelijk zijn bepaald, kan het per 
deelstaat sterk verschillen welke oplei
ding ambulancepersoneel dient te heb
ben. Dhr. Hagemann: 'Men is bezig in 
Duitsland het beroep Notfallsanitäter 
als standaard te implementeren. De 
Notfallsanitäter kan en mag zelfstandig 
meer handelingen verrichten en komt 
daarmee dichter in de buurt van het 
niveau van de Nederlandse ambulance
verpleegkundige.'

Samenwerking 
Dhr. Hagemann is medisch manager 
voor twee gebieden waardoor er over 
de districtsgrenzen heen al veel wordt 
samengewerkt. Wanneer het gaat om 
grootschalige incidenten biedt grens
overschrijdende samenwerking veel 
meer waarde voor grensregio’s zoals de 
Euregio, maar in de landelijke plannen 
voor rampen wordt meestal maar van 
een halve cirkel uitgegaan. Dhr. Hage
mann: 'Denkt u aan een grootschalig 
incident midden in Duitsland: hulpdien
sten komen in dat geval uit alle omlig
gende Kreisen. In al deze gebieden blij
ven daardoor voldoende ambulances 
achter om de reguliere zorg te blijven 
waarborgen. Als er iets groots bij ons 

Dhr. Hagemann, Ärztlicher Leiter  

Rettungsdienst.

Beschikbare ziekenhuizen en ambulancestandplaatsen in Landkreis Grafschaft Bad Bentheim en Landkreis Emsland.

over de grens, indien de zorg in eigen 
land verder weg is. 

Oefenen
Op dit moment wordt door de vier  
aan elkaar grenzende gebieden Twente,  
Bentheim, de OostAchterhoek en  
Bor ken gewerkt aan een communi
ca tie strategie voor grootschalige in
ciden ten. Hierop vooruitlopend heeft  
dhr. Hagemann in de protocollen in 
Bentheim en Emsland opgenomen dat  
bij incidenten waarbij veel ambulan ces  
nodig zijn de omliggende Kreisen én  
Nederland via de meldkamer om bij
stand gevraagd wordt. 'Maar,' bena
drukt dhr. Hagemann, 'we zijn niet 
klaar als het enkel staat opgeschreven. 
De grens overschrijdende samenwerking 
moet ook in de praktijk een natuurlijk 
gegeven zijn. Uiteraard willen we niet 
wachten tot een incident zich voor

Traumazentren

= lokal
= regional
= überregional

Notfallrettungsmittel

Rettungswache

Ambulancestandplaatsen Landkreis Grafschaft Bad Bentheim.

doet. Daarom wordt in oktober 2017 in  
Nordhorn een gezamenlijk Nederlands
Duitse oefening georganiseerd. Mensen 
zijn erg gemotiveerd en ik hoop dat we 
in de toekomst samen blijven trainen. 
We kunnen echt van elkaar leren.' n

Toekomstplannen

Dhr. Hagemann: 'Onbekendheid 
is altijd spannend. Daarom is het 
goed structureel bijeen te komen 
om de opgebouwde grensover-
schrijdende samenwerking te 
evalueren en voort te zetten.  
Elkaar echt leren kennen ge-
beurt echter in de praktijk, we 
willen ook na PREpare samen 
blijven oefenen, dat vereist inzet 
van beide zijden van de grens.' 
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COVERINTERVIEWCOVERINTERVIEW

Dr. Thomas Keller, 

Anästhesist und 

leitender  

Hubschrauberarzt 

des in Rheine.

Dr. Thomas Keller ist Anästhesist und leitender  

Hubschrauberarzt des in Rheine (BRD) stationierten 

Rettungshubschraubers Christoph Europa 2. Das 

Versorgungsgebiet dieses Rettungshubschraubers 

umfasst auch Twente und Oost-Achterhoek. Ein  

deutsches Rettungsteam eilt auf niederländischen  

Grundgebiet zu Hilfe. Dr. Keller erläutert uns  

den Ablauf. 

Grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Insgesamt hat der Rettungshubschrauber Christoph 
Europa 2 im Jahr 2016 1.300 Einsätze geflogen. Er 
kommt dabei pro Jahr zu ca. 25-35 Einsätzen in 
den Niederlanden, wobei die Anzahl der Einsätze 
zunimmt. Die Besatzung des Rettungshubschraubers 
besteht aus Anästhesisten als Notärzte, Notfall s-
anitäter der Feuerwehr Rheine und Piloten der ADAC 
Luftrettung. Der Hubschrauber ist von 7 Uhr morgens 
bis zum Sonnenuntergang einsatzbereit. Nachts  
kann der Christoph Europa 2 im Augenblick nicht 
fliegen. Der Einsatzradius des Hubschraubers ist  
70 Kilometer um den Standort Rheine, diese Strecke 
kann er in gut 20 Minuten erreichen.

‘Bei der Arbeit 
merken wir  
keine ‘Grenze''
Door Dr. Thomas Keller en Acute Zorg Euregio

Grenzüberschreitender Zusammenarbeit

‘Die Kollegen 

fliegen gerne in die 

Niederlande, da sie 

dort die freundliche 

und kompetente 

Arbeitsatmosphäre 

schätzen'

r. Thomas Keller ist gerne bereit zu 
erklären wie der Einsatz des Ret

tungshubschraubers Christoph Europa 
2 funktioniert. 'In Deutschland wird der 
Rettungshubschrauber bei allen medi
zinischen und chirurgischen Notfällen 
eingesetzt', erklärt er. 'Dies sind neben 
der Traumaversorgung häufig Herzin
farkt, Schlaganfall oder akute Atemnot. 
Dagegen ist der Hubschrauber in den 
Niederlanden für die Versorgung und 
den schnellen Transport von Trauma
patienten im Einsatz. Daher heißt 
der Rettungshubschrauber dort auch 
'Trauma helicopter'.' 

Alarmierung
'Die Alarmierung erfolgt über die Leits
telle in Rheine. Wird der Hubschrauber 
außerhalb des Kreises Steinfurt benö
tigt, rufen die anfordernden Leitstellen 
in Rheine an und von dort erfolgt der 
Einsatzauftrag an die Hubschraubersta
tion', setzt Dr. Keller fort. Während des 
Anfluges erfährt die Besatzung dann  

Näheres zum Notfall, Landemöglich
keiten oder Besonderheiten vor Ort 
(Hinder nisse, Stromleitungen, etc.). Bei  
schweren Traumata fliegt der Hub
schrauber in das nächstgelegene Trau
mazentrum. Wann ein überregio nales 
Traumazentrum angeflogen wird, hängt 
vom Verletzungsmuster ab. 'Hochrasanz
trauma, Mehrfachverletzung oder auch  
Einklemmung im PKW sind hier bei
spielhaft', erklärt Thomas Keller. 'In 
Holland ist meistens das MST unser Ziel, 
in Deutschland die Uni Münster, oder 
auch Krankenhäuser in Osnabrück. Die 
Entscheidung über die Zielklinik trifft 
der Arzt vor Ort nach Untersuchung 
des Patienten und der Entfernung zum 
nächsten Zentrum. Die Transportzeiten 
betragen in der Regel 10 bis 15 Minu
ten. Bei Verbrennungen werden die  
Patienten direkt in ein Verbrennungs
zentrum geflogen.'

Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit mit den niederlän

dischen Kollegen klappt gut. 'Manch
mal muss man erklären, warum man 
von den niederländischen Protokollen 
abweicht', sagt Dr. Keller. 'Der Notarzt 
trifft die Therapieentscheidung und 
muss nicht wie die Notfallsanitäter strikt 
den Algorithmen folgen', erklärt er. Al
lerdings haben die Notärzte in der Re
gel kein Problem damit, die Protokolle 
weiterzuführen. Manchmal fliegt ein 
Mitarbeiter der Ambulance mit zum 
Krankenhaus, um dort bei der Übergabe  
zu helfen. Eigentlich merkt man aber 
bei der Arbeit am Patienten keine 
'Grenze'. 'Wichtig ist es, frühzeitig den 
Hubschrauber zu alarmieren, da wir 
von Rheine immer erst 25 Kilometer in 
Richtung der Niederlande fliegen müs
sen' hebt Dr. Keller hervor. 'Bis der Hub
schrauber nach der Alarmierung starten 
kann, dauert immer gut 3 Minuten, da 
erst aus Twente in Rheine angerufen 
werden muss und von dort der Alarm an 
den Hubschrauber gesendet wird.' Eine 
direkte Alarmierung ist nicht möglich. 
Die Orientierung erfolgt mit einem 
Navigationssystem, welches die direkte 
Strecke zum Einsatzort anzeigt. 'Daher 
benötigen wir eine möglichst genaue 
Ortsangabe. Wenn wir einen Patienten 
aus Deutschland zum MST bringen, ruft 
die zuständige Leitstelle im Kranken
haus an und berichtet die Ankunftszeit 
und welche Verletzungen der Patient 
hat. Der Pilot meldet dann über den 
Flugfunk an die niederländische Luft
überwachung den Einflug und erhält 
dann die direkte Freigabe für den Flug 
zum Krankenhaus.' Dr. Keller betont die 
Zusammenarbeit: 'Die Kollegen fliegen 
gerne in die Niederlande, da sie dort die 
freundliche und kompetente Arbeitsat
mosphäre schätzen. Es wirkt oft etwas 
lockerer als in Deutschland.' n

D
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GROOTSCHALIGE ZORG INNOVATIE

mei 2017, een grote groep Offi
cieren van Dienst Geneeskundige 

zorg (OvdG) van de vijf regio’s staat met 
verwondering midden in het enorme 
olifantenverblijf van Burgers Zoo. Want 
naast het ‘van en met elkaar leren’, is er 
ook ruimte voor ontspanning tijdens de 
jaarlijks terugkerende ‘bovenregionale 
OvdGdag’. In het ochtendprogramma 
hebben de collega’s eerder met het 
Criviant spel de kennis van de multi
disciplinaire samenwerking opgehaald. 
Daarna was het aan twee collegae 
OvdGen om inzetervaringen te delen. 

e ambulance 2017 kent veel in
novaties en heeft het in zich om 

op onderdelen trendsettend te zijn 
binnen de ambulancesector. De Voer
tuig en Materialencommissie (VOMA) 
is trots op het voertuig en ziet het 
als resultaat van de gezamenlijke in
spanningen en samenwerking binnen  
Ambulance Oost.

Waarom een nieuw concept?
De VOMA kwam steeds vaker voor een 
uitdaging te staan als het ging om het 
positioneren van nieuwe middelen en 
materialen in het achtercompartiment 
van de ambulance. Niet zo gek als je 
bedenkt dat we al meer dan tien jaar 
rijden met de huidige indeling. Als or
ganisatie krijg je niet vaak de kans om 
een ander concept te ontwikkelen en 
als deze zich aandient, dan moeten 
de inspanningen ook resulteren in een 
eindproduct waarmee we de komende 
jaren weer verder kunnen. Met de am
bulance 2017 denken we dat we daarin 
geslaagd zijn. Er zijn veel positieve re
acties van medewerkers, maar ook de 
collega’s van andere diensten waren 
zeer onder de indruk. Zelfs in het bui
tenland is het voertuig niet onopge
merkt gebleven, want ook collega’s uit 
onder andere Duitsland en Scandinavië 
hebben ons gecomplimenteerd met  
het eindresultaat. 

8 D

‘Samen leren we meer’ Innovaties maken werken makkelijker en veiliger

Door Sabine van der Veen, GHOR Twente Door Martin Bartelink, Ambulance Oost

Bovenregionaal opleiden, 
oefenen en Trainen

Introductie nieuwe 
Ambulance 2017

Roger Weimar (GHOR IJsselland) deelde 
zijn ervaringen als OvDG tijdens het 
trein incident in Dalfsen. Marco Pfeiffer, 
GHOR GelderlandZuid) vertelde op zijn 
beurt over de inzet OvDG tijdens een 
brand op oudjaarsnacht in een apparte
mentencomplex in Lent. De heren na
men de collega’s chronologisch mee in 
het incident en stelden telkens de vraag: 
‘wat zou jij doen in deze situatie?’. Ieder 
incident kent immers keuzemomenten. 
Met name het delen van de bijbeho
rende dilemma’s en afwegingen met de 
collega’s was erg waardevol. En waarom 
zouden we deze kennis en ervaring  
binnen de regio houden?

OTO-activiteiten
Het uitwisselen van ervaringen, kennis en  
kunde is leidend in de OTOactiviteiten 
van de samenwerkende Veiligheids
regio’s. Zoveel inzetten zijn er immers 
niet. Daarom is het des te belangrijker 
de incidenten die hebben plaatsgevon
den breed te bespreken. Daarnaast is 
het goed mogelijk dat we op een dag 
elkaar moeten ondersteunen bij een 
groot of langdurig incident. Dat de col
legae elkaar tijdens één van de OTO
activiteiten al eens ontmoet hebben, is 
ontzettend waardevol. Het is al zo vaak 

Het interne proces
Het ontwikkelen van een nieuwe ambu
lance kost veel tijd en energie en vraagt 
om betrokkenheid van de interne or
ganisatie. De VOMA was zich daarvan 
goed bewust en heeft gekozen voor 
een brede aanpak die past bij de visie 
van Ambulance Oost: 'Maak gebruik 
van de expertise die intern aanwezig is 
en betrek zoveel mogelijk medewerkers 
om al in een vroeg stadium draagkracht 
te creëren'. Er is gestart met een uitge
breide enquête onder de ambulance
medewerkers en de resultaten daarvan 
waren cruciaal voor het formuleren van 
een Programma van Eisen (PvE). Daar
naast is gesproken met ICT, ergocoaches 
en Patiëntveiligheid. Het definitieve 
PvE is gepresenteerd aan het manage
ment, de cluster Ambulancezorg en de 
ondernemingsraad. De ambulance 2017 
werd op deze wijze een product van de 
gehele organisatie. 

Innovaties
De ambulance 2017 kenmerkt zich 
door een aantal innovaties binnen de  
Nederlandse ambulancesector. Wat di
rect in het oog springt is de werkplek  
van de verpleegkundige. Vanuit de arbo  

Leren van en mét elkaar, 
dát is het uitgangspunt 
van de activiteiten die de 
GHOR-crisisorganisatie 
al jaren in samenwerking 
met de Oostelijke 
Veiligheidsregio’s in het 
kader van opleiden, trainen 
en oefenen organiseert. De 
veiligheidsregio’s Noord-
Oost Gelderland, Twente, 
Gelderland-Midden, -Zuid  
en IJsselland geloven in  
‘1 en 1 is 3’.

Vrijdag 8 september 2017  
is onder grote belangstelling 
de ambulance 2017 
gepresenteerd, gebouwd 
door de firma Miesen 
uit Bonn (Duitsland). 
Veel medewerkers 
van Ambulance Oost, 
leveranciers en collega’s  
van andere RAV’en, hadden 
het druilerige weer 
getrotseerd en gehoor 
gegeven aan de uitnodiging.

gebleken dat het elkaar kennen de sa
menwerking tijdens een incident mak
kelijker en prettiger maakt.

Bovenregionale samenwerking
23 maart 2017, de Directeuren Publieke  
Gezondheid (DPG) en de Algemeen 
Commandanten geneeskundige zorg 
(ACgz) zijn samengekomen in de buurt 
van Deventer voor een training over be
stuurlijke sensitiviteit. Hoe pak je op tac
tisch en strategisch niveau een bepaald 
incident aan, welke competenties vraagt 
bestuurlijke advisering en hoe werk je 
als DPG en ACgz optimaal samen? Alle
maal thema’s die zich niet beperken tot 
regiogrenzen en die zich daarom uitste
kend lenen voor een bovenregionale 
training. Temeer omdat het bijdraagt 
aan het versterken van het oostelijke 
netwerk en elkaar beter leren kennen. 
Ook kan het simpelweg effectiever en 
efficiënter zijn om in bovenregionale 
samenwerking bepaalde activiteiten op 
te pakken. Zo hebben we een mooie 
slag gemaakt door in 2016 alle OvdGen  
van de oostelijke regio’s gezamenlijk  
bij te scholen met een voor ons op  
maat samengesteld programma. Hier
mee hebben we niet alleen een specifiek 
op onze wensen ontwikkelde scholing 
kunnen aanbieden, ook hebben we aan 
ons oostelijk netwerk kunnen bouwen 
door te investeren in bovenregionale  
kennismaking. 

Netcentrisch werken
Uiteraard wordt er binnen het oostelijke 
netwerk niet alleen op het gebied van 
OTO nauw samengewerkt. Een mooi 
voorbeeld van samen optrekken en met 
en van elkaar leren is alles rondom de 
netcentrische werkwijze en informatie
management. Zo stemmen we werkwij
zen met elkaar af en zijn er regelmatig 
overleggen om ontwikkelingen met  
elkaar te bespreken. Een ander thema 
in de bovenregionale samenwerking is 
de gezamenlijke visie en werkwijze voor 
evenementen  (advisering). n

en Patiëntveiligheid is het gewenst dat 
de verpleegkundige alle handelingen 
kan uitvoeren vanuit de stoel, zonder 
op te hoeven staan tijdens het rijden. 
De nieuw ontwikkelde elektronische 
uitschuifbare kast zorgt ervoor dat de 
monitor, medicatie, EDAZcomputer 
en verbruiksmaterialen onder handbe
reik van de verpleegkundige worden 
gebracht. De lades in de kast zijn daar
bij ingericht volgens het ABCprincipe. 
Daarnaast zijn alle middelen en mate
rialen die nodig zijn voor een hulpver
lening te pakken zonder dat men in 
het voertuig hoeft te stappen. Naast 
de tijdwinst die dit oplevert is dit ook 
een enorme verbetering in het kader 
van ergonomie. Ook is een belangrijke 
stap gemaakt in het kader van veilig
heid. Met uitgebreide contourverlich
ting op zowel de schuifdeuren als de 
normale deuren, is het voertuig is veel 
beter zichtbaar geworden als deuren 
geopend worden. Momenteel loopt de 
aanbesteding voor de nieuwe ambu
lancekleding, waarvan de kleurstelling 
reeds was vastgesteld. De ambulance 
2017 is het eerste voertuig in Nederland 
waarbij deze kleuren in het achtercom
partiment zijn verwerkt. n

Training bestuurlijke sensitiviteit.

Medewerkers bekijken de nieuwe ambulance.De leden van de VOMA.
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De dynamiek van de   spoedpost

De Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA) vormt 

samen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van  

ZGT Almelo de Spoedpost. Patiënten kunnen hier  

's avonds en in het weekend terecht voor 

spoedeisende hulp. Dankzij de nauwe samenwerking 

met Ambulance Oost kan bij levensbedreigende 

situaties snel een ambulance worden ingezet.

Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Een goede samenwerking helpt de patiënt sneller

arla Mollink is triagist bij de spoed
post en krijgt iedere dag patiënten 

aan de lijn die denken medische zorg no
dig te hebben die niet kan wachten tot 

De Nederlandse 
Triage Standaard 
(NTS)

De NTS is een richtlijn die 
professionals ondersteunt bij 
het beoordelen van de urgentie 
van de klachten van de patiënt. 
De triagist kent de patiënt een 
urgentiecode toe, variërend  
van U1 tot U5. Bij U1 is er sprake  
van direct levensgevaar en 
moet de patiënt onmiddellijk 
worden gezien, bij U5 kan de 
patiënt de volgende werkdag 
worden gezien.

C de volgende werkdag. Carla: 'Middels 
de Nederlands Triage Standaard (NTS) 
proberen wij zoveel mogelijk informa
tie over de toestand van de patiënt te 

krijgen. Na een korte triage constateren 
wij hoe snel en door welke professional 
de patiënt moet worden gezien. Bij le
vensbedreigende situaties dragen wij de 
zorg via een intercollegiale lijn over aan 
de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).' 
Joyce Jansen is centralist bij de MKA 
en vult aan: 'Het werkt ook andersom: 
wanneer wij iemand aan de lijn krijgen 
waarvan de toestand niet levensbedrei
gend is, maar die wel door een arts ge
zien moet worden, dan dragen wij over 
aan de huisartsenpost.' Huisarts Ronald 
Vriens: 'Op het callcenter van de spoed
post zit een regiearts die de triagisten 
bijstaat en adviseert over de urgentie
bepaling. Soms rijden we zelf naar de 
patiënt toe, bijvoorbeeld als na aan
komst van de ambulance blijkt dat de 
situatie minder ernstig is dan gedacht, 
maar er wel een arts moet komen. Dan 
rijden we met een gele auto met ap
paratuur en een speciaal opgeleide 
chauffeur. Als we overdragen naar de 
ambulancedienst, is er bijna altijd wel 
een terugkoppeling. Het is voor onze 
beeldvorming belangrijk om te weten 
of de overdracht de juiste beslissing is 
geweest en of het klopt wat de assis
tente heeft gezien.'

Overbelast
Ronald: 'Een groeiend probleem is dat 
huisartsenposten overbelast raken. 
Zo'n tachtig procent van de patiënten 
die bij ons binnenkomen heeft geen 
spoedeisende hulp nodig. Ook de am
bulancedienst is soms overbelast met 
nietspoedeisende zaken. We zullen in 
de toekomst de spoedzorg nog beter 
moeten organiseren, om te zorgen dat 
de zorg bereikbaar blijft voor mensen 
die het nodig hebben. Daarbij is een 
goede samenwerking met de ambulan
cedienst, ziekenhuizen en zorgverzeke
raars vereist.' Carla vult aan: 'Ook wij 
ondervinden hinder van het feit dat de 
ambulancedienst overbelast raakt. Soms 
moeten we lang wachten wanneer we 
via een intercollegiale lijn een spoed
geval willen overdragen naar de ambu
lancedienst. We kunnen op dat moment 
niet de zorg leveren die we zouden wil

len leveren en dat is heel vervelend.'

GGZ
'Een andere punt dat ons grote zor
gen baart is de ontwikkeling binnen 
de geestelijke gezondheidszorg (GGZ),' 
vertelt Ronald. 'Psychiatrische patiënten 
worden steeds minder intramuraal be
handeld en komen dan thuis te zitten. 
Zij bellen vaak voor nietspoedeisende 
zaken met de huisartsenpost of naar 
112, soms wel vijftien keer per dag. Het 
kost ons veel tijd om die mensen te hel
pen. Ook is de ambulancedienst binnen 
de acute psychiatrie vaak als eerste ter 
plaatse en het duurt soms enkele uren 
voordat er een psychiater aanwezig is 
die de zorg kan overnemen. Al die tijd 
is de ambulance en het personeel niet 

beschikbaar voor andere spoedgeval
len. Hopelijk komen er met de nieuwe 
regering meer mogelijkheden om dit 
probleem op te lossen.'

Hoge kwaliteit
De acute zorg blijft ondanks de knel
punten een mooi vakgebied. Joyce: 'De 
dynamiek van het vak is geweldig; je 
weet aan het begin van een werkdag 
nooit wat je gaat tegenkomen. Het is 
fijn om iets te kunnen betekenen voor 
mensen.' Ronald: 'Ook ik werk met heel 
veel plezier. We leveren met ons team 
een stuk gezondheidszorg van hoge 
kwaliteit en ik ben er trots op dat we 
boven het gemiddelde uitsteken. Maar,' 
besluit Ronald, 'we streven altijd naar 
nog beter.' n

Van links naar rechts: Ronald Vriens, Joyce Jansen en Carla Mollink.
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Antibioticaresistentie: een  regionale aanpak

Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor 

de werking van antibiotica. Met als gevolg dat nu 

nog eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of 

blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen 

worden. De Organisation for Economic Cooperation 

and Development (OECD) schat dat over een aantal 

jaren wereldwijd jaarlijks ongeveer 700.000 mensen 

overlijden als gevolg van antibioticaresistentie. 

Door Ilona Reilink, GGD Twente

ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle stimuleert samenwerking zorgketen in twee jaar      durende pilot

n Nederland gaan wij goed om met 
antibiotica. Je krijgt ze alleen als 

een arts deze voorschrijft. Desondanks 
stijgt de antibioticaresistentie ook in 
Nederland en vormt een steeds grotere 
bedreiging voor de openbare gezond
heidszorg. De bestrijding ervan wordt 
steeds belangrijker. 

ABR
Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) is in 2016 de 
regionale aanpak antibioticaresistentie 

gestart. Een belangrijk onderdeel van 
deze aanpak is de oprichting van tien 
regionale Zorgnetwerken Antibiotica
resistentie (ABR). Deze zorgnetwerken 
hebben als doel om op regionaal niveau 
antibioticaresistentie te voorkomen en 
de verspreiding te bestrijden. Het LNAZ 
en GGD GHOR Nederland ondersteunen 
en adviseren deze tien zorgnetwerken. 
De regionale samenwerking is van be
lang, want antibioticaresistentie blijft 
niet beperkt tot één persoon of zorgin
stelling. Resistente microorganismen 

verplaatsen zich, onder andere door 
de beweging van personen, tussen 
bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen. De GGD heeft een 
belangrijke taak in het bewaken en 
beschermen van de volksgezondheid 
in Twente. Mark Lotgerink is deskun
dige infectiepreventie bij GGD Twente 
en vertelt over de regionale aanpak. 
Mark: ‘In het oosten van het land is er 
het ABR Zorgnetwerk EuregioZwolle.  
Voor de indeling worden de ROAZ re
gio’s Euregio en Zwolle aangehouden. 
Dit netwerk is in 2017 van start gegaan 
in de vorm van een twee jaar durende pi
lot. In het zorgnetwerk EuregioZwolle  
werken GGD Twente en IJsselland sa
men met zorginstellingen, organisaties 
en professionals zoals ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, woonzorgcentra, die
renartsen, apothekers en huisartsen 
aan het voorkomen en bestrijden van 
antibioticaresistentie. Het zorgnetwerk 
stimuleert de samenwerking in de regi
onale zorgketen. Ook wordt er gewerkt 
aan een regionaal risicoprofiel met de 
daarbij horende beheersmaatregelen.’

Kwartiermaker
In elke regio is een kwartiermaker aan
gesteld die het voortouw neemt in het 
opzetten van het zorgnetwerk. In deze 
regio is dat Hans Hutten. Hans: ‘ABR 
Zorgnetwerk EuregioZwolle heeft een 
regionale stuurgroep waar alle relevan
te partijen, vanuit cure, care en publieke 
gezondheid in zitten. Voor onze regio is 
deze taak neergelegd bij de Isala Klinie
ken. De regionale stuurgroep heeft een 
regionaal coördinatieteam (RCT) opge
zet voor de uitvoering en coördinatie 
van de taken van het ABR Zorgnetwerk. 
Dit team bestaat uit verschillende pro
fessionals: een artsmicrobioloog, arts 
maatschappij en gezondheid, deskundi
ge infectiepreventie, een verpleegkun
dige uit de VVTsector en een epidemio
loog. We zoeken voor onze regio nog 
een specialist ouderengeneeskunde en 
een huisarts.’ Naast het samenwerken 
en onderling transparant communice
ren over antibioticaresistentie zijn er 
voor het ABR Zorgnetwerk nog een 

aantal belangrijke taken. Mark: ‘De 
GGD heeft bijvoorbeeld in het zorgnet
werk een signalerende rol op de effec
ten van antibioticaresistentie in de re
gio. Zo kan de GGD bij een uitbraak van 
resistente microorganismen een coör
dinatie, regie of adviesfunctie hebben. 
Zowel binnen instellingen als buiten de 
muren van een instelling. Het netwerk 
stimuleert ook belangrijke taken zoals 
het verzorgen van deskundigheidsbe
vordering door bij en nascholing.’ Be

langrijk is ook de algemene adviesrol 
van het netwerk ten aanzien van anti
bioticaresistentie. ‘Bestuurders, profes
sionals en het publiek dienen zich meer 
bewust te zijn van deze problematiek’, 
aldus Mark. n

Meer weten over het ABR  
Zorgnetwerk EuregioZwolle?  
Neem contact op met  
Hans Hutten, kwartiermaker, via  
h.hutten@abrnetwerk.nl.

I

Raak ook besmet!

De stuurgroep en het regionaal coördinatieteam (RCT) 
van ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle organiseren een 
ontmoetingsmiddag. Bent u werkzaam in de zorg 
als bestuurder, specialist ouderengeneeskunde, 
huisarts, arts GGZ of gehandicaptenzorg, 
deskundige infectiepreventie? Graag delen 
we ervaringen over wat samenwerking kan 
betekenen en welke initiatieven er al zijn met 
en voor u.

Woensdag 8 november 2017, 13.00 - 17.00 uur, Postillion Hotel Deventer. 
Aanmelden kan via info@abrnetwerk.nl.

Mark Lotgerink, deskundige infectiepreventie 

bij GGD Twente.

Hans Hutten, kwartiermaker van het  

ABR Zorgnetwerk EuregioZwolle.

             
 
   
 
 
 
       
 
 
 
 
Samenwerken tegen Antibiotica Resistentie (ABR);  
“raak ook besmet”. 
 
Het is van groot belang om antibioticaresistentie (ABR) samen te voorkomen en te 
bestrijden. Het ministerie van VWS heeft 10 regionale zorgnetwerken aangewezen. 
ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle is één van deze 10 en u maakt deel uit van dit 
zorgnetwerk. 
Het bundelen van onze krachten in de strijd tegen antibioticaresistentie is een eerste 
vereiste. Graag delen we ervaringen over wat samenwerking kan betekenen en welke 
initiatieven er al zijn met en voor u. 
 
De stuurgroep en het regionaal coördinatieteam (RCT) van ABR Zorgnetwerk 
Euregio-Zwolle zoeken de samenwerking met u! Hierbij nodigen we u (bestuurders, 
specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, artsen GGZ en gehandicaptenzorg, 
deskundigen infectiepreventie en overige professionals werkzaam in de zorg) uit.   
 
Save the date: 
Woensdag 8 november 2017, 13:00-17:00 uur, Postillion Hotel Deventer 
 
We stellen het zeer op prijs als u komt. 
U kunt zich aanmelden via info@abrnetwerk.nl  
Na inschrijving wordt het programma van die middag aan u toegezonden. 
 
Namens de stuurgroep en het RCT, 
Hans Hutten, kwartiermaker ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle 
 
Raak ook besmet! 
Sluit aan, maak kennis met elkaar en het ABR Zorgnetwerk 
Euregio-Zwolle 
 

ABR Zorgnetwerk 
Euregio-Zwolle 
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