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Terugblikken

Passend vervoer

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen! De decembermaand is zo’n druk-drukdrukke maand waarin iedereen alles af wil hebben voor kerst. Januari ken
merkt zich door rust: lege agenda’s, goede voornemens en het vooruitzicht
van een heel jaar. Rationeel gezien onzin, maar het gevoel wil ook wat.
En zo bezien is het een goede start van het nieuwe jaar om te denken in
mogelijkheden en de lege gaten in de agenda te gebruiken om inspiratie op
te doen om ons werk, de acute hulpverlening, nog beter te maken. Ik wens
alle collega’s in de acute keten deze inspiratie toe!
Zelf vond ik het einde van het jaar 2016
al vol inspirerende momenten. Het con
gres over terrorisme op 1 november 2016
was er een van. Deze bijeenkomst met
driehonderd bezoekers was voor velen
een eyeopener. De ervaringen van de
collega’s uit Brussel bij de aanslag op
13 november 2016 maakten indruk en
leerden ons dat er nog veel te doen is
om goed voorbereid te zijn.
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Op 2 december 2016 hadden we evenals
in 2015 een test om te kijken of we een
ramp met vele slachtoffers aan kunnen,
dit jaar met de nieuwe werkwijze. Met
collega’s van de meldkamer, ambulance
dienst, brandweer, ziekenhuizen, Rode
Kruis, GHOR, GGD en Acute Zorg Euregio
hebben we de acute keten in werking gezet en met realistische uitgangspun
ten de hulpverlening aangepakt. De resultaten komen nog, maar om zo als
ketenpartners met elkaar samen te werken geeft heel veel energie voor het
nieuwe jaar.
Inspirerend zijn ook veranderingen in werk en functie. Op deze plaats maak
ik graag gebruik van de gelegenheid om een paar belangrijke wijzigin
gen binnen de GHOR te melden die ook mijzelf betreffen. Medio 2016 is
Samantha Dinsbach aangetreden als nieuwe Directeur Publieke Gezondheid
en dit heeft meteen geleid tot nieuwe bewegingen. Ik heb als lid van het MT
GGD een deel van haar taken overgenomen als hoofd Jeugdgezondheidszorg
binnen de GGD. Daarnaast blijf ik als plaatsvervangend DPG voor de
Veiligheidsregio betrokken bij de GHOR en het ROAZ, maar niet
meer als bureauhoofd.
Voor de aansturing van het GHOR bureau heeft Heidi Plas met
ingang van 1 november 2016 het stokje overgenomen. Heidi is
binnen de wereld van de acute zorg geen onbekende. Wie kent
haar eigenlijk niet? Als ambulanceverpleegkundige, centralist op
de meldkamer en inmiddels al heel wat jaren bij de GHOR is zij
door de wol geverfd op dit gebied. Als rasechte netwerker is zij bij
velen al een bekend gezicht. Heidi, heel veel succes met deze leuke
functie, ik draag het vol vertrouwen aan je over. Veel inspiratie!

Ron Poot
GHOR Twente
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Succesvolle eerste
Euregionale ETS

ROAZ Euregio is gevraagd om regio
nale afspraken te maken over hoe
per 1 januari het vervoer van per
sonen met verward gedrag wordt
geregeld. De politie wil niet langer
verwarde personen vervoeren die
geen strafbare feiten hebben ge
pleegd en/of niet gevaarlijk zijn. Dit
is onnodig stigmatiserend en kan
als traumatisch ervaren worden. Op
dinsdag 13 december 2016 is het
convenant met betrekking tot acu
te psychiatrie tussen de politie, de
GGZ-instellingen, RAV en het OM in
Oost-Nederland geëvalueerd en is
ook het vervoer besproken. In de
volgende editie van 112 Netwerk
komen we hier uitvoerig op terug. n

VACATURE:

Forensisch arts GGD Twente
Je werkt als arts/geneeskundige en bent op zoek naar een extra uitdaging
en afwisseling. GGD Twente zoekt een daadkrachtige en doortastende
forensisch arts. Een uitdagende afwisselende functie, die goed uit te
oefenen is naast een bestaande (parttime) functie, voornamelijk nacht- en
weekenddiensten; gemiddeld 4 - 6 diensten per maand. Tegen een
uitstekende honorering.
Geïnteresseerd?
Informatie over de functie is te verkrijgen bij Margot Vlutters, teamleider
forensische dienst GGD Twente, te bereiken via 06 387 836 20.
Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met
Regio Twente Frontoffice P&O, tel. 053 487 6601.

Kwaliteitskader
Spoedzorg

Leren in de
traumazorgketen
In het najaar van 2016 hebben in
onze regio twee bijeenkomsten
plaatsgevonden waarin zorgprofes
sionals samen met patiëntvertegen
woordiging en zorgverzekeraar zijn
gevraagd om de route van een
patiënt met ingangsklacht ‘pijn op
de borst’ of ‘collaps’ te doorlopen.
Per processtap moet er worden
vastgesteld wat er in de ideale situ
atie moet gebeuren, wie daarvoor
verantwoordelijk is, wat er minimaal
aanwezig moet zijn en met welke
snelheid dit moet verlopen om een
optimale kwaliteit van zorg te leve
ren. Landelijk wordt hiervan een ge
nerieke patient journey gemaakt die
als input zal dienen voor het op te
stellen Kwaliteitskader Spoedzorg. In
dit kwaliteitskader zullen normen,
(minimale) randvoorwaarden en aan
bevelingen worden beschreven met
als uitgangspunt dat elke patiënt
met een acute zorgvraag op het
juiste moment op de juiste plaats de
juiste zorg ontvangt. n

Tijdens een feestelijke jubileum
bijeenkomst op woensdag
7 december 2016 keken we terug
maar ook vooruit naar leren in de
keten van traumazorg in onze regio.
Ruim honderd professionals vanuit am
bulancezorg, ziekenhuizen en revalidatie
kregen een overzicht van vijftien jaar
traumascholingen, recente ontwikke
lingen op het gebied van grensover
schrijdende samenwerking, innovatieve

leermogelijkheden in de ambulancezorg
en klinische zorg aan traumapatiënten.
Indrukwekkende verhalen en beelden
over leren van grootschalige incidenten
en van de patiënt en naasten over hun
rol als belangrijke schakel in de keten.
Vanuit de revalidatie werd ook naar de
toekomst gekeken, mogelijkheden voor
vroege be
trokkenheid na trauma en
technologische ontwikkelingen. Ga naar
www.acutezorgeuregio.nl voor een foto
impressie van de bijeenkomst. n

Het massaongeluk dat in 2011 op
de A31 in Kreis Borken plaats
vond, was afgelopen 4 oktober
het scenario voor de eerste
Euregionale ETS (Emergo Train
System) sessie.

Op de brandweerpost in Bocholt
werd, in tegenstelling tot het ongeluk
in 2011, door Duitse en Nederlandse
medewerkers uit de acute zorg
keten samengewerkt om de slacht
offers zo snel en goed mogelijk te
redden, te triëren, te behandelen en
te vervoeren. Command and control
(GRIP 1) kon de verschillende werk
wijzen goed managen. De deel
nemers reageerden enthousiast op
vergrote capaciteit van de acute ge
neeskundige hulpverlening. Vanuit
het door INTERREG gefinancierde
het PREpare-project volgen nog een
drietal grensoverschrijdende bijeen
komsten waarbij de nadruk ligt op
samenwerking tussen de Einsatz
leiter en de OvDG. n
Meer informatie? Bekijk de website
www.spoedzorgzondergrenzen.nl.

Ambulance Oost
draait pilot
Voortvloeiend uit het AXIRA tele
health project is Ambulance Oost in
januari gestart met een pilot waar
bij gebruik wordt gemaakt van ICT
toepassingen. Visensia© is zo'n toe
passing: een softwarepakket dat
vanuit afgenomen parameters door
Corpuls© (defibrillator monitor sys
tems) een (in)stabiliteit voorspel
lende index produceert. Deze voor
spellende index kan de hulpverlener
ondersteunen in zijn beslissing hoe
een patiënt te behandelen. Het
hoofddoel is het behalen van indi
viduele gezondheidswinst op basis
van de zorgbehoefte van de patiënt.
Meer daarover in de volgende editie
van 112 Netwerk. n
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OVER DE GRENS

OVER DE GRENS

Notfallsanitäter starten met bijscholing
PREpare activiteiten worden concreter en zichtbaarder
Door Simone Schmidt en Elisa Boekhorst, Acute Zorg Euregio

De spoedzorgketen in het Duits-Nederlandse
grensgebied van onze regio versterken door
grensoverschrijdende samenwerking in acute
situaties dagelijkse kost te maken. Dit is het doel van
het door INTERREG gefinancierde PREpare-project.
Nu de tweede helft van de looptijd ingaat, worden de
activiteiten concreter, maar ook zichtbaarder. Kennis
en communicatie staan centraal. Kennis voor de
professional, maar ook voor de burger.
4
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u belemmeringen voor een grens
overschrijdende inzet zijn uitge
zocht en opgelost, ligt de focus op kennis
en communicatie. In de 112 Netwerk van
april 2016 berichtten we over de aan

pak ‘grenzen afbouwen door kennis’.
Gezien de verschillen tussen het Duitse
en Nederlandse spoedzorgsysteem werd
aanbevolen om het ambulancepersoneel
voor te bereiden op inzet over de grens.

De ontwikkeling van een opleidings
module, welke de Duitse Notfallsanitäter
op een inzet in Nederland voorbereidt, is
ondertussen afgerond.

Notfallsanitäter bijgeschoold
In oktober 2016 was het zo ver: de
eerste twaalf Notfallsanitäter uit Kreis
Borken zijn bijgeschoold voor een in
zet in Nederland. Tijdens de cursus is
aandacht besteed aan systeemverschil
len, taaltraining, juridische aspecten en
communicatie. Naast het theoretische
gedeelte, lag de focus op een aantal
praktische oefeningen, waar de inzet
bij de Nederlandse patiënt werd geoe
fend. Medewerkers van de Nederlandse
ambulancediensten Ambulance Oost en
Witte Kruis hebben ervoor gezorgd dat
de oefeningen zo authentiek en prak
tijkgericht mogelijk waren. Op die ma
nier konden de Notfallsanitäter in een
nagebootste casus direct hun inzet
bij een Nederlandse patiënt met een
acute zorgvraag oefenen. De omgang
met de Nederlandse patiënt en de sa
menwerking met de later arriverende

Notfallsanitäter uit Kreis Borken en de medewerkers van de Nederlandse ambulancediensten Ambulance Oost en Witte Kruis.
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Nederlandse ambulanceverpleegkundige
stonden hierbij centraal.

Elkaar kennen is de sleutel
De deelnemers waren erg positief. Met
name de directe uitwisseling met de
Nederlandse collega’s werd als waarde
vol ervaren. 'Sie sind genauso gut drauf
wie wir!' benadrukte een van de bijge
schoolde Notfallsanitäter. Ook de lotus
sen waren erg enthousiast. De waarde
van het persoonlijk contact kan niet
worden overschat.

Media aandacht
Ter afsluiting van de bijscholing heeft op
27 oktober 2016 een persmoment plaats
gevonden dat van zowel Nederlandse
als Duitse zijde veel mediabelangstel
ling trok. Een overzicht van het grote
aantal artikelen, video’s en audiofrag
menten kunt u vinden op de website:
www.rettungohnegrenzen.de/nieuws.
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Communicatielijnen
Voor een optimale grensoverschrijden
de inzet zijn communicatieafspraken
onmisbaar. Daarom is een inventarisatie
uitgevoerd van de communicatielijnen
tussen meldkamer, ambulancedienst en
ziekenhuis, zowel in Nederland als in
Kreis Borken (NRW) en Kreis Grafschaft
Bentheim (Niedersaksen). In Duitsland
is de spoedzorg per deelstaat verschil
lend geregeld. De inventarisatie is de
basis voor een gezamenlijk communi
catieprotocol dat de komende tijd als
vervolgstap moet worden opgezet.
Overdrachtsmomenten zijn risicovolle
momenten in het zorgverleningproces.
Dit risico wordt verminderd door op
dezelfde methode over te dragen. In
onze regio wordt de SBAR-methode ge
bruikt. Om de overdracht tussen Duitse
en Nederlandse zorgprofessionals zo
soepel mogelijk te laten verlopen, is
in het kader van het project een start
gemaakt de SBAR-methode ook in de
Duitse regio te introduceren. Ook de
taalkennis is onderdeel van de grens
overschrijdende samenwerking. Acute
Zorg Euregio biedt al jaren cursussen
Duits voor Nederlandstalige zorgpro

De Notfallsanitäter en Nederlandse ambulanceverpleegkundige werken samen tijdens een casus.

fessionals aan. Maar ook aan Duitse
kant is behoefte om de buurtaal te le
ren: de taaltraining tijdens de scholing
motiveerde de deelnemers om verder
Nederlands te leren. Hoe ook in deze
behoefte voorzien kan worden, wordt
nu onderzocht. n

V A Deutschland-Nederland
uitgevoerd en door de Europese
Unie, het Nederlandse ministerie van
Economische Zaken, het MWEIMH
NRW en de Niedersächsische
Staatskanzlei financieel ondersteund.

Het PREpare-project wordt in het
kader van het INTERREG-programma
112 NETWERK | JANUARI 2017

KETENPARTNERS

INNOVATIE

Trots op de behaalde
successen

Making IT simple:
nieuw registratiesysteem

Meindert Schmidt stopt als bestuursvoorzitter ZGT

Elektronisch Vakbekwaamheidsdossier Ambulancezorg

Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Door Albert van Eldik, Ambulance Oost
Visie op leren en ontwikkelen
Vakbekwaamheid binnen
de ambulancezorg is een
continu aandachtspunt voor
professionals die werkzaam
zijn bij Ambulance Oost en
voor de organisatie. Het verdwijnen van het vertrouwde
ambuweb© (intranet) uit
onze organisatie en daarmee
opleidingenweb, was reden
voor een projectgroep met
instructeurs, verpleegkundig
specialisten, managers,
planners en opleiders om
te kijken naar een nieuw
registratiesysteem voor
opleidingen.

Meindert Schmidt heeft
afscheid genomen
als voorzitter van de
Raad van Bestuur van
Ziekenhuisgroep Twente
(ZGT). Daarvóór vervulde hij
zes jaar dezelfde functie bij
Streekziekenhuis Koningin
Beatrix (SKB). 1 januari ging
hij met pensioen; een mooi
moment om terug te blikken
op zijn bestuurlijke carrière
binnen de regio Twente en
Oost-Achterhoek.

6

E

en van de grootste projecten die
onder leiding van Meindert zijn
gerealiseerd is de toekenning van
ver
schillende zorgprofielen aan ZGT
Almelo en Hengelo. Meindert: ‘Door
bepaalde zorg in Almelo of in Hengelo
te concentreren, hebben we de kwali
teit van de zorg enorm verbeterd. De
veranderingen veroorzaakten in eerste
instantie veel commotie onder burgers,
maar gelukkig zien mensen nu dat we
door de concentratie van zorg beter
aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen.
Almelo is aangewezen als ziekenhuis
voor de hoog complexe- laag volume
zorg en het ziekenhuis in Hengelo is er
voor de laag complexe- hoog volume
zorg. Zo is bijvoorbeeld de intensive
care in Hengelo gesloten vanwege een
te laag aanbod van patiënten. We zien
het succes van de zorgprofielen van
Almelo en Hengelo terug in de cij
fers: volumenormen en kwaliteitseisen
worden beter gehaald en sommige
ontwikkelingen zijn stormachtig: ZGT
is bijvoorbeeld het tweede slokdarm
operatiecentrum van Nederland. We
hebben veel kennis en kunde in huis en
daar mogen we trots op zijn.’

Klinische verloskunde
‘Een lastig dossier was de klinische
verloskunde’, vertelt Meindert verder.
112 NETWERK | JANUARI 2017
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‘Het besluit om de afdeling verloskunde
in Hengelo te sluiten stuitte op veel ver
zet bij burgers en verloskundigen. Nu
we de verloskunde in Almelo hebben
geconcentreerd kunnen we 24/7 de
aan
wezigheid van een gynaecoloog,
kinderarts en anesthesist garanderen,
waarmee de veiligheid van moeder en
kind beter wordt geborgd. Er waren
plannen om in samenwerking met MST
één verloskundige organisatie op twee
locaties, Almelo en Enschede, op te zet
ten, maar helaas heeft de Autoriteit,
Consument & Markt (ACM) die plannen
tegengehouden.’

Doorstroom
Vanuit zijn werk als bestuursvoorzitter
van zowel ZGT als SKB heeft Meindert
veel ervaring met de regionale acute
zorg in Twente en de Oost-Achterhoek.
Voor alle ketenpartners heeft hij het
volgende advies: ‘We moeten goed
voorbereid zijn op de huidige ontwik
kelingen. Er wordt een steeds groter

beroep gedaan op de acute zorg. Dat
komt met name doordat ouderen
steeds langer zelfstandig wonen en
daarmee vaker op de SEH belanden.
Binnen het Regionaal Overleg Acute
Zorgketen (ROAZ) moeten we goede
afspraken maken over de opvang van
die patiënten, maar ook over het tra
ject erna. Hoe zorgen we ervoor dat er
minder patiënten op de SEH terecht
komen? En hoe zorgen we ervoor dat de
doorstroom naar andere zorgverleners,
zoals een verpleeghuis, verbetert?’

Toekomst
‘Een van de laatste projecten waarbij ik
betrokken was, was het opzetten van
één oncologisch centrum. De komende
jaren worden die plannen uitgewerkt.
Het is een mooi project om mee bezig
te zijn, maar het kost veel tijd om alle
plannen uit te werken. Nu is het een
mooi moment voor een opvolger om
het roer over te nemen en alle toekom
stige projecten vorm te geven.’ n

VA staat voor Elektronisch Vak
bekwaamheidsdossier Ambulance
zorg en is een opleiding- en portfolio
systeem waarin opleidingsgegevens
kunnen worden opgeslagen en geraad
pleegd door professionals en de orga
nisatie. EVA is een onderdeel van de
SKYSUITE van Netbasics, een informatie
managementsysteem voor ambulance
diensten. Ambulance Oost gaat alleen
gebruik maken van EVA. De afdeling
opleidingen kan met dit systeem op
leidingen, trainingen, oefeningen en
scholingen inplannen en administratief
verwerken. Koppelingen zijn gemaakt
met het Human Resource systeem en
het roosterpakket van INTUS. Naast
deze functionaliteit is het voor de
medisch manager ambulancezorg
eenvoudiger inzichtelijk of een indi
viduele professional zijn scholingen
heeft gevolgd en behaald, hoeveel
medisch voorbehouden en risico
volle hande
lingen zijn verricht en
of er andere aspecten zijn die
van belang zijn rondom de indivi
duele bekwaamheid (bijvoorbeeld
klachten). Voor de managers is
een systeem beschikbaar rondom
de jaargesprekken.

Bij Ambulance Oost wordt uitgegaan
van de eigen verantwoordelijkheid voor
het bijhouden van de professionaliteit
door de verpleegkundige of chauffeur.
Om dit goed te kunnen doen is het
systeem inzichtelijk voor de professio
nal en kunnen ze zelf allerlei zaken
bijhouden. Je kunt hierbij denken aan
reflectieverslagen of trainingsuitslagen.
Koppelingen met het kwaliteitsregister
V&V en kennisdesk maken het een
voudig om aan alle eisen van de des
kundigheidsbevordering en scholingen
in de beroepsgroep te voldoen.

De implementatie
Achter de schermen is door de project
groep gewerkt aan het ‘vullen’ van de
database. In maart en april wordt door
het team opleidingen een instructie
verzorgd aan alle professionals over het

systeem. Tevens zijn zogenaamde 'super
users' getraind om op de werkplek
ondersteuning te bieden. Het is echter
een eenvoudig systeem dat professionals
zichzelf ook eigen kunnen maken. n

Netbasics beweegt zich al
twintig jaar in de zorgmarkt.
De gespecialiseerde kennis en
ervaring die hierin is opgebouwd maakt Netbasics tot een
waardevolle partner. Netbasics
kent uw werkgebied en die maken zij zo gemakkelijk mogelijk
met specifieke IT-oplossingen
van deze tijd. De missie van
Netbasics is om IT in de zorg
weer simpel en eenvoudig te
maken. Dat is waar Netbasics
voor staat: making IT simple.
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Altijd
bereikbaar
voor advies

Netwerkcontacten
De MMA’s zijn een belangrijke schakel in de
communicatie tussen de ambulanceorganisatie
en ketenpartners. Met enige regelmaat staan
er afspraken op de agenda met bijvoorbeeld
huisartsenposten of spoedeisende afdelingen van
de ziekenhuizen. Door met elkaar in gesprek te
blijven ontstaat een optimale samenwerking in
het belang van de patiënt.

Een stukje begeleiding in een moeilijk vak
Door Annemarie Smidt, Geen Blad voor de Mond

De medisch manager ambulancezorg (MMA) is
Charlotte Blase

binnen de ambulanceorganisatie verantwoordelijk

(links) nam in
november 2016 de

voor het medisch beleid, de medische zorg

MMA-taken binnen
Witte Kruis over van

en geeft opdracht tot het verrichten van

Suparto Bambang
Oetomo (midden).

ambulancezorgverlening. Een belangrijke taak in
8

Zij staan in nauw
contact met MMA-

het veranderende zorglandschap.

collega Fred van

over moeten betere afspraken worden
gemaakt met elkaar.’ Op regionaal ni
veau worden door veel RAV’en reeds
afspraken gemaakt met ketenpartners
hoe met deze en andere ontwikkelingen
om te gaan. De Nederlandse Vereniging
van Medisch Managers Ambulancezorg
(NVMMA) staat nog voor de schone
taak om tot landelijke richtlijnen te
komen.

Eenennaam van

F

red van Eenennaam is MMA bij
Ambulance Oost. Hij vertelt: ‘For
meel gezien moet een arts een op
dracht geven aan een verpleegkundige
om een bepaalde medische handeling
uit te voeren. Alle ambulanceverpleeg
kundigen dragen vanuit hun opleiding
en hun BIG-registratie daarin hun
eigen verantwoordelijkheid, maar de
MMA blijft eindverantwoordelijk voor
de opdracht.’ Het Landelijk Protocol
Ambulancezorg (LPA) is een bundeling
van deze opdrachten en dé leidraad
voor het handelen van ambulancemede
werkers. In bijzondere, niet-alledaagse
situaties dient de medisch manager
daarnaast als achterwacht voor vragen,
ideeën en oplossingen. MMA Charlotte
Blase (Witte Kruis) ligt dit toe: ‘Soms
weet de ambulanceverpleegkundige
niet hoe te handelen of kan er een
meningsverschil ontstaan met een
ketenpartner. Dan zijn wij bereikbaar
voor advies. Daarnaast zijn onderwijs
activiteiten een belangrijk onderdeel
van ons werk. We bekijken of onze
medewerkers moeten worden bijge
schoold of bijgepraat over ontwikkelin
gen in het vakgebied.’
112 NETWERK | JANUARI 2017

Toenemende vraag
Zowel Fred, Charlotte als Suparto
Bambang Oetomo (voormalig MMA bij
Witte Kruis) merken dat de taak van een
medisch manager belangrijker wordt.
Het zorglandschap is sterk in beweging
en aan veranderingen onderhevig. Zie
kenhuizen sluiten, fuseren of specialise
ren, waardoor ambulances soms langer
onderweg zijn om patiënten over te
dragen. Ook de vergrijzing, met meer
ouderen die langer thuis blijven wonen
en de bijhorende toenemende zorg
vraag, speelt een rol. Fred: ‘Er zijn zo
veel maatschappelijke ontwikkelingen
waarmee we rekening moeten houden,
zoals omgaan met privacy of agressie,
dat het soms bijna niet bij te benen
is. Wij bekijken dagelijks hoe we onze
mensen hier zo goed mogelijk in kun
nen begeleiden.’ Suparto vult aan: ‘Wat
doen mensen die geen sociaal en/of
medisch vangnet meer hebben, maar
wel hulp nodig hebben? Ze bellen 112.
Een groot deel van deze meldingen
komt vervolgens bij de ambulancevoor
zieningen terecht. Huisartsen zouden
echter het eerste aanspreekpunt kun
nen zijn in veel van deze situaties. Daar

‘De MMA is
eindverantwoordelijk
voor de opdracht aan
de verpleegkundige’

Ambulance Oost

Moeilijk vak

(rechts).

Dat de maatschappelijke ontwikkelin
gen hun effect hebben op de ambulan
cezorg, moge duidelijk zijn. Suparto:
‘Een minstens zo belangrijke uitdaging
waarmee we onszelf geconfronteerd
zien, is het groeiende tekort aan gespe
cialiseerde verpleegkundigen. Veel van
onze huidige medewerkers zijn afkom
stig uit de ziekenhuiswereld, maar ook
daar bestaan personeelstekorten. Het
verhogen van de pensioengerechtigde
leeftijd van ambulancepersoneel heeft
het probleem op korte termijn opge
lost, maar op lange termijn zullen er
mensen bij moeten komen.’ Charlotte
vult aan: ‘Hbo-opleidingen zoals de
bachelor Medische Hulpverlening spe
len hier op in, door medewerkers voor
de acute zorg op te leiden. We zien
dat zij theoretisch erg sterk zijn, maar
voor het werk op de ambulance is juist
klinische ervaring zo waardevol. Want
het is gewoon een heel moeilijk vak.’
Suparto: ‘In die zin hebben we ook veel
waardering voor het werk dat onze am
bulancemedewerkers doen. De MMA’s
proberen ze daarbij zo goed mogelijk
te ondersteunen, door goede protocol
len en instructies mee te geven, door te
begeleiden en te coachen.’ n
112 NETWERK | JANUARI 2017
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Zorgcapaciteit in Twente en de Achterhoek getest
Nieuwe opschalingsystematiek van de ambulancedienst en GHOR
Door Rik Kleijer en Joost Hofhuis, Acute Zorg Euregio

Vrijdagmiddag 2 december 2016 werd, in navolging
van twee eerdere ETS-sessies, de zorgcapaciteit in
Twente en de Achterhoek getest. Nu conform de
werkwijze van de Grootschalige Geneeskundige
Bijstand (GGB), sinds 1 januari 2016 de nieuwe
opschalingsystematiek van de ambulancedienst
en GHOR. Eind 2015 werd eenzelfde systeemtest
nog volgens de oude methode Geneeskundige
Combinatie (GNK-c) geoefend.
10

11

T

wee keer eerder werd de zorg
capaciteit op deze wijze langs de
meetlat gelegd. Allereerst werd be
gin 2015 een nulmeting gedaan. Door
middel van het simulatiemiddel ETS
(Emergo Train System), waarbij gebruik
wordt gemaakt van whiteboards met
daarop slachtoffers, hulpverleners en
voertuigen. Hierbij wordt de werkelijk
heid op kleine schaal en in realtime na
gebootst. Eind 2015 is er een tweede
sessie gehouden met de GNK-c, dit was
een grootschalig incident met onge
veer 250 slachtoffers.
Foto's van de ETS-systeemtest op 2 december.

GGB
De Expertgroep Crisisbeheersing en OTO
heeft op 2 december 2016 een nieuwe
ETS-systeemtest georganiseerd, waarbij
de Grootschalige Geneeskundige Bij
stand centraal stond als op
schaling
systematiek. Voor de test waren onder
andere meldkamercentralisten, ambu
lanceverpleegkundigen,
ambulance
chauffeurs en twee Officieren van Dienst
Geneeskundig uit de traumaregio aan
wezig. Naast het medische personeel
was er ook een afvaardiging van de
brandweer en het Rode Kruis om het

scenario zo realistisch mogelijk te ma
ken. Voor het begeleiden van de oefe
ning werden medewerkers van diverse
ketenpartners uit de regio ingezet.

Enscenering
Bij een fictief incident in een theater
zaal vielen 250 slachtoffers (van lichttot zwaargewond). Aan de meldkamer
en het ambulancepersoneel de taak om
de nieuwe werkwijze conform GGB toe
te passen. Wederom stonden ambulan
ces uit alle Nederlandse regio’s paraat
om hulp te bieden bij het grootschalige
incident. Ook Duitse ambulances en de
traumahelikopter werden ingezet om
te assisteren. Deze ambulances, in de
vorm van kaartjes met magneetjes,
werden gealarmeerd en op basis van
realistische tijden naar het incidentbord
‘gereden’ om slachtoffers, in dezelfde
vorm, van medische hulp te voorzien.
Vervolgens zijn de slachtoffers over
gebracht naar ziekenhuizen verspreid
in de regio conform het gewonden
spreidingsplan van de meldkamer.

Vervolg
Op basis van de analyse van de tijdens
beide systeemtesten (GNK-c in 2015 en
GGB in 2016) verzamelde data, zal de
112 NETWERK | JANUARI 2017

expertgroep een rapportage, voorzien
van inhoudelijk advies, aan het Regio
naal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
aanbieden. In de analyse naar het be
stuur zullen onder andere de grootste
verschillen in beide opschalingsystema
tieken en de effecten op de zorgcapaci
teit van de regio terugkomen. n
Deze systeemtest is uitgevoerd
in opdracht van het ROAZ door
de Expertgroep Crisisbeheersing en
OTO. De eerste resultaten zullen
begin 2017 in het ROAZ gepresen
teerd worden.

Emergo Train System
Voor de test is gebruik gemaakt van het Emergo Train System. ETS is
een middel waarmee rampen en crises gesimuleerd kunnen worden.
Door middel van ETS kan tijdens een opleiding, training of oefening
inzicht worden verkregen in de consequenties van gemaakte keuzes.
Een regionale pool van instructeurs op basic en senior niveau die
werkzaam zijn bij verschillende ketenpartners kunnen oefeningen en
scholingen begeleiden.

GGB
Sinds 1 januari 2016 vervangt
het GGB de GNK-C. In het
GGB-model wordt optimaler
gebruik gemaakt van bestaande
capaciteit. Ook sluit het model
beter aan op de dagelijkse
hulpverlening. Het Rode Kruis
biedt in het nieuwe model
zorg aan lichtgewonden
door de inzet van noodhulpteams.
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INNOVATIE

LiveEvents: digitaal
platform evenementen

Voelbare navigatie vanuit
de autostoel

Hulpmiddel voor gemeenten en hulpdiensten

Mentale belasting ambulancechauffeurs lager bij visuele en tactiele signalen

Door Ira Hesp, GHOR Twente

Door Martin Bartelink, Axira

In Twente werken GHOR
Twente, gemeenten, VRT
en hulpdiensten al enkele
jaren met de regionale
evenementenkalender. De
kalender is onderdeel van
de uniforme werkwijze
evenementenveiligheid
die we in Twente hanteren.
Met opgedane ervaring
en samenwerking met
andere veiligheidsregio’s
is de evenementenkalender
doorontwikkeld tot een
nieuw systeem ‘LiveEvents’.
In december 2016 zijn we
overgegaan op dit nieuwe
systeem.

L

iveEvents is een online platform dat
het proces van risicoclassificatie tot
en met de operationele voorbereiding
op een evenement ondersteunt. Hier
door verloopt het proces voor iedere
betrokkene inzichtelijk en eenvoudig.
LiveEvents is onder andere een handig
hulpmiddel voor het invullen van de
risicoscan en het aanvragen van advies.
Hierdoor kunnen alle betrokken par
tijen toewerken naar een veilig evene
ment. Ook geeft LiveEvents relevante
informatie over aankomende evene
menten. Voor onder andere de hulp
diensten is dit zinvol, bijvoorbeeld als er
een incident op of nabij een evenement

Ambulancechauffeurs
staan onder hoge druk
op het moment van een
spoedrit. Ze moeten binnen
korte tijd op de plaats van
bestemming zijn en daarna
zo snel mogelijk naar het
ziekenhuis. Tijdens deze
ritten worden ze aan een
veelheid van invloeden
blootgesteld. Om de mentale
belasting terug te dringen,
hebben Teijin Aramid en
Elitac het concept van
tactiele (voelbare) navigatie
in een autostoel ontwikkeld.
plaatsvindt. Het platform is ontwikkeld
door LiveOP.

Voor wie?
LiveEvents is er voor verschillende doel
groepen. De vergunningverleners van
de gemeenten en de evenementen
adviseurs van de hulpdiensten zijn de
hoofdgebruikers. Zij hebben een spe
ciale gebruikerstraining gehad. Maar
ook operationele functionarissen zoals
informatiemanagers, bevelvoerders en
OvD’en, toezichthouders en centralisten
kunnen gemak hebben van LiveEvents.
In LiveEvents zijn verschillende rollen
aangemaakt en afhankelijk van welke
functie je hebt krijg je een bepaalde
rol toegekend. Op deze manier is Live
Events specifiek ingericht voor ieders

Evenementenadvisering GHOR Twente
Per jaar worden in Twente zo’n 1.000 aanvragen voor evenementen
gedaan. In 2016 gaf de GHOR 37 adviezen af voor C-evenementen. Voor
A- en B-evenementen zijn zo’n 70 adviezen afgegeven. Organisatoren van
een evenement zijn verplicht op tijd een vergunning bij de gemeente
aan te vragen. GHOR Twente adviseert over de geneeskundige
hulpverlening. Het accent bij de GGD ligt op de technische hygiënezorg.
Er zijn verschillende folders met standaard richtlijnen bij evenementen
beschikbaar op de website van de GHOR en GGD.
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werkzaamheden. Aan de hand van de
zoekfilters kun je kiezen voor een be
paalde periode, één of meerdere ge
meenten, een bepaalde risicoclassificatie
of zelfs de evenementen in omliggende
veiligheidsregio’s.

Makkelijker in gebruik
In het systeem vinden hulpdiensten en
gemeenten informatie over evenemen
ten, zoals plattegronden en veiligheids
plannen. Door de aanpassingen aan de
evenementenkalender ziet het huidige
systeem er anders uit en is het makke
lijker in gebruik geworden. Ook zijn er
een aantal nieuwe functies toegevoegd:
• De advisering vanuit de hulp
diensten is een vast onderdeel
geworden.
• Naast een lijstweergave van de
aankomende evenementen kun je
nu ook voor een kaart-, agenda- of
tegelweergave kiezen.
Een beter beeld van LiveEvents krijgen?
Scan onderstaande QR-code. n

diensten. Op basis van de feedback van
de ambulancechauffeurs zijn verdere
aanpassingen in het prototype gedaan.
Om beter aan het systeem gewend te
kunnen raken, is er vanuit de chauffeurs
een wens voor een langere pilot geuit.

Ambulance Vakbeurs
Tijdens de Ambulance Vakbeurs in
Harderwijk (op 6 en 7 april 2016) is het
tactiele navigatie concept bij de Axira
stand gepresenteerd. Er zijn tijdens deze
beurs veel positieve reacties ontvangen.
Naast interesse vanuit verschillende am

bulanceregio's, onder andere Utrecht,
Amsterdam en Brabant Midden-WestNoord, is er eveneens belangstelling
getoond door het Kenniscentrum Voor
rangsvoertuigen van het IFV. Dit insti
tuut heeft een sterke verbinding met de
hulpverleningsdiensten in Nederland.
Inmiddels hebben Teijin Aramid en Elitac
aan het facilitair platform Axira een
voorstel voor een langere pilot van het
tactiele navigatiesysteem gedaan. Be
sloten is dat deze pilot begin 2017 bin
nen UMCG Ambulancezorg gedaan zal
gaan worden. n
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H

et idee hierbij is dat de visuele
navigatie ondersteund wordt door
tactiele navigatiesignalen (trillingen)
vanuit de stoel. Onderzoek van TNO
heeft aangetoond dat in dat geval de
mentale belasting lager is, dan wanneer
er alleen een visueel signaal wordt ge
geven. Ook werd een snellere reactietijd
gemeten bij de combinatie van visuele
en tactiele informatie ten opzichte
van alleen visuele informatie. Boven
dien kan de chauffeur zijn ogen meer
gericht houden op de weg, zodat de
veiligheid vergroot wordt.

Prewarning
20 sec

Take the turn
12 sec

Waarschuwingen voor afslag naar rechts.

Fieldtesten en ervaringen
Zowel het management als facilitair
platform van Axira waren zeer positief
over het idee. Inmiddels is dan ook een
prototype van tactiele navigatie getest
in zes ambulanceregio’s binnen Axira
(in totaal door negentien chauffeurs).
We kunnen terugkijken op geslaagde
en richtinggevende testen. De feedback
van de chauffeurs was positief en de
meerwaarde wordt gezien, vooral om
dat vaak al de audio van de navigatie
uitstaat. Volgens de chauffeurs komt
de meerwaarde het sterkst naar voren
in buitenstedelijke/onbekende gebie
den, woonwijken en tijdens de 24 uurs

Tactiele navigatie wordt geïntegreerd in de stoelzitting.
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ACHTERGROND

20 jaar Ambulance Oost en vele innovaties verder

Het volgende
magazine van

Het blijft mensenwerk (dat verandert nooit)

net
werk

Door Floor van den Bosch, Keijzer, i.s.m. Kitty Muntenaar, Ambulance Oost

jaar Ambulance Oost? Is er veel veranderd? Ja en nee.

minder. De meerijdende hulpverlener
wist vaak niet meer dan een ervaren
EHBO’er. Ambulanceverpleegkundige
Benno Smidt: ‘Je deed wat in je ver
mogen lag. Scholing was erg summier.’
Dat is nu heel anders, ambulancechauf
feur en ambulanceverpleegkundige zijn
erkende beschermde beroepen. Benno:
‘We zijn goed opgeleide professionals,
we scholen regelmatig bij, om steeds
het beste uit ons vak te halen.’

Ja: alles is veel professioneler: ambulances, materia-

Leven en dood

Samen ruim zeventig jaar ervaring. Robert Wielens,
ambulancechauffeur, Benno Smidt, ambulance
verpleegkundige en Herman Oosterik, verpleeg
kundig meldkamercentralist. Hoe ervaren zij twintig

Getrainde professionals

Als acute zorgverlener heb je een dyna
misch bestaan. Niet alleen omdat je bij
nacht en ontij onderweg kunt zijn, maar
ook is elke noodsituatie weer anders.
Van een melding van pijn op de borst,
een vermoedelijke hartaanval, tot een
heftige botsing, waarbij slachtoffers op
hulp wachten. Het komt altijd aan op
snel handelen én de juiste keuzes ma
ken. Benno: ‘Het is bij een ongeluk heel
belangrijk om een gewonde zo stabiel
mogelijk uit de auto te halen. Soms kan
de manier van stabiliseren het verschil
maken tussen leven en dood, zeker bij
mogelijk inwendig letsel. Wij hebben
nu veel meer kennis dan vroeger.’

De ambulancechauffeur was in die be
ginjaren bestuurder, niet meer, niet

Centrale rol meldkamer

len, opleidingen, techniek en communicatie. En de
samenwerking met brandweer en politie. Nee: want
onze basistaak blijft: zo snel mogelijk ter plaatse zijn
14

en de beste zorg verlenen. Het blijft mensenwerk!

M

oderne navigatie is niet weg te
denken. Maar twintig jaar gele
den reed de ambulancechauffeur nog
met kaarten en boeken, vertelt Robert
Wielens. ‘Toen kregen we een eenvou
dig navigatiesysteem. Nu hebben we
een modern en dynamisch navigatie

systeem, gekoppeld aan informatievoor
ziening vanuit de meldkamer. Zo rij je
snel en veilig door het drukke verkeer.’

Robert Wielens, ambulancechauffeur (links) en Benno Smidt, ambulanceverpleegkundige (rechts).

De moderne communicatie betekent veel
verbetering voor acute zorgverlening.
De meldkamer heeft een cruciale rol.
Verpleegkundig meldkamercentralist
Herman Oosterik, noemt de belang
rijkste verschillen: ‘Vroeger belde men
eerst de politie. Die ging op pad en liet
dan pas een ambulance komen. En soms
zat de huisarts hier nog tussen. Zeker
bij spoedsituaties verloor je dan veel
kostbare tijd. Nu komen meldingen
direct bij ons binnen; we kunnen veel
beter een inschatting maken van de
situatie en het letsel. Dat is belangrijke
informatie, waarmee we ons trauma
team doelgericht en veilig op pad kun
nen sturen. En we kunnen ook de beller
instructies geven. Ja, ons werk is nu veel
meer allround.’

Materialen en technieken
Er zijn veel innovaties die de zorg voor
zowel hulpverlener als patiënt enorm
112 NETWERK | JANUARI 2017

verschijnt
in april 2017

Colofon
112 Netwerk is een uitgave van
Bureau Acute Zorg Euregio,
Ambulance Oost en GHOR Twente.

Herman Oosterik, verpleegkundig meldkamercentralist.

verbeteren. Benno Smidt noemt de
AutoPulse als aansprekend voorbeeld
uit de dagelijkse praktijk: ‘De AutoPulse
geeft automatisch een hartmassage
die constant van goede kwaliteit is.
Daarnaast heb je twee handen meer
vrij voor andere belangrijke zaken en
geeft het rust in de reanimatiesetting.
Een belangrijke verbetering!’ Daar
naast loopt Ambulance Oost voorop bij
de toepassing van AED, zeker in com
binatie met Burgeralamering is AED
belangrijk voor de hulpverlening bij
een hartstilstand. Benno: ‘Dan speelt
de factor tijd een hoofdrol. Letterlijk
elke seconde telt.’ Als derde voorbeeld
noemt Benno de PowerLoad. ‘Dat is een
elektrische brandcard waarmee nu 80%
van onze ambulances is uitgerust. Het
is voor ons én de patiënt veel minder

belastend omdat tillen en zakken nu
automatisch gaat. Dat scheelt maar
liefst acht tilbewegingen per patiënt!’

Het blijft mensenwerk!
Die patiënt, daar gaat het om, bena
drukken de drie acute zorgverleners.
Het contact met de patiënt blijft es
sentieel, ervaren zij elke keer weer.
Benno: ‘In de ambulance valt alles van
mensen af, zijn ze kwetsbaar. Je moet
ze op hun gemak stellen, maar je moet
ook echt staan voor de patiënt. Zorgen
dat jouw patiënt de zorg krijgt die
nodig is. Ook al is iedereen anders, en
is de maatschappij veranderd, zijn men
sen mondiger, assertiever. Het draait
bij acute zorg om wezenlijk contact.
En dat verandert nooit. Het blijft
mensenwerk!’ n

Historisch perspectief
Regionalisatie en de kerntakendiscussie bij de overheid leidde
midden jaren negentig tot een fusie en verzelfstandiging van drie GGD
ambulancediensten en meldkamers ambulancezorg in Twente. In 1996
startte de Stichting Alarmerings- en Ambulancedienst Oost en vormde
zich in korte tijd een regionale ambulancevoorziening in Twente, nu
Ambulance Oost.

Dit magazine verschijnt vier keer per
jaar en bericht over ontwikkelingen
rondom acute zorg in Twente en
Oost-Achterhoek.
Jaargang 2017, editie januari
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