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Samenwerken

Samenwerken: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de 
samen werking een onderwerp betreft dat niet van direct persoonlijk belang 
is. Aldus één van de vele betekenissen van samenwerken. En als dat op één 
sector van toepassing is, dan is dat op de onze. Dat blijkt ook wel uit het feit 
dat samenwerken als een rode draad door bijna alle artikelen in dit nummer 
aanwezig is.
 
Sinds eind vorig jaar monitort GHOR Twente de regionale zorgcontinuïteit.  
Een mooi voorbeeld van de samenwerking met Acute Zorg Euregio, de aan-
grenzende GHOR-regio’s en alle overige ketenpartners. Allemaal bedoeld om 
de inwoners van onze regio in een periode van griep optimaal van dienst te 
kunnen zijn en zorg te kunnen waarborgen.

De samenwerking is er ook voor personen 
met verward gedrag. In een interview  
met GGZ, Ambulance Oost en politie 
vertellen zij over de pilot Streettriage. 
Adequate hulpverlening gericht op de 
persoon wordt hier vanuit gezamenlijk-
heid gedaan. En met goede resultaten.
 
De persoonlijke benadering is ook de 
basis voor het onderzoek naar de beste 
voorlichting voor kwetsbare ouderen 
met een CVA. De verwachting is dat het 
aantal ouderen met een CVA richting 
de Spoedeisende Hulp zal toenemen. 
Daarom is er onderzoek gedaan naar de 
manier waarop deze mensen het beste 
voorgelicht kunnen worden.
 
Naast deze onderwerpen natuurlijk ook artikelen over opleidingen. Maar ook 
een artikel over de nieuwe Rapid Responder voertuigen van Ambulance Oost. 
Zonder de goede mensen en materialen kunnen we tenslotte niet de juiste 
zorg bieden.
 
Kortom genoeg interessante artikelen om te lezen. Ik wil graag afsluiten met 
het benoemen dat samenwerking niet vanzelf sprekend is. Het is wel heel erg 
kenmerkend voor onze oostelijke regio en bij ons geldt dan ook het onder-
staande:

Bij ons op het werk
Staan onze cliënten op de eerste plaats
Is team-spirit erg belangrijk
Heeft een ieder z'n eigen kwaliteiten
Zijn we collegiaal, eerlijk en positief
Is iedereen even belangrijk
Werken we samen en vullen elkaar aan
Delen we lief en soms ook leed
Samen moeten we het doen
en gaan we ervoor

Heidi Plas
Hoofd bureau GHOR
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Driedaagse Scholing 
voor verpleegkundigen

Nieuwe mede
werkers aan de 
slag bij BAZE

Met ingang van 1 februari 2019 is 
Chantal Kerkemeijer als coördinator  
Kenniscentrum voor acht uur per 
week in dienst getreden bij Acute 
Zorg Euregio. Zij zal zich bezig hou-
den met actualiseren van bestaande 
en opzetten van nieuwe trainingen en  
scholingen binnen ons netwerk. 
Chantal is reeds jaren werkzaam 
als RTT-instructeur voor Acute Zorg  
Euregio en daarnaast blijft ze werk-
zaam als SEH-verpleegkundige bij ZGT.  

Chantal is bereikbaar via 
c.kerkemeijer@acutezorgeuregio.nl 
of telefoon 053 - 487 27 33.

Per 1 maart 2019 heeft Anne Roos de 
gelederen van Acute Zorg Euregio  
versterkt. Anne heeft laatstelijk ge-
werkt als beleidsmedewerker cura-
tieve zorg bij het ministerie van WVS. 
Zij gaat full time aan het werk als 
Beleidsadviseur Acute Zorg. In over-
leg met de collega-beleidsadviseur  
zal gekeken worden hoe de porte-
feuille acute zorg verdeeld wordt. n

Anne is bereikbaar via  
a.roos@acutezorgeuregio.nl of 
telefoon 053 - 487 20 93.

Op 15 januari is Ilse Sanders aan de 
slag gegaan bij GHOR Twente. Voor 
het aankomende jaar zal zij zich 
28 uur per week bezighouden met 
zorgcontinuïteit en planvorming. 
Daarnaast is Ilse nog één dag in de 
week bezig met afstuderen aan de 
Master Besturen van Veiligheid aan 
de VU in Amsterdam. n

Ilse is bereikbaar via  
i.sanders@vrtwente.nl of  
telefoon 06 257 413 30.
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Medisch Spectrum Twente 
organiseerde op 29 november 2018 en 
op 17 januari 2019 een bijeenkomst 
van de Medische Publieksacademie 
Twente met als thema ‘De 
Spoedeisende Hulp schept orde in 
de chaos’. SEHartsen en een arts
assistent gaven bezoekers aan de 
hand van voorbeelden uit de praktijk 
een inkijkje in hun dagelijkse 
werkzaamheden.

Met welke gezondheidsklachten mel-
den mensen zich op de SEH? Waarom 
moet je soms wachten op een ‘spoed-
eisende’ hulp afdeling? Hoe wordt de 
ernst van de klachten bepaald? Wie 
heeft welke rol? Welke kwaliteiten 

De driedaagse Scholing 
Traumatologie voor verpleeg
kundigen wordt twee keer per jaar 
georganiseerd (voor en najaar) 
onder verantwoordelijkheid van 
Acute Zorg Euregio.

Deelnemers verwerven kennis en in-
zicht van de gehele keten van zorg voor 
(multi)traumapatiënten van ongeval 
tot en met revalidatie. Ook specifieke 
verpleegkundige aspecten komen aan 
de orde. Als rode draad door de gehele 
scholing wordt een casus van een multi-
traumapatiënt behandeld en zal geleerd 
worden van ervaringen van de trauma-
patiënt. Naast plenaire presentaties be-
vat de scholing ook interactieve onder-

Succesvolle publieks
academie over de SEH
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moet je als SEH-arts hebben? De ant-
woorden op deze veelgestelde vragen 
werden tijdens deze avond besproken. 
Voorafgaand aan de lezingen konden 
bezoekers een bezoekje brengen aan 
de zorgmarkt in de foyer van MST. Hier 
konden ze kennismaken met Livio, de 
Spoedzorg Huisartsen Twente (HAP), 
Ambulance Oost en Bureau Acute Zorg 
Euregio; belangrijke samenwerkings-
partners van MST. Met de Medische 
Publieksacademie Twente wil MST de 
gezondheid in de regio bevorderen en 
belangstellenden verder kennis laten 
maken met het ziekenhuis en de zorg 
die er geboden wordt. Er is geen me-
dische kennis nodig om de lezingen te 
kunnen volgen. n

Het jaarbericht van 
Veiligheidsregio Twente en  
GHOR Twente is beschikbaar. 
In het jaarbericht staat een 
overzicht van 2018 en een 
vooruitblik op dit jaar. Dit is 
weergegeven in een compacte 
factsheet. 

Afgelopen jaar waren de ketenoefe-
ning Matroesjka en de nieuwe struc-
tuur van de Officieren van Dienst 
geneeskundig belangrijke onder-
werpen. Komend jaar staan onder 
andere de thema’s ‘van informatie 
naar intelligence’ en de ICO training-
en op de agenda. Recent zijn we  
ook begonnen met het monitoren 
in het kader van zorgcontinuïteit. 
Hierover staat een artikel in deze  
112 Netwerk. n

Kijk voor de jaarberichten op  
jaarbericht.vrtwente.nl.

Jaarbericht 
GHOR Twente 
online

Even voorstellen

delen waarbij de deelnemers zelf aan 
het werk gaan met de opgedane ken-
nis. Voor deze scholing op 20, 21 en 22 
mei 2019 zijn nog zes plekken beschik-
baar. Opgave graag via onze website:  
www.acutezorgeuregio.nl. n
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PATIËNTENZORG

Start monitoring Regionale   Zorgcontinuïteit
Door Robin Schär, Acute Zorg Euregio en Tim Waanders, GHOR Twente

‘Ketenpartners delen actief informatie met en voor elkaar’

eden hiervoor is de grote druk 
op de acute zorg, als gevolg van 

de griepepidemie van het afgelopen 
jaar. Daarom heeft het Ministerie van  
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) partijen, waaronder het Landelijk  
Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gevraagd 
actie te ondernemen en plannen te 
maken in voorbereiding op de griep. 
Voor Netwerk Acute Zorg Euregio de 
opdracht om te komen tot een eigen, 
regionaal beheersplan om beter voor-
bereid te zijn op toekomstige griep-
epidemieën (en vergelijkbare situaties). 

Beheersplan
Zorgcontinuïteit is primair de eigen 
verantwoordelijkheid van individuele  
zorginstellingen/aanbieders, maar houdt 
daar niet op. Zorgaanbieders dienen 
over plannen te beschikken, met maat-
regelen die de zorgcontinuïteit ook 
onder bijzondere omstandigheden 
garan deren. Ten aanzien van de acute 
zorg keten ligt een bredere, regionale, 
verantwoordelijkheid bij het Netwerk 
Acute Zorg en de GHOR. Het doel van 

R

In samenwerking met de kerngroep die bestaat 

uit GHOR Twente, Noord- en Oost-Gelderland, 

IJsselland en Netwerk Acute Zorg regio Zwolle 

en Netwerk Acute Zorg Euregio, is afgelopen 

maanden toegewerkt naar een Raamwerk Regionaal 

Beheersplan Zorgcontinuïteit (RBZ). Het raamwerk 

beschrijft regionale (proces)afspraken rondom 

informatiemanagement, melding en alarmering, 

op- en afschaling, leiding en coördinatie en 

crisiscommunicatie ten tijde van een griepperiode  

of soortgelijk scenario. 

het Raamwerk Regionaal Beheersplan 
Zorgcontinuïteit is om de toegankelijk-
heid van de regionale acute zorg (in bij-
zondere omstandigheden) te bewaken  
en borgen en de regionale zorgconti-
nuïteit voor patiënten met een acute  
zorgvraag te beheersen en te waarborgen.

Escalatiematrix
Om helder te krijgen in hoeverre afstem-
ming en coördinatie nodig is binnen de 
regio, wordt gebruik gemaakt van een 
landelijk vastgestelde escalatiematrix. 
Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
reguliere plannen en procedures van 
ketenpartners heeft de escalatiematrix  
een regionaal karakter. De matrix heeft 
vijf fases (van groen tot zwart). In elke 
fase staat de actuele situatie van de zorg  
beschreven. Aan de hand hiervan kun-
nen ketenpartners hun eigen, interne 
situatie beoordelen. Bovenaan de  
escalatiematrix staan de vijf proces-
sen van crisismanagement beschreven. 
De processen hebben betrekking op 
informatiemanagement, melding en 
alarmering, op- en afschaling, leiding 
en coördinatie en crisiscommunicatie. 
Bij elke fase staan handelingsperspec-
tieven vermeld bij het bijbehorende  
crisismanagementproces. Dit om ervoor 
te zorgen dat de regionale zorgcon-
tinuïteit niet verder in gedrang komt. 
Eén van die handelingsperspectieven is 
het initiëren van een ketenoverleg door 
de GHOR.

Informatiemanagement 
Onderdeel van het beheersplan zijn de  
(proces)werkafspraken rondom infor-
matie management. Deze afspraken zijn  

tot stand gekomen in een tweetal  
themabijeenkomsten ‘Informatie deling 
tijdens griep’, met alle ketenpartners 
uit beide netwerken. Ketenpartners 
zien de nut en noodzaak in van het  
delen van informatie. Gezamenlijk is 
besloten:
• Het Landelijk Crisis Management 

Systeem Geneeskundige Zorg 
(LCMSgz) te gebruiken voor het 
delen van informatie. Ketenpartners 
zijn bekend met LCMSgz; 

• 17 december 2018 te starten met 
het actief delen en monitoren 
van informatie op Oost-3 niveau 
(Twente, Noord- en Oost-Gelderland 
en IJsselland). Ketenpartners 
beschikken allen over een eigen 
tabblad;

• Dat ketenpartners eens in de  
5 á 7 dagen de actuele, interne 
situatie weergeven in LCMSgz 
(kwalitatieve gegevens);

• Dat de GHOR de beslissings-
bevoegdheid heeft voor het 
initiëren van een ketenoverleg 
op basis van het regionale 

Intensiteit van Influenza in Europa, week 5.

Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) per 100.000 inwoners (alle leeftijden).

Aantallen door peilstationhuisartsen 

geregistreerde Influenza-achtige ziektebeelden 

(IAZ) per 10.000 inwoners, week 5.

12

3

55

beeld omtrent zorgcontinuïteit 
(bedreiging van zorgcontinuïteit) 
en op basis van behoeften van 
ketenpartners; 

• Dat GHOR en GGD elkaar op 
de hoogte houden van actuele 
ontwikkelingen op gebied van 
griep. 

Aansluiting VVT
Verpleeg- & Verzorgingstehuizen en 
Thuiszorg (VVT) hebben eveneens een 
rol binnen het monitoren van de regio-
nale zorgcontinuïteit. Hoe zijn bijvoor-
beeld de doorstroommogelijkheden 
vanuit het ziekenhuis/huisartsenpost 
naar de VVT, welk type bed heeft wei-
nig tot geen plek en heeft de VVT te 
maken met stagnerende wachtlijsten. 
Op dit moment zijn de VVT-instellingen  
niet aangesloten op het systeem 
LCMSgz. Daarom hebben de GHOR en 
Bureau Acute Zorg Euregio samenwer-
kingsafspraken gemaakt met drie VVT-
instellingen Carint Reggeland, Trivium 
Meulenbeltzorg en de Zorgschakel  
Enschede. Afgesproken is dat de con-

tact persoon van de VVT de capaci teits-
gegevens wekelijks doorgeeft aan de 
GHOR. De GHOR plaatst dit in LCMSgz. 
Het bestuurlijk ROAZ is in november 
2018 akkoord gegaan met het raam-
werk. n

Very high

High

Medium

Low

Baseline

No data

Intensity
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INNOVATIE GROOTSCHALIGE ZORG

et ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS) 

heeft de NZa gevraagd toekomstige 
ontwikkelingen in kaart te brengen en 
aanbevelingen te formuleren om de 
toegang tot de acute zorg te kunnen 
waarborgen. Ook is de NZa gevraagd 
om vervolgzorg (geriatrische revalida-
tiezorg, Wmo spoedzorg en Wlz crisis-
zorg) mee te nemen in de monitor als 
onderdeel van de keten.

Druk blijft toenemen
Uit de monitor acute zorg 2018 van de 
NZa blijkt opnieuw dat de acute zorg 
voldoende toegankelijk is, maar dat de 
druk ook de komende jaren blijft toe-
nemen. De monitor 2018 gaat over de 
geleverde acute zorg in 2017 en is ge-
baseerd op financiële parameters. De 
voorlopige cijfers laten een daling zien 
van het aantal patiënten op de spoed-
eisende hulp (SEH). Ook het aantal huis-
artsconsulten (zowel tijdens als buiten 
kantooruren) daalt licht. Het aantal 
spoedritten van de ambulances naar de 
SEH daalt ook, maar het totaal aantal 
ambulanceritten is licht toegenomen. 
Kinderen tot 4 jaar en mensen van 65 
jaar en ouder maken het meest ge-
bruik van acute zorg. De behandeltijd 
per patiënt, het aantal opnames na een 
bezoek aan de spoedeisende hulp, de 
verblijfsduur in het ziekenhuis en het 
beroep op vervolgzorg nemen toe met 
de leeftijd. Gemiddeld bekeken is de 

et systeem wat partners in de 
witte keten tijdens een crisis helpt 

om iedereen op hetzelfde moment  
te voorzien van de juiste en benodigde  
informatie heet LCMSgz. Voor de ver-
schillende partners worden pagina’s 
aan gemaakt waarin zij informatie kun-
nen delen en knelpunten kunnen ver-
melden. Aangesloten geneeskundige 
partners zijn de ambulancedienst(en), 
ziekenhuizen, GGD en de huisartsen. 
Daarnaast is de GHOR aangesloten en 
regisseur in het systeem. Het systeem is 
in de loop van de tijd regelmatig opge-
start en de aangesloten partners heb-
ben hierbij informatie ingevoerd en 
meegelezen. Denk bijvoorbeeld aan de 
ICT-storing in het MST of bij aankomen-
de evenementen. Ook tijdens de grote 
ketenoefening Matroesjka van vorig 
jaar is LCMSgz intensief gebruikt.

Gebruik LCMSgz
Bij het gebruik van het systeem tijdens 
een crisis of oefening werken verschil-
lende functionarissen gelijktijding in 
LCMSgz. Vanuit de GHOR is dit het 
Hoofd Informatie (HIN) en vanuit de 
geneeskundige partners zijn dit de  
Informatiecoördinatoren (ICO'S). Deze 
ICO'S zijn functionarissen met verschil-
lende achtergronden van diverse orga-
nisaties. In het verleden kregen zij bij 

H
H

Extra aandacht nodig voor vergrijzing Informatiecoördinatoren in Oost-Nederland voortaan uniform opgeleid

Door Manon Bruens, Acute Zorg Euregio Door Joos Perrier, GHOR Twente en Robin Schär, Acute Zorg Euregio

NZa Monitor acute  
zorg 2018

Oost3 training voor  
ICO’s

acute zorg goed bereikbaar, maar mo-
menten van onverwachte drukte zijn 
een bedreiging voor de bereikbaarheid. 
Plotselinge toegenomen instroom, 
trage doorstroom of vertraging bij de 
uitstroom kunnen dan zorgen voor 
opstoppingen in de keten. Effectieve 
samenwerking in de keten is noodza-
kelijk om het hoofd te kunnen bieden 
aan momenten van piekdrukte. De zorg 
moet daarnaast zo georganiseerd wor-
den dat de capaciteit is berekend op te 
verwachten piekmomenten.

Samenwerking
Om te kunnen zorgen dat de acute zorg 
ook in de toekomst toegankelijk blijft, 
is samenwerking tussen ziekenhuizen, 
huisartsen en andere partijen in de acu-
te zorgketen het sleutelwoord, aldus de 
NZa. Zij onderscheidt in haar aanbeve-
lingen drie onderdelen:
• Vergroten van gezamenlijk en 

gedeeld inzicht in de uitdagingen, 
in de trends en patronen en in 
het functioneren van de keten als 
geheel en in de eigen rol in die 
keten;

• Een onderling gecoördineerde 
aanpak om de toegankelijkheid 
te borgen: de zorg moet zodanig 

Om beter zicht te krijgen op 
de drukte in de acute zorg, is 
in 2017 de eerste marktscan 
acute zorg uitgevoerd 
door de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa). In die 
marktscan constateerde 
de NZa dat de acute zorg 
voldoende toegankelijk 
is, maar dat de druk wel 
toeneemt.

Sinds een aantal jaren 
gebruiken wij in de regio’s 
Noord- en Oost-Gelderland, 
IJsselland en Twente het 
Landelijk Crisismanagement 
Systeem (LCMSgz). Een 
systeem wat wij met de  
Oost regio's als pilot  
hebben gedraaid en wat 
ondertussen breed uitgerold 
is in Nederland. Op dit 
moment zijn dertien van  
de 25 GHOR-bureaus 
aangesloten.

gecoördineerd worden dat de 
capaciteit is berekend op de 
voorspelbare drukte en pieken zo 
mogelijk worden voorkomen;

• Onderlinge kennisdeling van 
oplossingen die werken.

Aanbevelingen
De minister, Bruno Bruins, heeft hierop 
de volgende concrete aanbevelingen en 
acties die het Regionaal Overleg Acute 
Zorgketen (ROAZ) aangaan, waarvan er 
al een aantal in uitvoering zijn:
• Opstellen van regionale 

griepplannen (in 2018 uitgevoerd);
• Structureel versterken van de 

samenwerking door middel van 
een nieuwe algemene maatregel 
van bestuur (concept 28 november 
verstuurd);

• Introduceren van een regionaal 
systeem dat het mogelijk maakt 
om informatie uit te wisselen 
over beschikbare bedden in de 
acute ziekenhuiszorg (de minister 
is hierover in gesprek met het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg);

• Opgedane kennis in de regio’s om 
de drukte in de acute zorg aan 
te pakken, op landelijk niveau 
inzichtelijk maken. n

aanstelling een knoppencursus LCMSgz 
vanuit de GHOR en werden zij binnen 
hun eigen organisatie nader opgeleid 
voor hun rol en taak. Dit gaan we vanaf 
dit jaar anders doen. 

Uniforme opleiding
Om alle ICO’s op dezelfde manier op te 
leiden, gaan de drie GHOR-bureaus in 
Oost-Nederland, in samenwerking met 
Netwerk Acute Zorg Euregio en Zwolle, 
basistrainingen ‘Informatiecoördinator’ 
aanbieden aan de ketenpartners. Deze 
training wordt kosteloos aangeboden 
aan beginnende ICO'S of aan ICO'S die 
hun kennis willen opfrissen. De training 
bestaat uit een dagdeel en zal ingaan 
op de samenwerking tussen de HIN en 
de ICO. Maar ook op de rol van de ICO 
in de keten en de samenwerking met 
collega ICO’s van andere zorgorgani-
saties. Daarnaast is de basis knoppen-

cursus LCMSgz en gebruik LCMSgz in 
warme en koude fase een onderdeel 
van de training. Voor het volgen van 
deze training is het nodig dat je:
• Beschikt over een basiskennis niveau 

eigen crisisorganisatie en ICO-
functie;

• Een eigen laptop meeneemt  
(Indien dit niet mogelijk is, dit te 
vermelden in de aanmeldingsmail);

• Beschikt over een eigen  
LCMS-account.

Voor 2019 zijn vier data gepland en  
alleen op 28 maart zijn nog een aantal 
plekken beschikbaar. De rest van de data  
zijn door voldoende inschrijvingen al  
volgeboekt. Mocht je interesse hebben  
in de ICO-training, neem dan contact  
op met Trijntje Tulp van GHOR Twente. 
Zij kan je eventueel op een lijst zetten 
voor nieuwe data in 2020. n

Tijdens een crisis wordt LCMSgz intensief gebruikt.
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COVERINTERVIEW

Annelie Eshuis (links), 

Inge Westerhoff  

(midden) en  

Ellen Bolster (rechts).

Bouwstenen

De pilot is een samenwerking tussen Dimence, 
Mediant, Ambulance Oost, Acute Zorg Euregio, de 
politie en alle Twentse gemeenten en past goed in de 
landelijke aanpak personen met verward gedrag. De 
Landelijke aanpak kent negen bouwstenen opgesteld 
die de uitgangspunten vormen voor een sluitende 
aanpak. De pilot Streettriage valt onder drie van deze 
bouwstenen: de melding van verward gedrag, de 
toeleiding naar de juiste zorg en passend vervoer. 

Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

GGZ, ambulance en politie bundelen krachten

o wordt voorkomen dat mensen 
op de verkeerde plekken terecht-

komen en lang moeten wachten op ade-
quate vervolgzorg. Iris Meijerink, team-
manager ACC team en ACT Complex  
van Mediant GGZ, licht toe: 'Tot nu toe 
kwamen de meldingen binnen bij de 
meldkamer politie, via 112 of 0900 8844, 
en voor de politie was het niet altijd dui-
delijk wie er in actie moest komen. Ver-
ward gedrag is immers complex en kan 
uiteenlopende oorzaken hebben die 
binnen het psychiatrische, somatische of 
sociale domein liggen. Hierdoor moes-
ten mensen vaak lang wachten op de 
juiste hulp. Nu we gezamenlijk op een 
melding over verward gedrag afgaan 
kunnen we veel beter bepalen welke 
zorg iemand nodig heeft. De toeleiding 
naar de juiste zorg is daarmee beter  
geborgd.'

Korte lijntjes
Een groot voordeel van de samenwer-
king tussen ggz, ambulance en politie 
is een beter inzicht in elkaars discipline. 
Ellen Bolster, politieagente: 'We leren 
van elkaar en vullen elkaar waar nodig 

Z

Samen sterk voor 
personen met 
verward gedrag

‘Dit is echt een 

uniek project; we 

zijn heel trots op 

wat we bereikt 

hebben'

Om iemand met verward gedrag op straat snel  

adequate hulp te bieden, is de pilot Streettriage  

1 januari 2019 van start gegaan. Een team 

bestaande uit een ggz-verpleegkundige, een 

ambulanceverpleegkundige en een politieagent 

beoordeelt ter plekke of de inzet van psychiatrische 

of medische zorg nodig is of dat iemand moet 

worden overgedragen aan Justitie.

aan. Een mooi voorbeeld is een melding 
over een vrouw met verward gedrag 
die bij aankomst van ons team onwel 
werd. Normaal gesproken had ik een 
ambulance opgeroepen, maar Annelie 
Eshuis, de ambulanceverpleegkundige 
van het Streettriageteam sloot al snel 
uit dat er geen somatische oorzaak was: 
de vrouw bleek te doen alsof.' Annelie 
vult aan: 'Andersom hebben de politie 
en de ggz bepaalde informatie die wij 
als ambulanceverpleegkundigen missen. 
Sommige personen met verward gedrag 
zijn bekenden van de politie of de ggz. 
Zij weten beter hoe we deze mensen 
moeten benaderen.' De samenwerking 
tussen de drie disciplines levert ook bui-
ten de Streettriage veel op. Iris: 'Door 
de korte lijntjes die zijn ontstaan weten 
ggz, ambulance en politie elkaar steeds 
beter te vinden, ook bij meldingen die 
niet direct voor de Streettriage zijn.'

Uitproberen en bijschaven
Voor sommigen is de nieuwe werkwijze 
nog even wennen. Annelie: 'Er is nog 
wat meer afstemming met de meld-
kamer nodig over het soort meldingen 

waar we wel of niet voor worden inge-
zet. Soms blijkt bijvoorbeeld achteraf 
dat een melding zeer geschikt was ge-
weest voor de Streettriage, terwijl we 
niet ingezet zijn. We willen graag samen 
kijken hoe we de inzetten kunnen op-
timaliseren. Iris zegt: 'Dat is het mooie 
van een pilot: we kunnen uitproberen 
en bijschaven waar het nodig is. We 
gaan ook verschillende bezettingen tes-
ten. De eerste zes maanden bestaat het 
team uit deze samenstelling, daarna uit 
alleen een ggz-verpleegkundige en een 
politieagent. De ambulance is dan op af-
roep inzetbaar.'

Samenwerking
De samenwerking binnen de teams ver-
loopt goed. Inge Westerhoff, teamleider  
spoedeisende GGZ Dimence en lid van 
het Streettriageteam: 'Het is gaaf om met  
zijn drieën op pad te gaan. Je leert el-
kaar snel kennen en voelt elkaar tij-
dens een triage op straat goed aan. 
Iedereen die meedoet aan deze pilot is 
heel enthousiast, dat brengt een posi-
tieve energie met zich mee.' Iris: 'Jeroen 
Traas, manager van Dimence spoed-
eisende GGZ, heeft het concept uit  
Engeland overgenomen en in Twente 
de juiste partijen bij elkaar gebracht om 
deze pilot op te zetten. Dit is echt een 
uniek project en we zijn heel trots op 
wat we tot nu toe hebben bereikt.'

Gemeente
Inge: 'De gemeente is verantwoordelijk 
voor het sociale domein: woonoverlast 
en verward gedrag dat niet onder de 
psychiatrische, somatische of juridische 
tak valt, maar waarbij de burger wel 
hulp van een professional nodig heeft. 
Na de triage door ons team moet de 
gemeente het verder oppakken. Het is 
echt belangrijk dat deze mensen goed 
opgevangen worden. Zo krijgen zij de 
juiste zorg op de juiste plek en kunnen 
we voorkomen dat ze weer terugkeren 
in de acute zorgketen.' n
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INNOVATIE KETENPARTNERS

n navolging van de werkwijze 
voor onze nieuwe innovatieve 

Advanced Life Support (ALS) am-
bulance voertuigen hebben we de-
zelfde weg gevolgd voor de aanschaf 
van nieuwe RR voer tuigen. De voor 
de RR voertuigen ingestelde werk-
groep is dan ook begonnen met het 
uitzetten van een enquête onder de  

m 7.50 uur is de verpleegkundig 
specialist in opleiding (VIOS) op 

de afdeling en pakt nog snel een kop 
koffie mee, want om 8.00 uur begint de 
radiologiebespreking. Bij de radiologie-
bespreking worden alle trauma’s van de 
dag en nacht ervoor besproken. Ieder-
een, betrokken bij de opvang van grote 
en kleine traumapatiënten, is aanwe-
zig zoals de SEH-arts, traumachirurg, 
orthopeed, radioloog, verpleegkundig 
specialist, assistenten en co-assistenten. 
De beeldvorming, statusvoering en be-
handeling wordt bij alle patiënten van 
de dag ervoor geëvalueerd en zo nodig 
aangepast. 

Eerste patiënt
Op de terugweg van de radiologie-
bespreking gaat het signaal op de dect 
dat er een patiënt met de ambulance 
binnen gebracht wordt. Het betreft 
een vrouw die sinds gisteren klachten 
heeft van een scheve mond en ver-
minderde kracht in haar linker arm. 
De VIOS verzorgt de opvang samen 
met de SEH-verpleegkundige. Er wordt 
bloedonderzoek gedaan bij de patiënt 
en na lichamelijk onderzoek door de 

I

O

Gekozen op basis van veiligheid en mogelijkheden bij gebruik Op pad met verpleegkundig specialisten in opleiding van de SEH

Door Gert Jan Paalman, Ambulance Oost Door Maureen Steggink en Martijn Wildemors, ZGT

Nieuwe RR voertuigen voor 
Ambulance Oost

‘We gaan zeker nog meer 
collega's opleiden tot VS'

Rapid Responders. Er werd hen ge-
vraagd wat zij graag anders zouden 
willen zien in een nieuw te ontwikke-
len voertuig. Hierbij rekening houdend 
met zaken als veiligheid, ergonomie, 
hygiëne.

Veiligheid en ergonomie
Er is gekozen voor de Mercedes Vito 4x4. 
Qua veiligheid is de vierwielaandrijving, 
de hogere zit, maar ook de aangepaste 
lichtbalk met veel betere zichtbaarheid 
innovatief ten opzichte van het vorige 
voertuig. Op ergonomisch gebied zijn 
er ook meerdere verbeteringen door-
gevoerd. In het voorcompartiment is 
een nieuwe houder ontwikkeld voor de 
laptop, die bediend kan worden vanuit 
de bestuurdersstoel. Ook het mobilo-
foon verkeer kan gedaan worden met 
de handen aan het stuur. 

Extra zitplaatsen
Een groot voordeel van deze nieuwe 
voertuigen is dat ze voorzien zijn van 
twee zitplaatsen waarop een patiënt 

Een Rapid Responder 
(RR) is een ambulance-
verpleegkundige die 
alleen rijdt en in principe 
elke hulpverlening op kan 
starten. Het RR voertuig 
wijkt in zoverre af van de 
reguliere ambulance dat het 
geen vervoersmogelijkheid 
heeft. Na viereneenhalf jaar 
en 350000 km waren de  
RR-voertuigen, de 
Volkswagen Sharans, aan 
vervanging toe.

Sinds september 2017 
leidt Ziekenhuis Groep 
Twente twee SEH-
verpleegkundigen op tot 
verpleegkundig specialist 
(VS) op de spoedeisende 
hulp, Maureen Steggink 
en Martijn Wildemors. 
Zij zien, onder supervisie 
van de spoedeisende 
hulp arts, chirurg en 
andere specialisten, 
patiënten binnen hun 
eigen omschreven 
deskundigheidsgebied. 
Sinds 2010 is er al een 
psysician assistant (PA) 
werkzaam op de SEH. 

met alle privacy onderzocht kan wor-
den. Eén binnen het compartiment en 
een tweede uitschuifbare zitplaats on-
der de achterklep. Ook alle ICT com-
ponenten zijn op een goed bereikbare 
uitschuifbare la geplaatst zodat onder-
houd daaraan op een ergonomische 
manier kan plaatsvinden. De binnen-
kant van het achtercompartiment is net 
als bij de reguliere ambulances afge-
werkt met een goed te reinigen opper-
vlak en tevens in de kleurstelling van de 
nieuwe ambulance kledinglijn.

Positieve reacties
Na twee maanden met het nieuwe voer-
tuig gereden te hebben zijn de reacties 
van de collega’s overwegend positief en 
zullen er een paar kleine aanpassingen 
gedaan worden om het nog beter te 
maken. Een RR voertuig is dus in prin-
cipe niet ingericht voor het vervoer van 
patiënten. Mocht vervoer nodig zijn zal 
de RR alsnog een ambulance laten in-
zetten. In Twente rijden de RR onder de 
nummers 05-342 en 05-343. n

VIOS wordt er een CT-hersenen en een 
elektrocardiogram (ECG) vervaardigd. 
Wanneer alle uitslagen bekend zijn, be-
spreekt de VIOS zijn bevindingen met 
de dienstdoende neuroloog. Het beleid 
wordt besproken en de patiënt wordt 
opgenomen op de Neuro Care Unit.

X-pols
Terwijl de status compleet wordt ge-
maakt vraagt een co-assistent of zij 
een andere patiënt met de VIOS kan 
overleggen. Het betreft een jongen van  
7 jaar die gisteren op zijn pols is ge-
vallen en waarbij de X-pols rechts een 
torusfractuur van de distale radius laat 
zien. De VIOS gaat samen met de co-
assistent naar de patiënt en legt de be-
handeling uit. Tien minuten later loopt 
de jongen met gips en een mitella de 
SEH af.

Incideren en draineren
De volgende patiënt is een jonge vrouw 
met een geabcedeerde sinus pilonidalis.  
Ze heeft veel pijn en is angstig dat het 
abces ontlast moet worden. De VIOS 
doet het lichamelijk onderzoek en be-

sluit na overleg met patiënt en de SEH-
arts het abces op de SEH onder PSA 
(Procedure Sedatie & Analgesie) te in-
cideren en draineren. De VIOS verzorgt 
hier de lokale anesthesie, de incisie en 
de drainage, terwijl er door de SEH-arts 
een kortdurend anestheticum en opiaat  
wordt toegediend. De vrouw wordt 
wakker en heeft nauwelijks bemerkt 
dat er een ingreep heeft plaats gevon-
den. De patiënt krijgt instructies en  
adviezen met betrekking tot pijn stilling 
mee en gaat opgelucht naar huis.

Continuïteit
Opleider SEH-arts Deborah Kuster; "De 
verpleegkundig specialist en PA hebben 
als grote voordeel dat ze de afdeling 
en het ziekenhuis goed kennen. Arts-
assistenten zijn vaak tijdelijke krach-
ten en blijven dikwijls niet lang op een 
afdeling werken, omdat zij graag een 
opleidingsplek willen. Dit geeft weinig 
continuïteit voor de afdeling. En dat is 
iets wat de PA en verpleegkundig speci-
alisten wel bieden, ook op een SEH. Wij 
gaan daarom zeker nog meer collega’s 
opleiden tot VS." n

Martijn Wildemors, VIOS, Deborah Kuster, SEH-arts en Maureen Steggink, VIOS.
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et MMT van MST is sinds novem-
ber 2017 operationeel en bestaat 

uit een anesthesioloog, een anesthesie-
medewerker en een chauffeur. Zowel 
de anesthesioloog als anesthesiemede-
werker zijn tijdens normale werkzaam-
heden betrokken bij de traumaopvang 
in MST. De geschoolde chauffeurs ko-
men uit de BHV poule van MST en zijn 
beschikbaar om het team te vervoeren. 
Het MMT van MST kan anesthesiologi-
sche expertise inbrengen conform de 
taken en competenties van de anesthe-
sioloog ten tijde van een opgeschaalde 
situatie of grootschalig incident. Het 
gaat hierbij om het uitvoeren van spe-
cifieke medische handelingen met als 
doel het stabiliseren en transport ge-
reed maken van slachtoffers. Ook kun-
nen zij de aanwezige ambulancehulp-
verleners adviseren en ondersteunen. 
Het beschikbaar, grondgebonden MMT 
opereert in principe secundair aan het 
heli-MMT.

MMT voertuig
Een MMT auto is geschonken door het 
ministerie van VWS. Deze auto is voor-
zien van communicatie en navigatie 
apparatuur, welke zijn geregeld door 

anuit de partners in het Euregio-
nale spoedzorgnetwerk, dat twee 

keer per jaar bijeenkomt, is de bereid-
heid uitgesproken om deze samenwer-
kingsverbanden blijvend te monitoren 
en waar nodig te verbeteren. Daar-
naast is inmiddels gestart met het in-
ventariseren van nieuwe initiatieven 
die een bijdrage kunnen leveren aan 
het ver beteren van de acute zorg in  
de Euregio. 

PREpare in de EUREGIO
Het doel van het PREpare project was 
om de spoedzorg en voorbereidende 
rampenbestrijding in de EUREGIO te 
ver beteren door grensoverschrijdende 
samenwerking. Zo wordt de bewoners 
de meest optimale en snelste spoed-
eisende zorg geboden, ook als deze 
zich in het buurland bevindt. Het  
project liep van april 2015 tot en met 
mei 2018 en is in het kader van het  
Interreg VA-programma gesubsidieerd. 
De EUREGIO is het Nederlands-Duitse 
grensgebied waar Noordrijn-Westfalen,  
Nedersaksen, Twente en Oost- Achterhoek  
samenkomen. Er wonen ruim een miljoen  
mensen op 4.500 km2; het gebied is daar-
mee relatief dunbevolkt.

Spoedzorg
Vele organisaties vormen samen de 
spoed zorgketen. Een patiënt met een 
spoedeisende zorgvraag moet zo snel 

H

V

Extra capaciteit bij grootschalige incidenten PREpare: pilot ten behoeve van Euregionale spoedzorg en opgeschaalde zorg

Door Manon Bruens, Acute Zorg Euregio Door Acute Zorg Euregio

Beschikbaar, grondgebonden 
Mobiel Medisch Team MST

Eindrapport spoedzorg  
zonder grenzen

Ambulance Oost. Met de ingebouwde 
apparatuur is de positie van het voer-
tuig zichtbaar op de meldkamer Ambu-
lancezorg (MKA) Twente en worden de 
posities doorgegeven aan de Landelijke 
Server voertuigen van Ambulancezorg 
Nederland (AZN). Via deze server kan 
de positie ook worden doorgegeven 
aan andere meldkamers als het voer-
tuig in een andere regio rijdt. Ervarin-
gen in het buitenland hebben wederom 
aangetoond dat in het geval van een 
aanslag of groot incident de gebruikte 
communicatiesystemen overbelast kun-
nen raken doordat de vraag naar ge-
sprekscapaciteit het aanbod overstijgt. 
Tijdens het zogenaamde ‘gouden uur’ 
is ongestoorde communicatie rand-
voorwaardelijk voor interventie(s) en 
hulpverlening. In Nederland wordt bij 
grootschalige incidenten gecommu-
niceerd via C2000. Ook de leden van 
het beschikbaar, grondgebonden MMT 
communiceren bij een inzet in het veld 
via C2000.

Oproep en inzet MMT
Het beschikbare MMT kan bij groot-
schalige incidenten vanaf Grootschalige 
Geneeskundige Bijstand (GGB) code 10 
ingezet worden, dit betekent dat er 

In het kader van 
geneeskundige zorg bij 
rampen binnen Nederland 
hebben het ministerie 
van Justitie en Veiligheid 
en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) besloten om 
naast de vier helicentra 
twee beschikbare, 
grondgebonden mobiele 
medische teams (MMT) 
met voertuig te formeren. 
Deze twee teams zijn 
gestationeerd in MST te 
Enschede en in UMC te 
Utrecht.

Het driejarig project 
PREpare, in het kader  
van grensoverschrijdende 
samenwerking in de 
acute zorg, is recentelijk 
afgesloten. We zijn er 
in het project, mede 
dankzij de Interreg 
subsidie, in geslaagd om 
een viertal succesvolle 
samenwerkingen tot  
stand te brengen.

naar verwachting meer dan tien slacht-
offers zullen zijn. Het MMT van MST 
wordt opgeroepen door de MKA Twen-
te. Voor het MMT is geen aparte dienst-
ploeg benoemd. De dienstdoend anes-
thesioloog en anesthesiemedewerker 
zorgen dat de werkzaamheden in MST 
gewoon uitgevoerd kunnen worden en 
organiseren zo nodig vervanging voor, 
hetzij de uitruk, hetzij het werk in het 
ziekenhuis. De inzet van het MMT kan 
naast Twente en Oost-Achterhoek ook 
in andere regio’s zijn.

Het oude MMT
In het verleden had onze regio ook de 
beschikking over een grondgebonden 
MMT, soms ook alleen Medisch Team 
genoemd. Dit voormalig Medisch Team 
was zowel in ZGT Almelo als MST En-
schede beschikbaar en zij hadden om 
beurten dienst. Het verschil met het 
huidige beschikbare MMT is dat er nu 
alleen een MMT in MST is en deze in 
principe alleen inzetbaar is bij groot-
schalige incidenten. Een ander verschil 
is dat het huidige MMT alleen inzetbaar 
is voor spoedeisende anesthesiologische 
behandelingen en zij dus ook niet meer 
de beschikking hebben over chirurgisch 
materiaal en middelen. n

mogelijk op de juiste plek terecht-
komen. Goede samenwerking tussen de 
ketenpartners is daarom in het belang 
van de patiënt. Dit geldt voor dagelijkse  
spoedzorg maar ook voor spoedzorg  
tijdens rampen en grote ongevallen. 
Het gezondheidssysteem in de EUREGIO 
is per land/deelstaat georganiseerd. Dat 
betekent dat samenwerking met de 
spoedzorgorganisaties over de grens 
niet vanzelfsprekend is. Waar ligt het ini-
tiatief om deze barrière te overbruggen 
is voor de bewoners en bezoekers van 
grensgebieden een belangrijke vraag. 
De spoedzorgorganisaties in de EUREGIO  
hebben gezamenlijk besloten dat, waar 
het voor de patiënt aantoonbaar beter 
is, de grens geen barrière zou moeten 
zijn. Verschillende projecten en initia-
tieven hebben geleid tot de opbouw van 
eens samenwerkingsklimaat. Hieruit is  
het grotere PREpare-project ontstaan.

Wat is bereikt
Duurzaam opgebouwde grensover-
schrijdende samenwerkingen in de 
Euregionale acute zorgverlening. 
Voor bereidende oefeningen, communi-
catieprocedures en aanbevelingen voor 
grensoverschrijdende samenwerking bij 

een ramp of een crisis. De ketenpartners 
in de EUREGIO hebben daarnaast vanuit 
het Euregionaal spoedzorgnetwerk een 
tweejaarlijks platform opgezet. Hier is 
ruimte voor nieuwe samenwerkingsini-
tiatieven en blijven bestaande samen-
werkingen geborgd. In het eindrapport 
vindt u meer achter grondinformatie 
over het project, de resultaten en de 
aanbevelingen om in 2022 te komen 
tot een grenzenloze acute zorg regio. n

U kunt het eindrapport  
downloaden via de website  
www.spoedzorgrettung.nl

V.l.n.r.: Bas Heijman, Maurice Winkel, Claar Bijleveld.
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Agenda
9 april
Regionale trauma training in Zwolle

15 mei en 19 juni
Mediatraining voor bestuurders

16 mei en 18 juni
Crisiscommunicatietrainingen

2022 mei   
Scholing Traumatologie voor 
Verpleegkundigen

5 juni
Traumaoverleg Euregio

19 juni
‘Crisis!! Wat zou jij doen?’ 
Themabijeenkomst Acute Psychiatrie

15

Voorlichting op maat
Door Mirella Schilperoord, Medisch Spectrum Twente

Onderzoeksresultaten als basis voor implementatieplan

aarlijks krijgen ongeveer 45.000  
Nederlanders een beroerte. Een 

op de vijf van deze patiënten overlijdt 
binnen één jaar na opname in het zie-
kenhuis. In Nederland is een CVA de 
tweede doodsoorzaak bij vrouwen en 
de derde doodsoorzaak bij mannen. 
Daarnaast is een CVA de belangrijkste 
oorzaak van invaliditeit (Hersenstich-
ting, 2018). De kwetsbare oudere met 
een CVA ervaart regelmatig sterke 
functionele en/of cognitieve achteruit-
gang zoals taal/begrip stoornissen, afa-
sie en/of schriftelijke problematiek. Uit 
de CQ-index (Consumer Quality Index), 
spiegelgesprekken en evaluaties met 
deze patiënten en zijn of haar naasten 
blijkt er vaak informatie te ontbreken 
en wordt aangegeven dat de verkre-
gen informatie veelal te globaal is. De 
informatie wordt niet herhaaldelijk 
verkregen en er blijven onduidelijk-
heden bestaan. Hierdoor voelen de 

J

In Medisch Spectrum Twente worden jaarlijks 

ongeveer 1600 kwetsbare ouderen opgenomen 

binnen het Neurocentrum. De verwachting is dat 

de toestroom van kwetsbare ouderen middels 

de Spoedeisende Hulp, met een CVA fors zal 

toenemen. Om deze groep op een adequate 

manier van informatie te voorzien is de volgende 

onderzoeksvraag opgesteld; “Welke wijze van 

voorlichten sluit aan bij de behoeften van een 

kwetsbare oudere na CVA?”.
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patiënt en naasten zich niet volledig 
voorgelicht en zijn er volgens hen mo-
gelijkheden tot verbetering.

Literatuuronderzoek 
Om beter in deze behoefte te voor-
zien werd er onderzoek gedaan naar 
de manier van voorlichting die be-
ter aansluit bij de behoefte van een 
kwetsbare oudere die een CVA heeft 
gehad. Kwalitatieve en kwantitatieve 
studies tonen aan dat de kwetsbare 
oudere patiënt voorlichting graag via 
meerdere wegen ontvangt, met name 
herhaalde voorlichting via mondelinge 
communicatie met een zorgprofessio-
nal en aanvullende visuele, schriftelijke 
en eHealth voorlichting. EHealth kan 
zorgen voor een flexibele ondersteu-
ning bij het geven van voorlichting. 
Echter dient ook deze vorm van voor-
lichting per patiënt en/of familie beke-
ken te worden, zodat voorlichting op 

maat geboden kan worden. Wanneer 
patiënten cognitieve, concentratie- of 
perceptuele problemen hebben, dient 
informatie waar mogelijk te worden 
vereenvoudigd, versterkt en beperkt 
tot essentiële zaken. 

Aspecten bij voorlichting
Het geven van voorlichting is te allen 
tijde van belang en grijpt aan op ver-
scheidene aspecten:
• De behoefte aan informatie van de 

patiënten en hun naasten;
• Het belang van nieuwe kennis, 

inzichten en vaardigheden;
• Verschillende manieren in het 

geven van voorlichting;
• Diverse modellen en methoden;
• Hulpmiddelen en bronnen.

De basisvoorwaarde van voorlichting 
op maat is een pro-actieve houding 
van de zorgprofessionals. Zij dienen te 
signaleren en de zorgvraag aan te pak-
ken door gebruik te maken van de best 
toepasbare manier van informeren en 
deze voorlichting te herhalen. Hierbij is 
het van belang dat de zorgprofessional 
de best passende wijze van informatie-
overdracht kiest en de juiste manier 
van communiceren hanteert. 

Implementatieplan
De resultaten uit het literatuuronder-
zoek zijn gebruikt om een implemen-
tatieplan op te stellen. Hierbij zijn de 
resultaten van internationale studies 
vertaald naar de praktijk binnen het 
Neurocentrum van MST. Het resulte-
rende implementatieplan zal begin 
maart 2019 in werking worden gesteld. 
In het plan zijn vier voorlichtingsmid-
delen met de daarbij horende interven-
ties belangrijk: de CVA-informatiemap, 
mondelinge voorlichting, beeldmate-
riaal en het gebruik van folders en de 
patiëntgebonden iPad. 

Medify 

In 2019 komt Medify bij het 
Neurocentrum om diverse 
video’s op te nemen. Hiermee 
is er een nieuwe vorm 
van patiëntenvoorlichting 
en wordt er herkenning 
gecreëerd voor de patiënt. 
Een mooie stap om de 
kwaliteit van zorg middels 
voorlichting te optimaliseren!

Interventies in voorlichting
De CVA-informatiemap wordt gere-
viseerd zodat deze inhoudelijk toe-
gespitst wordt op de verschillende 
patiëntengroepen, waaronder die 
van kwetsbare ouderen. Hierbij zal 
de tekst vereenvoudigd worden. Ook 
kan gedacht worden aan aanpassing 
van het formaat van de folder, ge-
bruik van illustraties en aangepaste 
tekstgrootte. Mondelinge voorlichting 
wordt verbeterd door deze herhaalde-
lijk en eenduidig aan te bieden. Door 
bewustwording en kennis te delen tij-
dens klinische lessen onder verpleeg-
kundigen zal dit worden bevorderd. 
Het huidige beeldmateriaal bestaat uit 
een informatieve film. Dit kan verbe-
terd worden door ook deze op maat 
te maken voor CVA-patiënten. De iPad, 
waarover elke patiënt gedurende zijn 
verblijf de beschikking heeft, geeft 
toegang tot informatie en bevat fol-
dermateriaal, echter kan het gebruik 
hiervan geoptimaliseerd worden door 
de verpleegkundigen hier uitleg over 

te geven en de software gebruiksvrien-
delijker te maken voor de patiënt. Met 
dit implementatieplan worden de be-
hoeften van kwetsbare ouderen beter 
meegenomen in het proces, waardoor 
er gestreefd wordt naar een toename 
van zelfregie en er een zo hoog moge-
lijke mate van zelfstandigheid bereikt 
kan worden. Door betere voorlichting 
wordt getracht functionele en/of cog-
nitieve achteruitgang te beperken. n

Mirella Schilperoord bij haar wetenschappelijke poster.



Bezoek ons ook  
online!

Acute Zorg Euregio 

Tel. 053 487 20 97

info@acutezorgeuregio.nl

acutezorgeuregio.nl

GHOR Twente

Tel. 088 256 78 50

info@ghortwente.nl

ghortwente.nl

Ambulance Oost

Tel. 088 482 02 22

info@ambulanceoost.nl

ambulanceoost.nl


