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te evalueren

Symposium ‘De Rapid 
Responder over de kop'

Opmars van de PA

Na vijftien jaar nieuwe kleding voor 

Ambulancezorg Nederland

ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK

‘Wij dragen bij aan tijdige 
en goede hulpverlening'
Jeroen Traas, Dimence, en Marcel Hooch Antink, Mediant
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Regionale actualiteiten 

De redactiedeadline van deze tweede uitgave in 2017 viel in de laatste 
week voordat we naar de stembus mochten. Vooraf was voorspelbaar dat 
de betaalbaarheid van de gezondheidszorg een belangrijk onderwerp 
zou worden in de verkiezingscampagnes. Gelijkertijd spraken elf collega-
managers, verenigd in het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), over de 
positie en rol van de ROAZ-netwerken. Vanuit de overheid is er nu immers 
een toenemende vraag gekomen aan het ROAZ-netwerk om een regierol in 
te nemen bij het oplossen van een verscheidenheid aan vraagstukken. Een 
voorbeeld hiervan is het vervoer van personen met verward gedrag, of de 
doorstroming op de SEH’s en het antibioticaresistentie-project om te komen 
tot regionale zorgnetwerken. Door al deze landelijke thema’s ben je al gauw 
geneigd de vele goede regionale activiteiten uit het oog te verliezen. Daarom 
een greep uit de regionale actualiteiten!

In het coverinterview van deze editie  
een gesprek met Jeroen Traas en  
Marcel Hooch Antink over de landelijk  
implementatie van de generieke mo-
dule acute psychiatrie, het samen-
werkingstraject in onze regio en de 
ideeën om de juiste opvang voor mensen 
met acute psychiatrische problemen 
sneller te kunnen creëren. We doen 
verslag van de doorontwikkeling van 
de Regionale Trauma Training (RTT) 
door het Bureau Acute Zorg Euregio. 
Deze RTT versie 2.0 is uitgebreid met 
een e-learingmodule en werd recent 
door de deelnemers als zeer waardevol 
beschouwd.

Drie acute zorgnetwerken; Acute Zorg Zwolle, Acute Zorg Brabant en Acute 
Zorg Euregio deden samen onderzoek onder de titel 'Juiste traumapatiënt 
op de juiste plaats?'. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de LTR-data 
van alle drie acute zorgnetwerken. De resultaten waren voor de redactie 
aanleiding om deze met u als lezer te delen. Omdat de ondertekening van 
het convenant door de medisch managers van Witte Kruis, Kreis Borken 
en Bureau Acute Zorg Euregio kan worden beschouwd als een belangrijke 

stap in de grensoverschrijdende samenwerking binnen het PREpare 
project, is het tijd voor een terug- en vooruitblik!

Ambulance Oost doet verslag van de proef met het gebruik van 
de Visensia en blikt terug op het Rapid Responder symposium dat 

op 9 maart werd gehouden. Vanuit de Veiligheidsregio Twente 
een bijdrage over het leren van incidenten. Daarnaast vertellen zij 
over de rol van de collegiale ondersteuner bij het verwerken van 
incidenten als collega's in de operationele organisatie betrokken 
zijn geweest bij een heftig incident. Namens de redactie wens ik u 
veel leesplezier.

Cees Schenkeveld
Manager Acute Zorg Euregio
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Meld je aan 
voor scholingen GHOR Twente, GHOR Noord- en 

Oost-Gelderland en Bureau Acute 
Zorg Euregio zijn eind 2016 in op-
dracht van de ROAZ agendacommis-
sie gestart met de voorbereidingen 
voor een ketenoefening in de regio. 

De crisis(beleids)teams van alle acute  
en publieke zorgpartners en GHOR- 
collega’s nemen deel aan deze oefe-
ning in april 2018. Bureau Acute Zorg 

Voor de unieke driedaagse scholing 
‘Traumatologie voor verpleegkundi-
gen’ op 8, 9 en 10 mei hebben we 
nog plaats voor een aantal verpleeg-
kundigen die zich willen verdiepen 
in de keten van traumazorg. En ook 
voor de 1-daagse herhaling Regio-
nale Trauma Training (RTT) is er nog 
een enkele plek vrij (20 juni, 5 sep-
tember en 7 november in Enschede 
en op 5 oktober en 28 november in 
Zwolle). Wees er snel bij, inschrij-
ven kan nog tot een maand voor de 
scholing. Meer info en aanmelden 
via www.acutezorgeuregio.nl. n

Ketenoefening Acute Zorg

Martin-hoorn in alle ambulances 
van Ambulance Oost
Alle ambulances van Ambulance Oost  
worden in de (nabije) toekomst voor-
zien van de Martin-hoorn. Een extra 
sirene in aanvulling op de huidige 
optische en geluidssignalen. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat gebruik van de 
Martin-hoorn een positieve bijdrage 
kan leveren aan de veiligheid in het 
verkeer. Het geluid van de Martin-
hoorn is op afstanden van meer dan 
50 meter te horen en is hoger dan 
die van de elektronische sirene (de 
bekende huidige tweetoon). Ook uit 

Even voorstellen
Bureau Acute Zorg Euregio heeft 
sinds begin januari 2017 een nieu-
we medewerker Kenniscentrum.  
Claudia Boensma zal zich zestien 
uur in de week bezighouden met 
het actualiseren van bestaande en 
opzetten van nieuwe trainingen/
scholingen binnen de acute zorg 
in Twente en de Oost-Achterhoek. 
Daarnaast blijft Claudia werkzaam 
als verpleegkundig meldkamercen-
tralist bij Ambulance Oost. Na een 
inwerkperiode levert Claudia inmid-
dels een bijdrage aan de ‘Regionale 
Trauma Training’ voor SEH-verpleeg-
kundigen, ‘SBARR-training’ voor de 
acute verloskunde, scholing ‘Trau-
matologie voor verpleegkundigen’ 
en een regionale nascholing voor 
doktersassistenten. n

Voor meer informatie of vragen 
over deze trainingen/scholingen, 
kunt u mailen naar  
c.boensma@acutezorgeuregio.nl. 

Nieuwe kleding 
voor ambulance-
diensten  

Na vijftien jaar vond Ambulance-
zorg Nederland (AZN) het tijd voor 
nieuwe kleding. De afgelopen  
maanden hebben alle ambulance-
medewerkers kunnen stemmen op 
drie ontwerpen. Maan dag 6 februari  
2017 is het winnende ontwerp be-
kend gemaakt! De nieuwe kleding 
is vernieuwend, opvallend, herken-
baar en voldoet aan alle gestelde  
eisen. Een klankbordgroep met af-
gevaardigden van alle am bu lan ce- 
diensten heeft zich met dit 
proces beziggehouden. 
De komen de maanden  
wordt samen met  
een projectleider van  
Instituut voor Fy-
sieke Veiligheid  
(IFV) invulling ge-
geven aan vorm en  
materialen. Veilig-
heid is daarbij het  
uitgangspunt. Volg  
ons op Facebook 
voor actuele informatie: 
facebook.com/ RAVAmbulanceOost. n

Euregio en GHOR Twente bereiden de 
oefening voor en hebben oriënterende  
gesprekken met alle deelnemende ke-
tenpartners. Samen is gekeken naar 
belangrijke oefendoelen om tot een  
geslaagde oefening te komen. De uit-
komst van deze gesprekken is verwerkt 
in het projectplan voor de ketenoefe-
ning. In de volgende fase worden de 
oefendoelen concreter gemaakt en zal 
het scenario worden vormgegeven. n

Themabijeenkomst

‘Ouderen in de acute zorg’

www.acutezorgeuregio.nl

Donderdag 29 juni 2017  
17.30 uur  |  Grolsch Veste Enschede

SAVE THE DATE 

een enquête gehouden onder onze 
ambulancechauffeurs is gebleken dat de 
Martin-hoorn een positief effect heeft 
in het verkeer: ‘Overige weggebruikers 
lijken eerder te anticiperen op een 
aankomende ambulance in vergelijking 
met de elektronische sirene. Daardoor 
kan de ambulance meer zijn positie 
op de weg handhaven en worden 
remacties voorkomen.’ n

Zie voor meer informatie  
www.ambulanceoost.nl.

Lancering  
Kwaliteitskader 
Crisisbeheersing 
en OTO 2.0

Eind 2016 is landelijk het Kwaliteits-
kader Crisisbeheersing en OTO 2.0 
vastgesteld. Na diverse evaluatie-
momenten in het land en de regio’s 
zijn de normen in het kader aange-
scherpt. De grootste verandering 
ten opzichte van de eerdere versie 
is het aantal normen dat fors is af-
genomen. Daarnaast gaat het in 
het nieuwe kader niet om ‘hoe’ een 
organisatie zich moet voorbereiden 
maar ‘wat’ een organisatie minimaal 
geregeld moet hebben. Het nieuwe 
kader heeft onder andere aandacht 
voor borging van OTO-activiteiten, 
vakbekwaamheid, integrale plan-
vorming en informatiemanagement. 
Het kwaliteitskader is het belang-
rijkste kaderstuk op het gebied van 
opleiden, trainen en oefenen voor 
het Netwerk Acute Zorg Euregio. n 
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OVER DE GRENS OVER DE GRENS

Inzet Duitse Rettungsdienst   in de Oost-Achterhoek

In eerdere edities berichtten we een aantal keren 

over de pilot Borken-Oost-Achterhoek. In deze pilot 

staat de grensoverschrijdende samenwerking tussen 

Witte Kruis en Kreis Borken centraal. Inzet vanaf 

de ambulancepost Isselburg in Duitsland biedt 

een effectieve en efficiënte oplossing voor een 

snellere inzet in de Oost-Achterhoek. Nu, na drie jaar 

voorbereiding, komt het startsein van de inzet van de 

Duitse Rettungsdienst in de Oost-Achterhoek heel 

dichtbij: in het tweede kwartaal 2017 gaan we rijden! 

Wat is er tot dusver gebeurd en hoe ervaren  

de betrokken inhoudelijke managers deze stap?

Door Acute Zorg Euregio

Medische en operationele managers kijken terug op de stappen die sinds 2014         zijn gezet

irecte aanleiding van de casestu-
die is de landelijk vastgestelde 

normtijd. In 2013 bleek dat in 30% 
van de A1-ritten (levensbedreigende 
noodgevallen) in Dinxperlo niet binnen  
vijftien minuten ter plaatse was. Zou 
het heroverwegen van de oude samen-
werking met de buren in deze regio 
mogelijk zijn? 

De eerste stappen 
In 2014 zijn de eerste stappen gezet. De 
focus lag hierbij op het weghalen van 
barrières voor de grensoverschrijdende 
inzet van ambulancepersoneel in de  
EUREGIO en het ontwikkelen van een 
bijscholingsconcept over grensover-
schrijdende spoedzorg.

PREpare zet vervolgstappen
In het kader van het PREpare-project 
zijn vanaf 2015 concrete stappen gezet 
om de inzet van de Duitse Rettungs-
dienst uit Kreis Borken in de Oost- 
Achterhoek mogelijk te maken. 

‘Het helpt dat we beiden de beste zorg 
willen leveren,' voegt Erik de Leeuw,  
operationeel leidinggevende Meld-
kamer Ambulancezorg Oost Nederland 
(MON), vrolijk toe, 'en op die basis vin-
den we elkaar‘. Niettemin vormt de 
grensoverschrijdende inzet een uit-
daging. Erik de Leeuw benadrukt dat 
in het afstemmen van processen de 
uit daging ligt: ‘De wijze van organi-
satie en de gebruikte techniek is aan 
beide zijden van de grens verschillend, 
daarom vergt onze samenwerking veel 
afstemming en fine-tunen‘. ‘Vanuit de 
MON is het speerpunt de veilige en 
snelle digitale overdracht van informa-

Medisch managers Hanjo Groetschel, Ralph de Wit en Charlotte Blase (v.l.n.r.).

Notfallsanitäter Hermann Thomas en Martin Plückelmann proberen Nederlandse communicatie-

techniek uit tijdens inbouw.

tie. We willen alle relevante informatie 
bij een 112-melding (de adresgegevens 
en wat er aan de hand is) vanuit de 
MON kunnen versturen naar de Duitse 

Nieuw beroepsbeeld

Gebasseerd op het Notfallsanitätergesetz dat sinds 2014 van kracht 
is, wordt in Duitsland een nieuwe opleiding tot Notfallsanitäter 
geïmplementeerd. Die op den duur de oude opleidingen in de Duitse 
ambulancedienst gaat vervangen. De Duitse Notfallsanitäter beschikt 
over een vergelijkbare kwalificatie als zijn Nederlandse collega. De 
implementatie van het nieuwe beroepsbeeld Notfallsanitäter komt ook  
de grensoverschrijdende samenwerking ten goede.

meldkamer in Borken. Daar zijn aan 
beide zijden technische aanpassingen 
voor nodig zodat er nergens in het pro-
ces meer iets behoeft te worden over-
getypt. Zo reduceren we het risico van 
fouten', aldus Erik de Leeuw. Charlotte 
Blase, medisch manager Witte Kruis, 
ziet uit naar de start: 'Er zijn verschillen 
tussen werkwijzen en dat hebben we 
geprobeerd op te vangen in de SOP's 
maar het hangt toch af van begrip van 
de hulpverleners voor elkaar op dat mo-
ment. Ook vind ik het spannend hoe de 
bewoners en patiënten dit zullen ont-
vangen.' 'Voor goede en snelle spoed-
zorg is belangrijker dat de ambulance 
er is, dan waar de ambulance vandaan 
komt', vat Ralph de Wit, medisch ma-
nager Bureau Acute Zorg Euregio, tref-
fend samen. Na de technische ombouw 
van de Duitse ambulance zal eerst een 
periode worden geoefend, voordat in 
het tweede kwartaal 2017 daadwerke-
lijk het startschot voor de grensover-
schrijdende inzet valt. n

Het PREpare-project wordt in het  
kader van het INTERREG-programma  
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. 

D 1. SOP's: De medisch managers van  
Kreis Borken, Witte Kruis en  
Bureau Acute Zorg Euregio hebben  
ge zamen lijk Standard Operation 
Procedures (SOP's) voor de grens-
overschrijdende inzet ontwikkeld.

2. Bijscholing: De Feuerwehr- und  
Rettungs dienstakademie Bocholt 
heeft de bijscholing ter voorberei-
ding van de grensoverschrijdende 
inzet van de Notfallsanitäter uitge-
werkt. Als gevolg daarvan hebben 
in oktober 2016 de eerste twaalf  
Notfallsanitäter de bijscholing heb-
ben afgerond. De volgende bij-
scholing vindt in juli 2017 plaats.

3. Technisch: Over de laatste concrete 
voorbereidingen van de inzet buigt 
zich een operationele werkgroep, 
die zich vooral bezighoudt met de 
communicatieoplossingen tussen de  
Duitse en de Nederlandse meld-
kamer, alsook met de communicatie 
tussen de Nederlandse meldkamer 
en de Duitse ambulance. De belang-
rijkste actie hierbij is de inbouw van 
Nederlandse communicatietechniek  
in de Duitse ambulance op de  
ambulancepost Isselburg.

Samenwerking
De medisch en operationele managers 
van de ambulancediensten en meldka-
mers zijn nauw betrokken en ervaren 
de samenwerking met de buren erg  
positief. ‘Aan het enthousiasme waar-
mee de collega’s in dit project deel-
nemen zal het niet liggen‘, zegt Peter 
Kuzee, Operationeel hoofd bij ambu-
lancezorg Witte Kruis, Doetinchem. 
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KETENPARTNERS INNOVATIE

egelijkertijd gaan de innovaties 
in de zorgsector ook razendsnel. 

Coöperatie Axira volgt die op de voet. 
Eén van deze innovaties is Visensia©: 
een geavanceerd softwarepakket dat 
de ambulanceverpleegkundigen kan 
ondersteunen in de beslissing of de  
patiënt thuis kan blijven. Sinds januari  
2017 is Ambulance Oost gestart met 
een pilot met Visensia. Deze pilot  
wordt uitgevoerd door de Rapid  
Responders (solo-ambulanceverpleeg-
kundige). Waar bij de vraag centraal 
staat of Visensia een positieve bijdrage 
kan leveren in de hulpverlening voor  
de patiënt. 

Het softwareprogramma 
Visensia is een ICT-toepassing: een soft-
warepakket dat vanuit afgenomen  

anwege het aantal slachtoffers 
en een voortvluchtige verdachte 

werd opgeschaald naar GRIP1. Daarbij  
worden de Officier van Dienst Genees-
kundig (in de ‘CoPI-bak’ lid van het 
team), de Algemeen Commandant  
Geneeskundige Zorg en het Hoofd  
Informatie van de GHOR gealarmeerd 
met voorinformatie. Vanwege de nog 
onbekende stof en meerdere slachtof-

Door Ambulance Oost

Ambulance Oost draait een 
pilot met digitale software
De juiste zorg op de juiste plaats met behulp van Visensia©

Onze 24/7 maatschappij 
verandert snel. De focus ligt 
steeds meer op het individu 
en eigen behoeftes. Ook 
vergrijst Nederland in rap 
tempo en worden mensen 
steeds ouder. Ze blijven 
vaak langer thuis wonen én 
worden eerder ontslagen 
uit zorginstellingen. 
Ambulancezorg, huisartsen 
en spoedposten worden 
anno nu geconfronteerd met 
een veranderde en meer 
complexe zorgvraag. Dit is 
met name het geval in de 
preklinische setting. 

Op donderdag 22 december 
spuit een patiënt van 
Transfore in Almelo met 
vermoedelijk pepper
spray op twee medewer
kers en vlucht. Het eerste 
ambulance koppel raakt 
onwel door dampen. Een  
incident met veel impact, 
voor medewerkers van 
Transfore, ambulance
collega’s, en andere betrok
kenen. Ook een incident 
waar we van kunnen leren;  
hoe gaan we bijvoor
beeld om met informatie
voorziening en afstemming 
tussen de verschillende 
GHORketenpartners?

T
V

parameters door Corpuls© (defibril-
lator monitor systems) een (in-)stabili-
teit voorspellende index produceert. 
Deze voorspellende index kan de hulp-
verlener ondersteunen in zijn beslissing 
hoe een patiënt te behandelen. Is het 
slachtoffer stabiel? Kan binnen enkele 
uren een levensbedreigende situatie 
ontstaan? Moet acuut zorg worden  
geboden?

Risico’s tot een minimum beperken
Visensia sluit subjectieve criteria uit en 
baseert zich op de feiten. Tijdens de  
pilot van Ambulance Oost zullen alleen 
Rapid Responders gebruik maken van 
de software. Kan Visensia ondersteu-
nend zijn in de beslissing om de patiënt 
al dan niet te vervoeren of al dan niet te 
presenteren op een Spoedeisende Hulp 
(SEH) of huisartsenpost. Afhankelijk 
van de uitkomsten van deze pilot gaan 
we inventariseren bij welke scenario’s  
Visensia nog meer van nut kan zijn. Zo 
valt te denken aan patiëntbeoordeling 
om te bepalen of de patiënt al dan niet 
in aanmerking komt voor vervoer door 
de Zorgambulance. 

Monitoren op afstand 
Ook zou Visensia bij Eerste Hulp Geen 
Vervoer (EHGV) door het ambulance-
team en of de Rapid Responder kun-
nen worden ingezet als monitorings-
systeem op afstand. In dat geval blijft 
een monitor achter bij de patiënt. De 
Visensia index wordt dan naar een  
ontvangstmonitor gestuurd. Deze is  
bijvoorbeeld gestationeerd op de 
Meld kamer Ambulancezorg (MKA). De 
meldkamercentralist neemt de monito-
ring dan op afstand voor zijn rekening 
en onderneemt indien nodig actie. Dit  
resulteert waarschijnlijk in een lager  
percentage patiënten dat onnodig 
wordt gepresenteerd op een SEH. 
Moge lijk kan Ambulance Oost, door 
gebruik te maken van Visensia, op alle 
bovenstaande punten en scenario’s 
bijdragen aan een nog meer efficiënte 
en kwalitatief hoogwaardige zorg. n

Voor meer informatie kunt u  
contact opnemen met Arjan Rijsdijk,  
verpleegkundig specialist  
Ambulance Oost, via  
arijsdijk@ambulanceoost.nl. 

Het weergegeven beeld op de monitor.

Eenvoudig schema waaruit blijkt hoe de data worden gebruikt voor ondersteuning. 

Door GHOR Twente

Samen leren door te 
evalueren
Wat kunnen we leren van het incident bij Westerdok?

fers (vier middel- tot zwaargewonden 
en vijftien lichtgewonden) besloot ZGT 
Almelo tot een tijdelijke opnamestop, 
behandeling van reguliere SEH patiën-
ten elders in het ziekenhuis en het bij-
eenroepen van een crisisbeleidsteam. 

Waardevolle inzichten
In januari hebben de betrokken GHOR-
collega’s en de veiligheidscoördinator 
van ZGT nagepraat over het incident 
om ervan te leren. Door open erva-
ringen en successen te delen, maar 
ook door kritisch eigen afwegingen 
te bespreken, kregen we waardevolle 
inzichten: ‘Laat nooit de GRIP-status 
bepalend zijn in de opschaling voor de 
witte keten, maar de betrokkenheid 
van de GHOR-ketenpartners en de be-
hoefte aan informatie-uitwisseling en 
afstemming’. ZGT gaf aan eerder en 
meer informatie en afstemming te wil-
len hebben; ‘is er meer bekend over de 
stof, wat is het medisch handelingsper-
spectief, hoeveel slachtoffers kunnen 
we nog verwachten?’. Heel proactief 
had ZGT het Landelijke Crisismanage-
mentsysteem voor de geneeskundige  
zorg (LCMS-GZ) ingezet voor het  
uitwisselen van informatie. Echter, 
vanuit de GHOR hadden de Algemeen  
Commandant en het Hoofd Informatie 

op basis van afspraken rond GRIP een 
meer afwachtende rol aangenomen. 
Tijdens de nabespreking werd deze af-
weging door de betrokkenen zelf ter 
discussie gesteld. Op basis hiervan heb-
ben we de volgende afspraak gemaakt: 
‘Bij een incident waarbij meerdere 
witte ketenpartners betrokken zijn, er 
meerdere informatiestromen zijn of 
wanneer er complexere afstemmings-
vraagstukken zijn, zal de Algemeen 
Commandant namens de GHOR áltijd 
het Hoofd Informatie vragen zo snel 
mogelijk een LCMS-GZ-activiteit aan te 
maken met de beschikbare relevante  
informatie’. Hierbij is dus niet het GRIP-
niveau leidend, maar de (te verwachten)  
informatiebehoefte en afstemming bin-
nen de witte keten. 

Rond het incident zorgvuldig af
De gewonden zijn vervoerd en behan-
deld, het gebouw is vrijgegeven en de 
GRIP weer afgeschaald. En dan? Snel 
terug naar normaal? Voor de slachtof-
fers en direct betrokkenen zeker niet. 
Een dergelijk incident heeft een be-
hoorlijke nasleep. Ook voor de GHOR-
keten is een zorgvuldige afschaling en 
afronding belangrijk. De Algemeen 
Commandant heeft de dag na het inci-
dent gebeld met de betrokken partijen: 
Transfore, de ambulancevoorziening en 
ZGT. Dit heeft een eerste waardevolle 
aanzet gegeven voor het leren van het 
incident. Het is het overwegen waard 
het crisismanagementsysteem voor  
informatie-uitwisseling, ook in te zet-
ten bij de afschaling en afronding.  
Leren en ontwikkelen is een ‘ongoing  
process’. We zijn erg blij met de  
collega’s en betrokken partners die met 
open mind en zelfkritische blik willen 
leren van de eigen inzet en de ervarin-
gen van anderen. n

Meer weten over informatiemanage-
ment binnen de witte keten of over 
leren van incidenten? Neem contact  
op met GHOR Twente!
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COVERINTERVIEWCOVERINTERVIEW

Marcel Hooch 

Antink (links) van 

Mediant en Jeroen 

Traas (rechts) van 

Dimence.

De opvang van patiënten die acuut psychiatrische 

zorg nodig hebben, is de afgelopen jaren sterk 

verbeterd. Toch bevat de keten nog knelpunten, 

die zowel door het ministerie van VWS als de 

ketenpartners worden onderkend. De minister van 

VWS heeft opgeroepen om de acht belangrijkste 

knelpunten te ondervangen met een generieke 

module acute psychiatrie.

Nauwe samenwerking

Street-triage betekent een nauwe samenwerking 
tussen de politie, ambulancedienst en de GGZ. 
Vergeleken met andere initiatieven, zoals de 
psycholance, voorkomt juist deze gezamenlijke 
aanpak het psychiatriseren én criminaliseren 
van de overlast. Een groot deel van de overlast 
wordt namelijk veroorzaakt door mensen zonder 
een psychiatrische aandoening. Daarnaast 
ontlast snelle beoordeling andere hulpverleners 
(professionals op een huisartsenpost, eerder ter 
plaatse gearriveerde politiemensen) en 
bezorgde inwoners.

Nog sneller 
op de 
juiste plek
Door Geen Blad voor de Mond

De generieke module acute psychiatrie

‘Het is niet alleen  

een kwestie van  

‘willen’, maar ook van 

‘kunnen' verbeteren’

D e totstandkoming van de gene-
rieke module is een enorm samen-

werkingstraject geweest tussen alle 
partijen die betrokken zijn bij de acute 
gezondheidszorg. ‘Denk daarbij aan de 
GGZ’s, maar bijvoorbeeld ook aan ge-
meenten, politie, ambulancediensten, 
verzekeraars en patiëntenplatforms. 
Het uiteindelijke doel was om nog be-
ter in kaart te brengen wie welke ver-
antwoordelijkheid heeft en hoe erg ge-
handeld moet worden als een persoon 
in psychiatrische crisis raakt. Vanuit 
Dimence zijn hier verschillende profes-
sionals bij betrokken geweest’, vertelt 
Jeroen Traas, manager bedrijfsvoering 
divisie spoedeisende GGZ bij Dimence. 
Marcel Hooch Antink is bij Mediant 
manager bedrijfsvoering Circuit Acute 
Zorg. Hij vult aan: ‘Mediant heeft de 
totstandkoming nauwlettend gevolgd. 
En nu de module zijn plek krijgt in de 
regionale werkwijze, nemen wij ook 
onze rol en verantwoordelijkheden 
daarin.’

Snelle beoordeling
In de regio Twente en Oost-Achterhoek 
bestaat reeds een goede samenwer-
king tussen de ketenpartners in de 
acute geestelijke gezondheidszorg. De 
gene rieke module biedt echter aankno-
pingspunten om zaken op het gebied 
van verwijzing, vervoer en beoordeling 
nog beter af te stemmen. Jeroen: ‘Een 
voorbeeld van daarvan is de nieuwe 
GGZ-triagewijzer. Aan de hand hiervan 
wordt de urgentie en de inzet van de 
hulpverlening bepaald. Zo komen per-
sonen in crisis nog sneller op de juiste 
plek terecht. Dit betekent in de prak-
tijk echter wel dat Dimence soms bin-
nen een uur ter plaatse moeten zijn 
om iemand te beoordelen, terwijl dat 
voorheen twee uur was. Dat heeft de 
nodige gevolgen voor onze personele 
bezetting.’ ‘Het is voor alle betrokken 
partijen dus niet alleen een kwestie van 
‘willen’, maar ook van ‘kunnen’ verbe-
teren. Het nut van de generieke module 
zien we zeker, maar er komt ook een 

financieel plaatje bij kijken’, vervolgt 
Marcel. ‘Daarin zien wij een belangrijke 
rol voor bijvoorbeeld gemeenten en 
zorgverzekeraars. Met hen willen we 
dan ook graag om tafel om te kijken 
hoe we verder samen kunnen werken.’

Street-triage
Aan ideeën om de opvang in de acute 
psychiatrie verder te verbeteren, is in 
ieder geval geen gebrek. Zo is Dimence 
in september 2016 in Engeland geweest 
om het succesvolle model van ‘street-
triage’ te bekijken. ‘Met deze vorm van 
triage willen we voorkomen dat mensen 
op de verkeerde plaats in het systeem 
terechtkomen of te lang moeten wach-
ten op de zorg die ze nodig hebben’, 
licht Jeroen toe. ‘Om dat te doen zet-
ten we een team in dat bestaat uit een 
sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, 
een ambulanceverpleegkundige en een 
politieagent. Zij reageren als eerste op 
een melding van overlast door een ver-
ward persoon en beoordelen ter plaat-
se welke hulp nodig is. Daarna leveren 
ze de persoon in de street-triagewagen 
over aan de goede vervolgplek, bijvoor-
beeld een huisarts, GGZ-instelling of 
het politiebureau.’ In Deventer gaat dit 
voorjaar een pilot met de street-triage 
van start. In Twente willen Jeroen en 
Marcel om tafel met de gemeenten om 
ook in deze regio de innovatieve werk-
wijze van de grond te krijgen. Marcel: 
‘We hebben reeds gesproken met de 
politie en ambulancediensten, en zij 
zijn net als wij enorm enthousiast. Maar 
we hebben ook de medewerking van 
de gemeente nodig. Samen met het 
ROAZ proberen we met hen om tafel te 
komen. Zo kunnen we samen de juiste 
opvang creëren voor mensen met acute 
psychiatrische problemen.’ n
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GROOTSCHALIGE ZORG PATIENTENZORG

en incident kan groot of klein zijn, 
maar elk incident heeft zijn eigen 

impact op zowel de omgeving als de  
betrokken collega’s. Incidenten met 
een grote impact kunnen hun sporen 
achter laten. Helaas is binnen de GHOR 
niet te voorkomen dat wij hiermee 
te maken krijgen. Daarom wil GHOR 

E

Opvang na incidenten

Door GHOR Twente

Gecoördineerde collegiale 
ondersteuning, wat is dat?

Incidenten kunnen veel impact hebben.

Twente de psychische belasting zoveel 
mogelijk beperken door haar functio-
narissen te ondersteunen en te facili-
teren in de voorbereiding op en verwer-
king van dergelijk incidenten.

Luisterend oor
Iedereen reageert op zijn/haar eigen 
manier na hulpverlening bij een 
incident. Ook de verwerking verloopt 
niet volgens een standaard patroon. 
Bij een ‘normale’ verwerking nemen 
de stressreacties over het algemeen 
binnen één à twee weken af. Als de 
stressreacties niet verminderen, is het 
tijd om voor je zelf na te gaan of hulp 
noodzakelijk is. Praten met iemand die 
je vertrouwt is de eerste stap. Hiervoor 
kun je te allen tijde contact opnemen 
met een Collegiaal ondersteuner (CO-er)  

Sinds januari 2017 kan er 
door de functionarissen 
die een rol hebben in de 
operationele organisatie  
van GHOR Twente een 
beroep worden gedaan 
op een collega voor 
gecoördineerde collegiale 
ondersteuning.

van onze organisatie. De CO-er kan  
je ondersteunen, een luisterend oor  
bieden en samen kun je bekijken of 
vervolgstappen nood zakelijk zijn. Bin-
nen de geneeskundige organisaties 
zelf is vaak ook opvang geregeld. Het 
maakt uiteraard niet uit waar en bij 
wie, maar het is wel belangrijk dát je de 
impact kenbaar maakt.

Vernieuwing GCO
Voor een goede opvang is er een GCO-
organisatie ingericht. GCO staat voor 
Georganiseerde Collegiale Ondersteu-
ning. Door onder meer het monster-
truck incident in Haaksbergen eind 
2014, werd weer duidelijk dat een goed 
georganiseerde en inhoudelijke GCO 
belangrijk is. Daarom is een werkgroep 
bezig geweest om de GCO-organisatie 
voor Veiligheidsregio Twente te ver-
nieuwen. Het traject voor het opleiden 
en trainen is afgerond. Nu worden nog 
diverse (praktische) zaken geregeld, 
zodat het GCO optimaal kan draaien. 
De GCO werkt bij grote en complexe 
incidenten samen met de collega’s van 
Bevolkingszorg en Brandweer Twente. 
Voor de GHOR is Sabine van der Veen 
de collegiale ondersteuner. Er wordt 
nog gekeken naar een tweede collegi-
ale ondersteuner. Medio 2017 zal een 
avond georganiseerd worden voor de 
partners van de functionarissen van de 
GHOR zodat zij ook de stressreacties 
thuis kunnen herkennen. n

Van hulpverlener tot verdachte

Door Ambulance Oost

Symposium ‘De Rapid 
Responder over de kop'

9 maart 2017 was de Creatieve 
Fabriek, de oude fabriek van 
Hazemeijer Hengelo, het 
decor voor het symposium 
‘De Rapid Responder (RR) 
over de kop'. Een symposium 
gericht op de specifieke 
aspecten van het vak en de 
veiligheid van de RR (solo
ambulanceverpleegkundige). 
Vanuit heel Nederland 
kwamen RR bijeen, totaal 
circa 75 mensen. 

ert Dercksen, anesthesioloog en 
medisch manager bij UMCG ambu-

lancezorg opende als dagvoorzitter het 
symposium. Tijdens zijn eigen verhaal 
liet hij met sprekende voorbeelden zien 
hoe belangrijk het is om bij het stel-
len van een diagnose altijd gebruik te 
maken van je kennis én van je intuïtie. 
Gebruik je een van de twee niet, dan 
kun je net de plank misslaan. Arrand 
Klein, ambulancechauffeur bij Ambu-
lance Oost, sprak mede namens Maar-
ten Smelt, Brandweer Twente over het 
thema ‘van hulpverlener tot verdachte’. 
Een indrukwekkend verhaal. Hoe snel 
kan het jou gebeuren dat er iets mis-
gaat in het verkeer. Ook onderweg 
naar een hulpverlening. Arrand heeft 
een indrukwekkende film getoond 
waarin Maarten en zijn gezin laten zien 
hoe groot de impact is als je zomaar 
‘verdachte’ bent geworden. Rijvaardig-
heid, ook een belangrijk item voor de 
RR, zeker omdat hij/zij alleen op pad 
gaat en vaak met spoed. Naast de film 
werd de nodige aandacht besteed aan 
allerlei verkeersaspecten. Tips en tricks 
in het verkeer. Arrand toonde daarvan 
voorbeelden die Ambulance Oost zelf 
heeft doorgevoerd om de veiligheid in 
het verkeer te bevorderen, zoals het ge-
bruik van Priodeck of de Martin-hoorn. 
Daarnaast was VVCR aanwezig met een 
kantelvoertuig. Tijdens de pauze was 

B

iedereen in de gelegenheid om zelf 
plaats te nemen en te ervaren hoe het 
is om in een gekantelde auto te zitten. 
In de middag bestond het programma 
uit verschillende workshops. 

Hemostatische balans 
De eerste workshop was met Harold 
Hom, intensivist nefroloog van MST  
Enschede. Hij had een helder verhaal 
over stolling en antistolling. Op zoek 
naar een hemostatische balans. Alles 
dient in evenwicht te zijn. Een onder-
werp in meer of mindere mate bij iede-
reen bekend maar waarbij het goed 
is om af en toe de puntjes op de ‘i’ te 
zetten. De medicamenten die de ambu-
lancezorg heeft voor gebruik bij anti-/
stolling werden allemaal besproken, 
met alle ins and outs.

Acute cardiologie 
Paolo Zocca, cardioloog, ook van MST 
Enschede, vertelde over de acute  
cardiologie en de specifieke rol die de 
RR daarbij kan spelen tijdens de tweede 
workshop. Dit deed hij aan de hand  
van een aantal casuïstieken. Hoe stel  

je de juiste diagnose? En wat kan je  
gebruiken? 

Incident management
Tijdens de derde workshop gaven Geert 
Nijhuis en Jos Analbers, beide chauf-
feur bij Ambulance Oost, een presen-
tatie over Incident Management (IM), 
aan de hand van een realistisch nage-
maakt maquette (zie afbeelding). Veel 
te weinig tijd natuurlijk. Tijdens de 
volledige cursus IM gaan ze veel uitge-
breider op de zaken in, maar wellicht 
heeft het bijgedragen tot een stukje 
bewustwording bij de hulpverleners. Bij  
Ambulance Oost wordt altijd uitgebreid 
aandacht besteed aan IM. Wellicht dat 
daardoor Ambulance Oost de enige 
aanwezige dienst bleek te zijn waarin 
de RR voertuigen zijn uitgerust met  
pionnen (afbakeningskegels). Let op je 
eigen veiligheid. Een geslaagde dag, 
met en interessant programma waar-
bij het ook altijd leuk en leerzaam is 
om collega’s uit het land te spreken en 
ervaringen uit te wisselen. Het geheel 
werd afgesloten met een geanimeerde 
netwerkborrel. n

De realistisch nagemaakte maquette werd gebruikt tijdens de presentatie over incident management.
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KETENPARTNERS

én van de indicatoren multitrauma 
van ZIN stelt dat 90% van de multi-

traumapatiënten rechtstreeks naar een 
level 1 traumacentrum vervoerd moet 
worden. Aangezien géén van de acute  
zorg regio’s in Nederland aan deze 
norm voldoet is, nadere analyse van de 
spreiding en concentratie van de multi-
traumapatiënten gewenst. Er is bekeken  
in hoeverre de level 1 triage criteria die 
de ambulancedienst gebruikt om multi-
traumapatiënten rechtstreeks naar een 
level 1 traumacentrum te vervoeren 
aanwezig zijn. Onderstaand een korte 
samenvatting van de bevindingen; een 
volledige publicatie in een Nederlands-
talig tijdschrift volgt.

Landelijk Protocol Ambulancezorg
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt 
van de data uit de traumaregistratie 
over de periode 2012-2014 van de drie 
acute zorg netwerken. Om gewonde 
patiënten naar het juiste ziekenhuis te 
vervoeren biedt het Landelijk Protocol 
Ambulancezorg (LPA) een triageschema 
met criteria voor vervoer van trauma-
patiënten naar een ziekenhuis met  
level 1, 2 of 3. Het doel van dit protocol is 
de ambulanceverpleegkundige op basis 
van anatomische en fysiologische crite-

E

Ambulancepersoneel doet 
het overwegend goed in het 
triëren van multitrauma
patiënten naar een level 1 
trauma centrum. Dat blijkt 
uit onderzoek dat uitge
voerd is naar aanleiding 
van de nieuwe spoedzorg
indi catoren multitrauma die 
vastgesteld zijn door Zorg 
Instituut Nederland (ZIN). 
Bureau Acute Zorg Euregio  
werkt voor deze studie 
samen met Netwerk Acute 
Zorg Zwolle en Netwerk 
Acute Zorg Brabant. 

INNOVATIE

a afronding van de pilot en een 
instructeursdag in december heb-

ben we kort en bondig de resultaten op 
een rijtje gezet in de vorm van een fact-
sheet (zie afbeelding). De e-learning  
van ExpertCollege werd door de  
38 deelnemers als zeer waardevol er-
varen, één van de deelnemers schreef: 
‘Dit is de eerste e-learning waar ik ook 
echt wat van geleerd heb’. We zien wel 
een grote spreiding in de tijd die men 
besteedt aan de e-learning en ook in 
het foutpercentage. We hebben vooral 
gezien dat hoe meer tijd men besteedt 
aan de  e-learning hoe lager het fout-
percentage is. Daarnaast viel ons op 
dat hoe hoger de leeftijd van de deel-
nemer, hoe langer men deed over de 
e-learning, maar ook hoe lager het 
foutpercentage! Hoewel het voor som-
migen even wennen was, heeft ook de 
‘nieuwe’ manier van ABCDE-drillen en 
scenariotraining goed gewerkt, vooral 
het carrousellen als werkvorm is goed 
ontvangen. Deelnemers hebben erva-
ren dat deze methodiek beter aansluit 
bij hun praktijk en bij de methodiek die 
artsen hanteren dan de oude RTT of de 
TNCC. De gemiddelde beoordeling door 
de deelnemers is met een 8.2 gelijk ge-
bleven met de eerste helft van 2016.  
Uiteraard blijven we in 2017 de RTT eva-
lueren en verder doorontwikkelen.

N beter kunnen aansluiten bij behoeften 
en het niveau van de deelnemers om 
tijdens de scholingsdagen zoveel mo-
gelijk interactie en diepgang mogelijk  
te maken. n

Voor meer informatie en inschrijven 
zie www.acutezorgeuregio.nl/
kenniscentrum of neem contact op  
met Claudia Boensma:  
c.boensma@acutezorgeuregio.nl.

Bekijk de factsheet op 
www.acutezorgeuregio.nl/nl/nieuws/
vernieuwde-rtt-succesvol.

In het najaar van 2016 
 werden drie pilottrainingen 
van de Regionale Trauma 
Training (RTT) 2.0 georgani
seerd en heeft voor het eerst 
de vernieuwde driedaagse 
scholing traumatologie voor 
verpleegkundigen plaats
gevonden. De ervaringen 
van zowel de deelnemers  
als de instructeurs en 
docenten zijn positief. Wij 
delen graag met u de  
belangrijkste successen.

Scholing traumatologie voor verpleegkundigen.

Verdere doorontwikkeling in 2017

Door Acute Zorg Euregio

Vernieuwde RTT en 
traumascholing succesvol

Interactief
Op 14, 15 en 16 november werd de 
scholing traumatologie voor de eerste 
keer in de herziene vorm gegeven. De 
achttien verpleegkundigen van ver-
schillende organisaties van binnen en 
buiten de regio hebben de scholing  
positief geëvalueerd. Er is veel ken-
nis uitgewisseld die ook toepasbaar 
is in hun eigen praktijksituatie. Er is 
door docenten meer aandacht be-
steed aan de specifieke verpleeg-
kundige aspecten van traumazorg 
en ook is de scholing meer interac-
tief geworden. Deelnemers waren 
vooral enthousiast over de lessen over 
ambulancezorg en buik- en thorax-
trauma van de traumachirurg. Tijdens 
de laatste dag in revalidatiecentrum  
Roessingh werd ook de rondleiding  
aldaar erg gewaardeerd, hierdoor 
kun nen zij patiënten nog beter voor-
bereiden op hun revalidatietraject. 
Hoewel de traumapatiënt wiens casus  
als rode draad door de scholing is ge-
bruikt niet zelf aanwezig kon zijn, 
maakte zijn verhaal wel behoorlijk in-
druk. Het werd erg gewaardeerd dat 
de verpleegkundigen van zijn situatie 
mochten leren. Voor de twee scholingen  
die in 2017 georganiseerd worden  
kijken we op welke manier we nog 

Triage ambulance in beeld

Door Bureau Acute Zorg Euregio

Juiste traumapatiënt op de 
juiste plaats?

ria te ondersteunen in de beslissing naar 
welk ziekenhuis de patiënt vervoerd 
moet worden (Figuur 1). Of het een  
multitraumapatiënt betreft wordt vast-
gesteld op basis van de Injury Severity 
Score (ISS). Deze ISS kan pas achteraf 
in het ziekenhuis worden berekend als 
alle diagnosen zijn gesteld. 

Multitraumapatiënten
Naar voren komt dat ambulanceper-
soneel grotendeels handelt volgens 
LPA. Echter, dat protocol blijkt niet 
afdoende om op straat in te kunnen 
schatten of er sprake is van een multi-

traumapatiënt. Zo blijkt dat bij zes op 
de tien multitraumapatiënten die recht-
streeks naar een level 1 traumacentrum 
vervoerd werden, volgens het LPA 
geen criterium aanwezig was om deze 
patiënten daarnaartoe te verwijzen. 
Van de multitraumapatiënten die naar 
een level 2 of 3 ziekenhuis gebracht 
werden, is dit het geval bij negen op 
de tien patiënten (Figuur 2). Vervolg-
onderzoek is nodig om te achterhalen  
op welke kenmerken ambulance-
personeel moet letten om de triage van 
multitraumapatiënten naar een level 1 
traumacentrum te optimaliseren. n

Traumacentrum level 1

Regionale ziekenhuizen level 2-3

Figuur 1: Triage keuze van ziekenhuis uit LPA versie 7.2. In de onderzoeksperiode was dit het  

geldende protocol. Op dit moment is LPA 8.1 de vigerende versie.

Figuur 2: Aanwezigheid LPA criteria bij multitraumapatiënten.

Vernieuwde Regionale Trauma Training (RTT):
Pilot najaar 2016 succesvol

Resultaten evaluatie pilot RTT 2.0 Zwolle en Euregio

www.acutezorgeuregio.nl
Meer informatie:Rolf Egberink

Beleidsadviseur Kenniscentrum053-4872733
r.egberink@acutezorgeuregio.nl

E-learning goede vervanging RTT-boek
• Alle 38 deelnemers sloten e-learning succesvol af

• Hoe meer tijd besteed aan de e-learning, hoe lager fout %
Gemiddeldetijd (uren)

8:04
(2:36-16:20)

Gemiddeld
fout %

23%
(12-32%)

Omvang 4.1

• adaptief systeem• leerzamer dan RTT-boek • complex medisch taalgebruik
• verpleegkundige observaties en 

interventies onderbelicht 

Inhoud 4.1
Niveau 3.9

Nieuwe methode sluit aan bij praktijk

Slagings-percentage

100%
(2/38 hertoets)

RTT krijgtrapportcijfer

8,2
van deelnemers

• ‘Nieuwe’ ABCDE snel aangeleerd door drill-methodiek

• Focus op praktisch toepassen in plaats van theorie
• integratie CRM en SBAR• carrousel tijdens oefenen
• ‘nieuwe’ ABCDE sluit aan bij 

praktijk en methodiek artsen 
• goed voorbereide instructeurs

• informatie vooraf kan beter
• toetscriteria verhelderen
• presentaties toespitsen op 

praktische toepassing ABCDE
• verder uniformeren instructeurs

Instructeurs 4.2

Voorbereiding 3.8

Scenario’s 4.2

Presentaties 4.3
Drill 4.3

Blijven verbeteren in 2017•Continue verbeteren op basis van nieuwe inzichten, 

evaluaties en behoeften deelnemers
• Verder professionaliseren RTT en instructeurs

Data RTT 2017 Zwolle:
7-2

13-4
5-10

28-11

Enschede:
21-3
20-6
5-9

7-11

Februari 2017 

100% beveelt RTT aanbij collega’s

+ + + + - - - - - -

+ - - - - - -- - -
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De opmars van de Physician   Assistant

Physician Assistant (PA) is de naam van een relatief 

nieuw beroep in de gezondheidszorg in Nederland 

en werd geïntroduceerd naar Amerikaans model.  

De functie wordt gezien als een kwaliteitsimpuls voor 

medische afdelingen en een carrièreperspectief 

voor verpleegkundigen en paramedici en wordt 

door de overheid gestimuleerd in het kader van 

taakherschikking.

Door Geen Blad voor de Mond

Hoogopgeleide zorgprofessionals ondersteunen de medisch specialist

Physician Assistant Bart Heezen. Foto's: De Haandrik fotografie.

art Heezen werkt ruim tien jaar bij 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix. 

Na het afronden van zijn opleiding  
hbo-v volgde hij de IC-opleiding en 
werkte hij bijna zes jaar als verpleeg-
kundige op de afdeling IC/CCU. Bart: 

‘Ik voelde destijds al de behoefte om 
verder te leren. De acute zorg heeft me 
altijd getrokken, dus toen mijn team-
leider me attendeerde op de vacature 
voor PA op de SEH, heb ik niet lang 
getwijfeld en gesolliciteerd.’ Een PA is 

een hoogopgeleide en gespecialiseerde 
zorgprofessional die bepaalde medi-
sche taken overneemt van een medisch 
specialist. Denk hierbij aan het afne-
men van een anamnese, het opstellen 
van een behandelplan, maar ook aan 
handelingen als kleine chirurgische in-
grepen. De PA kan werkzaam zijn in 
diverse settings, waaronder ziekenhui-
zen, revalidatiecentra, verpleeghuizen 
en huisartsenpraktijken.

Medische deskundigheid
Voordat Bart als PA aan de slag kon op  
de SEH van het SKB, volgde hij een 
masteropleiding van tweeënhalf jaar 
aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. Een dag per week volgde hij 
lessen, daarnaast deed hij werkervaring 
op door middel van praktijkonderwijs 
en stages. Bart: ‘In het werk van de PA  
staat medische deskundigheid centraal. 
Als IC-verpleegkundige was ik al enigs-
zins bekend met de beginselen van 
het medisch denken en handelen. 
Omdat de lijnen binnen het SKB 
kort zijn, konden de stages vaak snel 
geregeld worden. Zo kon ik meekijken 
op de poli’s en in de operatiekamers. 
Daarnaast zorgde mijn werk op de 
SEH er tijdens mijn opleiding reeds 
voor dat ik brede praktijkervaring met 
patiënten opdeed.’ Bart rondde zijn 
opleiding af met een literatuurstudie 
naar de klinische veiligheid van medi-
catie voor sedatie en/of analgesie op  
de spoedeisende hulp, waarbij hij 
interessante bevindingen deed. ‘Na de  
analyse van zeven studies kon ik con-
cluderen dat er geen duidelijk verschil 
bestaat in veiligheid tussen verschillende 
medicatie. Het gaat meer om de 
juiste manier van toedienen, waarbij 
training van de zorgprofessional die 
de medicatie toedient een belangrijke 
factor is.’

Blijven leren
Sinds zijn diplomering medio maart is 
Bart officieel aan het werk als PA op 
de SEH. ‘Ik maak volledig deel uit van 
het medisch team van de SEH en werk 
onder supervisie van een SEH-arts.  

Binnenkomende patiënten kan ik zelf-
standig opvangen en behandelen. Daar  
komt bij dat ik als afgestudeerd PA 
u.r. medicatie mag voorschrijven en 
bijvoorbeeld ook botbreuken mag 
behandelen. Ik ben echter geen solist, 
bij vragen kan ik terugvallen op de 
aanwezige arts. Tegenwoordig komen 
er praktisch geen patiënten meer on-
aangekondigd de SEH binnenlopen, 
dus we kunnen goed plannen welke 
patiënten door mij gezien worden.’ 
Binnen het SKB werken in totaal  
vier PA’s, op verschillende afdelingen. 
Gro tere ziekenhuizen zijn al langer 
bekend met het werk van PA’s. Bart: 
‘Omdat de functie hier relatief nieuw 
is, zijn we bezig vorm te geven aan een  

afdelingsoverstijgend overleg. Als PA’s 
kunnen we immers ook van elkaar leren,  
of je nu dagelijks op de SEH werkt of 
op de polikliniek Dermatologie. De ver-
wachting is dat het nog zo’n vijf jaar 
duurt voordat ik op het beoogde niveau 
werk. Ik vergelijk het zelf met leren 
autorijden; zodra je je rijbewijs hebt 
ben je bevoegd, maar in de praktijk ga 
je het dan pas echt leren.’ n

Benieuwd naar de uitkomsten van de 
literatuurstudie van Bart Heezen naar 
de klinische veiligheid van medicatie 
voor sedatie en/of analgesie buiten 
de operatiekamer? Neem voor meer 
informatie contact op met Bart via 
b.heezen@skbwinterswijk.nl.

De PA is bevoegd om kleine chirurgische ingrepen uit te voeren.
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