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De patiënt voorop

Maandagmorgen…, ik scan Twitter en zie: één dode en drie zwaargewonden 
door aanrijding met busje bij Pinkpop. Allerlei gedachten schieten me door 
het hoofd terwijl ik het artikel open. 'He wat erg' is mijn eerste gedachte, je 
zult maar zo’n boodschap thuis krijgen als partner of als ouders. Vervolgens 
gaan mijn gedachten snel naar de vraag: is het terrorisme-gerelateerd? Is 
de evenementen-advisering goed gegaan? Was er sprake van noodweer? 
Kortom, alle scenario’s vliegen door mijn hoofd.

Dan kijk ik in mijn agenda. Hierin staat van 9.00 tot 10.00 uur: voorwoord 
schrijven 112 netwerk. Maar op de één of andere manier krijg ik maar geen 
begin, tot ik de proefdruk doorlees en zie wat we eigenlijk allemaal met 
elkaar doen en hoe goed we bezig zijn 
in de ‘witte kolom’. We hebben al heel 
veel goed voor elkaar en toch kijken we 
steeds of we de zorg voor de patiënt 
nog beter kunnen maken. Deze uitgave 
heeft dan ook de titel: ‘Het belang van 
de patiënt staat voorop’. Een mooie 
titel, die wanneer ik de artikelen lees 
zeker centraal staat.

We lezen in deze uitgave dat er 
een symposium 'menselijk gedrag 
in crisissituaties' was en dat de 
huisartsenassistentes de scholing 'spoed 
of geen spoed' volgen, waardoor de 
assistentes nog beter op hun drukke 
werk worden voorbereid. De patiënt is 
hierbij gebaat: snelle en adequate hulp.

Verder lezen we dat bij de Acute Zorg 
Euregio toegepaste onderzoeken worden gedaan, waarbij feiten worden 
verzameld en verwerkt tot resultaten, waardoor de zorg voor de patiënt 
met een acute zorgvraag nog beter wordt. Aandacht is er vooral voor de 
grensoverschrijdende samenwerking, een project waar veel mensen enkele 
jaren aan hebben meegewerkt en dat prachtige resultaten heeft opgeleverd. 
Lees het maar snel! 

De ambulancedienst is weer getraind op grootschalige crisis in de triple GGB 
oefeningen en de hele witte keten, van huisarts tot ziekenhuis 

en ambulancedienst tot GHOR en GGD, heeft de griepepidemie 
beoefend in de oefening Matroesjka. En er is bij de GHOR 
in samenwerking met de huisartsen een pilot gedaan bij 
evenementen en een onderzoek naar de inrichting van de acute 

beroertezorg. In alle deze artikelen staat de patiënt centraal, dit 
verdient een grote pluim voor al onze mensen die zich, in welke 
vorm dan ook, met de patiënt bezighouden.

Heidi Plas
Hoofd bureau GHOR
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Minor Acute 
Zorg Saxion
Binnen Saxion hogeschool kunnen 
derde- en vierdejaars verpleegkun-
destudenten een minor Acute Zorg 
volgen. Tijdens deze vrije keuze-
ruimte van een half jaar verdiepen 
zij zich in de acute zorg en lopen zij 
twee korte stages van vier weken. 
Op dit moment zijn er o.a. stage-
plaatsen bij de ambulancediensten 
en op de SEH, ICU, CCU, Recovery, 
Acute Opname Afdeling (AOA) en 
Dialyse in ziekenhuizen in de regio. 
De minor wordt door studenten met 
gemiddeld een 9 beoordeeld en is 
populair onder studenten. Ook de 
ervaringen van verpleegkundigen 
binnen de stage-instellingen zijn po-
sitief. Deze minor draagt hopelijk bij 
aan een goede voorbereiding en een 
snellere doorstroom van verpleeg-
kundigen na hun HBO-V naar een 
acute zorg-afdeling. In een volgende  
editie delen we graag onze ervarin-
gen. n 

Meer informatie: Coördinator minor 
Acute Zorg Saxion: René v/d Woning, 
r.j.a.vanderwoning@saxion.nl.  
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Judith Sterk is sinds kort Hoofd In-
formatie Geneeskundige zorg bij 
GHOR Twente. De functie Hoofd 
Informatie (HIN) wordt ingezet bij 
crisissituaties. De HIN Geneeskun-
dige zorg is tijdens een crisis de in-
formatie-regisseur binnen de GHOR 
en zorgt ervoor dat de juiste mensen 
op het juiste moment de juiste infor-
matie tot hun beschikking hebben. 
In het dagelijks leven werkt Judith 
als medewerker Toezicht Brand-
veiligheid bij Brandweer Twente.

Sander Jannink is sinds 1 maart 2018 
werkzaam als stafmedewerker op-
leidingen bij Ambulance Oost. Sinds 
2007 werkt hij met veel plezier als 
ambulanceverpleegkundige en in-
structeur interne en externe oplei-
dingen. De komende tijd wil hij zich 
samen met het team en andere col-
lega’s blijven richten op alles wat al 
ontwikkeld is, maar ook bezig zijn  
met innovatie, samenwerking, ver-
binding en communicatie in de op-
leidingen. 

Even voorstellen

Ambulance Oost op 
vakbeurs
Op 18 april en 19 april 2018 was  
Ambulance Oost aanwezig als exposant 
op de eRIC beurs. Met name de eerste 
dag was er enorm veel belangstelling 
uit de sector, mede natuurlijk omdat 
op die dag ook het VenVN congres was 
georganiseerd. De tweede dag was er 
vooral veel belangstelling vanuit ke-
tenpartners zoals Rijkswaterstaat, de 
brandweer en de politie. Niet alleen 
was er veel interesse in onze mobiele 
opleidingsunit de SMART, maar zeker 
ook in het ontwerp van onze nieuwe 
ambulance: ontwerp Ambu2017. Een 
ambulance voorzien van tal van innova-
ties die het werken in een rijdende am-
bulance niet alleen makkelijker maar 
ook veiliger maken. 

Beide dagen hebben we samen met 
onze collega’s van Rijkswaterstaat 
demo’s gegeven over Incidentmanage-
ment. Wat komt er allemaal kijken bij 

een ongeval en hoe stemmen we op 
elkaar af. In het verleden heeft de am-
bulancezorg altijd haar eigen vakbeurs 
georganiseerd. Uit evaluaties zal moe-
ten blijken of de sector doorgaat met 
de combinatie met de eRIC beurs. Voor 
Ambulance Oost was het een waarde-
volle uitwisseling van kennis en ervarin-
gen met partners en ketenpartners. n

Op 5 april 2018 organiseerde bureau 
Fysieke Veiligheid van ZGT het 
symposium ‘menselijk gedrag in 
crisissituaties’. De middag begon 
met een terugblik door Ton Ruikes 
(voorzitter Raad van Bestuur ZGT) 
op grote incidenten in de afgelopen 
twee jaar. 

Hierna volgde het ingrijpende ver-
haal van Dimitri de Fré. Hij was tijdens 
de aanslagen in Brussel in 2016 als  
rampencoördinator werkzaam bij het 
UZ Leuven waar het rampenopvang-
plan in werking werd gesteld. Hij gaf 
een weergave van de impact van de op-
vang van de slachtoffers, met name  de 
organisatorische aspecten, zoals slacht-
offeridentificatie en verwantenopvang.
 
Daarna was het de beurt aan Robin van 
Galen om te vertellen over menselijk 
gedrag, in een heel andere context. 
Van Galen coachte in 2008 de Neder-
landse waterpolodames naar Olympisch 
goud. Hij besprak vragen als: op welke 

manier geef je leiding, hoe werk je sa-
men en hoe vorm je een team? Na de  
twee presentaties gingen de aanwezi-
gen zelf actief aan de slag in de work-
shop van Therese Gronhert en Selma 
van der Haar van de Universiteit Maas-
tricht. Hierin werd menselijk gedrag 
wetenschappelijk onderbouwd. De 
deelnemers konden ook ervaren hoe 
we ons  door eigen gedrag en verwach-
tingen voor de gek houden. Al met al 
een leerzame en inspirerende bijeen-
komst. n
 

Symposium ‘menselijk 
gedrag in crisissituaties’

17 mei 2018 vond de door  
Acute Zorg Euregio georganiseerde  
casuïstiekbespreking plaats. On-
geveer honderd geïnteresseerde 
zorgprofessionals luisterden in het 
auditorium van Medisch Spectrum 
Twente naar verschillende presen-
taties. Deze presentaties, gegeven 
door bij deze traumacasus betrok-
ken professionals, gaven een chro-
nologische weergave van de ver-
leende zorg, ondernomen acties, 
aandachtspunten en leermomenten 
binnen deze casuïstiek. Tijdens deze 
avond bleek wederom dat een goe-
de communicatie en samenwerking 
tussen de verschillende schakels van 
de acute zorgketen bijdragen aan 
optimale zorgverlening. De avond 
werd op indrukwekkende wijze af-
gesloten door dr. Ralph de Wit en de 
betrokken patiënt die de aanwezi-
gen, door middel van een interview, 
inzicht verschaften in de ervaringen 
en beleving van de patiënt. n

Communiceren 
en samenwerken

Binnen Bureau Acute Zorg Euregio 
zijn begin 2018 twee nieuwe mede-
werkers aangesteld. Per 1 februari is 
Annelies Holsink begonnen als secre-
tarieel medewerker Kenniscentrum. 
Zij zal voor alle cursussen en scholin-
gen binnen het Bureau Acute Zorg 
het aanspreekpunt zijn. 

Per 3 april 2018 is het team van Acute 
Zorg Euregio versterkt met de komst 
van Robin Schär als Medewerker Cri-
sisbeheersing en OTO. ‘Aantoonbaar 
voorbereid’, ETS, Netcentrisch wer-
ken, Grensoverschrijdende samen-
werking, cybercrisis en terrorismege-
volgenbestrijding vallen binnen het 
takenpakket van Robin. n
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et nieuwe systeem, dat de werk-
titel Ambulance Documentation 

And Supportsystem(ADAS) draagt, 
is volop in ontwikkeling. Het project 
wordt uitgevoerd door een consortium 
van ambulancediensten. Machiel de 
Vink is projectmanager van het project 
ADAS en vertelt meer over het nieuwe 
systeem. Machiel: “De wereld om ons 
heen verandert snel: in ons privéleven 
zijn moderne digitale innovaties in-
middels heel gewoon. Deze innovaties 
willen we ook in het nieuwe systeem 
introduceren. Met ADAS willen we 
onder andere verslaglegging een stuk 
eenvoudiger maken zodat de ambulan-
ceverpleegkundige meer tijd heeft voor 
de patiënt.” Bert Dercksen (Medisch 
Manager) vertelt verder: “Bij het ont-
werpen van een nieuw systeem hebben 
we ons vanaf het begin zo min moge-
lijk laten tegenhouden door technische 
beperkingen. Een absolute must is de 
mogelijkheid om realtime te kunnen 
invoeren. Dat kunnen we met spraak-
gestuurde invoer realiseren. In het 

Ambulancepersoneel kan patiëntgegevens eenvoudiger invoeren

Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Meer tijd voor 
de patiënt

nieuwe systeem zal veel aandacht zijn 
voor de ergonomie van de gebruikers-
interface. De interface moet makkelijk 
aanpasbaar worden voor de individuele 
behoefte van de gebruiker. Het nieuwe 
systeem moet er niet alleen voor zorgen 
dat ambulanceverpleegkundigen een-
voudiger kunnen invoeren; het wordt 
ook makkelijker om gegevens uit de 
database te halen. Verder is het in de 
toekomst mogelijk dat ADAS realtime-
support geeft. Bert: “Het systeem kan, 
indien de ambulanceverpleegkundige 
dat wenst, ondersteunen bij het klinisch 
redeneren. Dat verkleint de kans op 
foute of gemiste diagnosen.” Om deze 
functionaliteit te realiseren is nog veel 
inzicht nodig in de denkprocessen die 
plaatsvinden wanneer ambulancever-
pleegkundigen hun professionele taak 
uitvoeren. Hiervoor is Bert een promo-
tieonderzoek gestart.

Door gebruiker voor gebruiker
Bij de totstandkoming van het systeem 
zijn veel mensen uit het veld betrokken. 
Bert: “Van conceptontwikkeling tot het 
eindproduct zijn de eindgebruikers in 
hoge mate betrokken bij ADAS. Zij le-
veren input en testen voortdurend de 
prototypes. We vinden het heel belang-

In de nabije toekomst 
kunnen ambulancediensten 
gebruik maken van een 
nieuw patiëntendossier, 
die qua technieken en 
behoeften past bij de 
huidige tijd waarin we leven. 
Met het systeem kunnen 
ambulanceverpleegkundigen 
sneller en eenvoudiger 
gegevens invoeren en 
indien nodig realtime-
ondersteuning krijgen 
bij het uitvoeren van hun 
diagnostisch therapeutisch 
proces. Het nieuwe 
patiëntendossier moet leiden 
tot een verdere optimalisatie 
van dossiervorming en 
daarmee een hogere 
kwaliteit van zorg.

rijk dat de zorgprofessionals die het 
product uiteindelijk gaan gebruiken te-
vreden zijn. Het systeem mag op geen 
enkele manier de primaire werkproces-
sen hinderen, maar moet intuïtief te be-
dienen zijn en de gewenste ondersteu-
ning bieden.”

Tijdlijn
Machiel: “We krijgen veel enthousiaste 
reacties. Inmiddels doen acht ambu-
lancevoorzieningen mee met het pro-
ject ADAS. Op dit moment zijn we met 
softwarebedrijven het systeem aan het 
bouwen. In 2019 moet er een minimal 
viable product worden opgeleverd. 
ADAS is zo ingericht dat uitbreiding van 
nieuwe functionaliteiten mogelijk is. Zo 
zijn we voorbereid op de toekomst.” n

H
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iet Huizinga, bestuurder RAV  
IJsselland en Ambulance Oost, 

vertelt: “In 2017 is het referentieka-
der weer geactualiseerd, op basis van 
gegevens uit 2016. Om de capaciteit 
en spreiding van de ambulancezorg te 
bepalen, wordt per RAV gekeken naar 
het aantal ritten en de doorstroomtij-

De druk op de ambulancezorg neemt toe

Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Spreiding en beschikbaarheid 
ambulancezorg in beeld

den. We merken de laatste jaren een 
stijging in het aantal ritten. Dit komt 
voor een deel doordat we in Nederland 
te maken hebben met vergrijzing. Bo-
vendien blijven ouderen vaak langer 
thuis blijven wonen en maken ze vaker 
gebruik van de ambulancezorg. Ook in 
het aanbod van spoedzorg zijn er ver-
anderingen. Zo krijgen ziekenhuizen  
steeds vaker een specialistisch profiel 
en wordt de zorg geconcentreerd. Dat 
heeft invloed op de capaciteit van am-
bulances, omdat zij bijvoorbeeld verder 
moeten rijden naar het juiste zieken-
huis.”

Responstijd
Er is een landelijke norm gesteld voor 
de aanrijdtijd van ambulances: 95% van 
alle inwoners moet binnen vijftien mi-
nuten responstijd bereikt worden. Piet: 
“Er zijn maar twee RAV’s die aan die 
norm voldoen; daar is de regio Twente 
er één van. Daar zijn we trots op, maar 
we vinden ook dat er een te grote fo-
cus ligt op die vijftienminutennorm. De 

Om te bepalen hoeveel 
ambulances op welke 
locaties beschikbaar 
moeten zijn, wordt het 
referentiekader spreiding 
en beschikbaarheid 
ambulancezorg gehanteerd. 
Dit referentiekader, 
dat door het ministerie 
van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) is 
vastgesteld, wordt periodiek 
geactualiseerd en dient als 
input voor de financiering 
van de ambulancesector.

aanrijdtijd zegt nog niets over de kwa-
liteit van de zorg. Wanneer de patiënt 
naar volle tevredenheid is behandeld, 
maar de ambulance was tien secon-
den te laat, dan wordt de ambulance 
daar op afgerekend. De aanrijdtijd is 
belangrijk, maar daarnaast zouden we 
met andere indicatoren moeten meten. 
Dat is echter een lastig vraagstuk. Zo 
is het moeilijk om de outcome van de  
patiënt te meten. De patiënt wordt 
immers voor het grootste deel in het 
ziekenhuis behandeld. Het is lastig 
te bepalen wat precies het aandeel 
van de ambulance is geweest. We kij-
ken als ambulancesector ook naar 
de ervaringen van cliënten van de  
ambulancezorg. Daaruit blijkt dat de  
ambulancesector landelijk gemiddeld 
met een 9 beoordeeld wordt. Er is dan 
ook weinig ruimte voor verbetering en 
het klanttevredenheidsonderzoek is 
daarmee op zichzelf ook geen goede 
indicator voor de kwaliteit van zorg. 
Het zou goed zijn als we naar een 
meetsysteem toegaan waarin zowel de  
minutennorm als de ervaringen van 
de patiënten worden meegenomen. 
We moeten de minutennorm niet  
wegredeneren, maar wel relativeren.”

Eén zorgloket
Piet ziet een aantal uitdagingen voor 
de toekomst. Piet: “Ouderen blijven 
langer thuis wonen. Wanneer oude-
ren acute zorg nodig hebben is er vaak 
sprake van een complex zorgbeeld. De 
klachten stapelen zich op en mensen 
weten vaak niet goed bij welke in-
stantie zij om hulp moeten vragen. Uit 
nood bellen zij dan de ambulance. We 
zien het zelfde beeld bij personen met 
verward gedrag. Het is voor velen vaak 
onduidelijk of de Huisartsenpost (HAP), 
de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
of de ambulance gebeld moet worden. 
Er zou voor burgers één loket moeten 
komen waar mensen terecht kunnen. 
Zo kunnen we de toegang tot de zorg  
verbeteren.” n

P
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KETENPARTNERS PATIENTENZORG

Acute Zorg Euregio als    leeromgeving

Op basis van verzamelde feiten kan het functioneren 

van de ketensamenwerking in de acute zorg 

inzichtelijk worden gemaakt en beoordeeld. 

Toegepast onderzoek in de acute zorgketen draagt 

hieraan bij. Op basis van knelpunten in de acute 

zorgketen worden nieuwe toegepaste onderzoeken 

opgezet. Met de resultaten hieruit, dragen we bij 

aan het verbeteren van de zorg voor patiënten 

met een acute zorgvraag. Momenteel lopen vier 

onderzoeksopdrachten binnen Acute Zorg Euregio.

Door Acute Zorg Euregio

Toegepast onderzoek in de acute zorgketen 

Terrorisme
gevolg-
bestrijding
Terrorisme is een 
 actueel thema. De 
recente aanslagen in 
onder andere  Brussel 
en Parijs onder-
schrijven dit. Bij een 
terroristische aanslag krijgt de witte 
 kolom te maken met een groot aantal 
uitdagingen. De wonden van slachtof-
fers zijn vergelijkbaar met oorlogsver-
wondingen, ziekenhuizen krijgen te 
maken met een grote toestroom van 
ernstig gewonde patiënten en er zijn 
vaak verschillende incidenten tegelij-
kertijd. Organisaties binnen deze kolom 
dienen goed voorbereid te zijn op een  
eventuele aanslag van deze aard. 
De laatste jaren is terrorisme sterk  
veranderd; het is de vraag in hoever-
re de witte kolom hierop voorbereid 
is. In het kader van een onderzoek 
met betrekking tot Crisis and Disaster 
 Management brengt Mayra Westerhof 
dit in kaart voor de ziekenhuizen en 
ambulancediensten in de regio. Door 
te kijken naar bestaande rampen- en 
crisisplannen, de lessons learned uit 
recente aanslagen en wat er reeds in 
Nederland is opgezet, wordt er ge-
tracht inzichtelijk te maken wat de 
ziekenhuizen en ambulancediensten in 
de regio kunnen doen om zich beter 
voor te bereiden op een terroristische 
aanslag. De data wordt verzameld door 
middel van literatuuronderzoek en het 
afnemen van interviews. Dit zal leiden 
tot een aantal aanbevelingen richting 
Acute Zorg Euregio op het gebied van 
Opleiden, Trainen en Oefenen met be-
trekking tot terrorisme gevolgbestrij-
ding. Aan de hand hiervan worden 
ziekenhuizen en ambulancediensten  
geadviseerd over de acties die onder-
nomen kunnen worden in de voorbe-
reiding op een eventuele terroristische 
aanslag.

Meer informatie: Joost Hofhuis, 
Beleidsadviseur Acute Zorg Euregio 
(j.hofhuis@acutezorgeuregio.nl).

Cyber als crisistype
De focus binnen de rampenbestrij-
ding en crisis-beheersing is de afge-
lopen jaren verbreed van klassieke 
rampen, zoals een vliegtuigcrash, na-
tuurramp of ongeval met een trein, 
naar zogenaamde moderne crises. 
Een voorbeeld hiervan is een cyber-
crisis als gevolg van een cyberaanval. 
Uit een inventarisatie blijkt dat de 
ketenpartners van Acute Zorg Eure-
gio (AZE) een cybercrisis als realistisch 
scenario zien. Voor een zorginstel-
ling is het essentieel om te beschik-
ken over actuele en juiste informatie. 
Daarnaast speelt privacy een steeds 
grotere rol in onze samenleving, 
zeker in de zorg. Wereldwijd zijn er 
de afgelopen jaren grootschalige 
cyberincidenten geweest. Binnen de 
Nederlandse zorgsector was de im-
pact hiervan gelukkig niet zo groot. 
Maar zorg instellingen in Nederland 
hebben wel degelijk regelmatig te 
maken met IT-storingen en cyberaan-
vallen. Hoewel deze vaak onschuldig 
en eenvoudig te onderscheppen zijn, 

zijn er ook ernstige-
re situaties bekend, 
waarbij zorgin-
stellingen betaald 
hebben om weer 
toegang te krijgen 
tot gegijzelde data. 
Dit soort situaties 
groeit al snel uit tot 
een grootschalige  crisis. In het pro-
gramma Crisisbeheersing & OTO, on-
dersteunt en faciliteert Acute Zorg 
Euregio haar ketenpartners in de 
voorbereiding op rampen en crises. 
Sven Oosterveen doet onderzoek 
naar deze behoefte onder de keten-
partners van AZE. Op basis van de 
onderzoeksresultaten kan AZE effec-
tieve ondersteuning bieden aan haar 
ketenpartners zodat zij, ook in het 
geval van een cybercrisis, optimale 
acute zorg kunnen bieden. 

Meer informatie:  
Robin Schär, Projectmedewerker 
Acute Zorg  Euregio  
(r.schaer@acutezorgeuregio.nl).

Ester de Groot, Carlijn Berendsen, en Lauren Kerkhof – bachelor studenten 

Gezondheidswetenschappen Universiteit Twente

Primaire triage tijdens  
grootschalige incidenten
Over de hele wereld vinden regel-
matig grootschalige incidenten 
plaats. Door middel van primaire 
triage wordt getracht de slachtof-
fers hiervan in een categorie in te 
delen, waardoor zij zo snel mogelijk 
de juiste zorg kunnen ontvangen. 
Goede triage zorgt voor een kleinere 
kans op overbelasting van medische 
voorzieningen en lagere morbidi-
teit of mortaliteit.  Er is tot op he-
den nog niet veel literatuur bekend 
over mogelijke oorzaken van een 
foutieve triage. Daarom is er met 
het onderzoek van Ester de Groot, 
Carlijn Berendsen en Lauren Kerk-
hof – bachelor studenten Gezond-
heidswetenschappen Universiteit 
Twente, gekeken of kenmerken van 
slachtoffers (bijvoorbeeld de hou-
ding en ademhaling) of kenmerken 
van ambulanceverpleegkundigen  
(zoals aantal jaren werkervaring 
en eerdere betrokkenheid bij een 
grootschalig incident) invloed heb-

ben op de juistheid van de triage.  
Dit is enerzijds gedaan aan de hand 
van getrieerde fictieve slachtoffers 
tijdens oefeningen van een groot-
schalig incident die in 2015 en 2016 
hebben plaatsgevonden en ander-
zijds aan de hand van een vragen-
lijst die recent is uitgezet onder alle 
ambulanceverpleegkundigen in Ne-
derland. In het eerste deel van deze 
vragenlijst zijn persoonlijke en demo-
grafische kenmerken van de respon-
denten gevraagd en in het tweede 
gedeelte zijn casussen voorgelegd, 
waarbij de respondenten de triage 
moesten uitvoeren. Aan de hand 
van de data die wordt verkregen  
kunnen uitspraken gedaan worden 
over of bepaalde kenmerken van 
slachtoffers en/of ambulancever-
pleegkundigen invloed hebben op 
de juistheid van de triage.

Meer informatie:  
Nancy ter Bogt, Beleidsadviseur/
onderzoeker Acute Zorg Euregio 
(n.terbogt@acutezorgeuregio.nl).

Optimalisatie-
onderzoek 
Spoedpost 
Enschede
De afgelopen ja ren 
ervaren de huisarts-
enposten (HAP) en 
spoedeisende hulpaf-
delingen (SEH) een 
toename in de werkdruk. Patiënten 
moeten langer wachten, terwijl me-
dewerkers meer overuren draaien. 
De bouw van het nieuwe ziekenhuis 
in Enschede bood kansen om de zor-
glogistiek te verbeteren. Één interes-
sant alternatief is de vorming van 
een spoedpost, waarbij de eerste- en 
tweedelijns acute zorg meer gaan  
samenwerken. Om de effecten van deze 
samenwerking nader te onderzoeken, 
is er in 2014 een computer-simulatie-
model ontwikkeld, dat gebaseerd is op 
het simulatiemodel van de Spoedpost 
Almelo. Dit model heeft als voordeel 
dat verschillende procesinrichtingen 
in zeer korte tijd berekend kunnen  
worden, zonder daarbij de daadwerke-
lijke processen op de spoedpost te ver-
storen. 

Nieuwe data
Momenteel is de spoedpost Enschede 
ruim twee jaar operationeel, waar-
door nieuwe procesdata beschik-
baar is. Dit levert een unieke kans op 
om de verwachte en gerealiseerde  
resultaten van de HAP en SEH samenwer-
king met elkaar te vergelijken. Martijn 
Koot maakt hier zijn afstudeer onderzoek 
van. Uit dit onderzoek komen niet al-
leen nieuwe inzichten naar voren, het 
biedt ook de mogelijkheid om te expe-
rimenteren: nieuwe procesinrichtingen,  
alternatieve kamerindelingen, het toe-
voegen van extra capaciteit, een ge-
wijzigde personeelsplanning, je kunt 
het zo gek niet bedenken of het si-
mulatiemodel berekent de logistieke  
prestaties. n

Meer informatie: Manon Bruens,  
Beleidsadviseur Acute Zorg Euregio 
(m.bruens@acutezorgeuregio.nl).

Martijn Koot Mayra Westerhof

Sven Oosterveen 
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COVERINTERVIEWCOVERINTERVIEW

Grote 

grensoverschrijdende 

oefening in Münster.

In maart 2018 werd het afsluitende symposium 

gehouden van het driejarige project PREpare 

waarbij alle meldkamers, ambulancediensten 

en ziekenhuizen in ons grensgebied betrokken 

zijn. Een mooi moment om terug te blikken op 

een geslaagd project, dat als doel heeft om de 

spoedzorg in de Duits-Nederlandse grensregio 

EUREGIO te verbeteren door middel van 

grensoverschrijdende samenwerking.

Inspiratie

Het drukbezochte eindsymposium van het  
PREpare-project werd gehouden op 14 maart
2018 en werd geleid door Johannes Reef.  
Diverse sprekers vertelden wat er de afgelopen 
drie jaar door hun organisatie is bewerkstelligd. 
Johannes: “PREpare is een succesverhaal. Ik hoop 
dat we met de ervaringen die we hebben opgedaan 
andere grensregio’s in Europa  
kunnen inspireren de grensoverschrijdende 
samenwerking op te zoeken.”

Grensoverschrijdende 
samenwerking is  
een verrijking

Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Het belang van de patiënt staat voorop

ohannes Reef (DNL-contact) is als 
strategisch adviseur betrokken bij 

het PREpare-project. Daarnaast heeft 
hij taal- en cultuurcursussen verzorgd 
voor het Duitse ambulancepersoneel, 
de Notfallsanitäter. Johannes: “Het 
PREpare-project is een heel bijzonder 
project omdat het écht over de prak-
tijk gaat. Vanuit het project hebben we 
iets concreets kunnen betekenen voor 
de burgers in de grensregio. Zo kunnen 
Gronause kinderen met een spoedei-
sende hulpvraag terecht in MST, wor-
den Duitse Notfallsanitäter uit Kreis 
Borken in het Nederlandse grensgebied 
ingezet en zijn er grensoverschrijden-
de oefeningen gehouden. Stuk voor 
stuk concrete initiatieven waar zowel  
Nederlandse als Duitse burgers direct 
van profiteren.”

Leren van elkaar
De grensoverschrijdende samenwer-
king zorgt niet alleen voor een betere 

bereikbaarheid van spoedzorg in de 
grensregio, maar zet ook aan tot ken-
nisoverdracht. Johannes: “Aan beide 
zijden van de grens kunnen zorgprofes-
sionals van elkaar leren, bijvoorbeeld 
bij de grootschalige oefeningen die in 
het kader van PREpare zijn gehouden. 
Verder heb ik voor de Notfallsanitäter 
een cursus Nederlandse taal en cultuur 
gegeven. Hoewel Nederland en Duits-
land buurlanden zijn, zijn er cultuurver-
schillen waar de Notfallsanitäter mee te 
maken kunnen krijgen. Zo hebben Ne-
derlandse patiënten over het algemeen 
een grotere behoefte aan meedenken 
en meebeslissen over de zorg die hun 
geboden wordt dan Duitse patiënten. 
De Notfallsanitäter kunnen daar in het 
contact met de patiënt rekening mee 
houden. Het is mooi om te zien dat 
de Notfallsanitäter openstaan voor de 
taal- en cultuurverschillen: ze zien het 
niet als belemmering in hun werk maar 
als een uitdaging en een verrijking van 

hun kennis. Het enthousiasme van alle 
betrokken partijen is mij het meest bij-
gebleven. Zowel op beleidsniveau als 
op uitvoerend niveau zijn alle profes-
sionals zeer gedreven om grensover-
schrijdende samenwerking te laten 
slagen. Het belang van de patiënt staat 
daarin voorop, ongeacht of de patiënt 
zich in Duitsland of in Nederland be-
vindt.”

Samenwerking in de toekomst
“De succesfactor van het project PRE-
pare is het maatwerk: er is gekeken 
naar concrete problemen en daar zijn 
concrete oplossingen voor bedacht. 
Door de constructieve samenwerking 
is de taalbarrière, cultuurverschillen en 
belemmeringen in wet- en regelgeving 
weggenomen. Het samenwerkingsver-
band dat is ontstaan willen we graag 
in stand houden. Daarom hebben alle 
partners binnen het project PREpare 
ingestemd om in de stuurgroep te blij-
ven. De projectpartners hebben ver-
schillende functies: een deel van de 
partners neemt beslissingen over de 
grensoverschrijdende spoedzorg in de 
EUREGIO en een ander deel is meer 
gefocust op inhoudelijk-uitvoerende 
taken. Initiatiefnemer en coördinator 
van het project is Bureau Acute Zorg  
Euregio (BAZE). Door de functietoe-
kenning blijft de continuïteit van de 
samenwerking gewaarborgd en kun-
nen we beleidsmakers overtuigen van 
het belang van de grensoverschrij-
dende samenwerking. Op dit moment 
zijn we bezig met het ontwikkelen 
van een evaluatie van het project; die 
wordt binnenkort verzonden naar alle 
projectpartners. Ook schrijven we een 
concluderende samenvatting van het 
project die we sturen naar overheden. 
Zo willen we laten zien wat we voor 
alle burgers in de grensregio bereikt 
hebben.” n

J
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a de eerste 112-meldingen gaat 
de oefening echt van start: “Er is 

een grote brand bij een vermoedelijk il-
legaal housefeest in een verlaten pand. 
Er zijn veel gewonden”. De alarmering, 
opschaling en aanrijtijden van alle be-
trokken partijen zijn zo realistisch mo-
gelijk gesimuleerd. Zo krijgen de colle-
ga’s de kans de GGB-structuur zo goed 
mogelijk op te zetten. Zodra het laatste 
koppel en het MMT gearriveerd en klaar 
voor de daadwerkelijke hulpverlening 
zijn, geven de oefenstafleden en waar-
nemers na 30 minuten het sein: ‘EINDE 
OEFENING’. Wat verstoord en verbou-
wereerd kijkt de Command&Control 
naar de oefenleiding: “Hoezo, einde 
oefening, we zijn net begonnen?!”

GGB-Tripple-reeks
In de GGB-opschaling is de  samenwer-
king tussen de meldkamer ambulance, 
de ambulance-koppels, het Nederlands 
Rode Kruis, het MMT en de GHOR ont-
zettend belangrijk. Als sinds de invoe-
ring van de GGB-structuur oefenen we 
dit met alle partijen. Reflecterend op 
de oefeningen van 2016 in voorberei-
ding op 2017 merkte Arnold van der 
Werff (toentertijd noodhulp coördina-
tor binnen het NRK) op dat het succes 
(of niet…) van de samenwerking en de 
GGB-structuur in de eerste 20 tot 30 mi-
nuten van de oefening zit: “als het niet 
lukt in de eerste fase de structuur ste-
vig neer te zetten, dan is dat bijna niet 

Drie kansen om de structuur goed neer te zetten

Door Sabine van der Veen, GHOR Twente

Oefenen, oefenen, oefenen… 
de ‘Triple GGB’ oefenreeks

meer recht te trekken in de resterende 
oefentijd, en toch oefenen we dan an-
derhalf uur stug door. Kan dat niet an-
ders? Kunnen we niet die eerste 20/30 
minuten gewoon een paar keer doen?” 
Ja natuurlijk kan dat! En zo ontstond 
de GGB-Tripple-oefenreeks in 2017. 
“Hoezo einde oefening, we zijn net be-
gonnen?!” “Ja, maar geen zorgen, we 
gaan zo weer verder, vanaf het begin, 
we doen het allemaal (vanaf alarme-
ren, zonder aanrijden) gewoon nog 
een keer”. Drie keer hetzelfde oefenen, 
drie kansen om in dat bepalende eerste 
half uur de structuur en communicatie  
goed neer te zetten. Wel met een korte 
evaluatie tussen de oefenrondes door. 
Wat ging goed, en wat kan de volgende 
ronde beter? Op deze wijze oefenen, 
maakt dat de leerpunten beter beklij-
ven. Ook hebben de deelnemers de 
gelegenheid deze direct in de volgende  

Alle collega’s staan klaar  
op de eigen uitgangs-
stelling en wachten op 
de eerste melding en 
alarmering; De meldkamer, 
de ambu-koppels, het 
Nederlandse Rode Kruis, 
het MMT van het MST 
en de Officier van Dienst 
Geneeskundig. Iedereen 
staat in de startblokken.

oefening om te buigen naar een succes-
ervaring. Dit is veel effectiever dan later 
de verbeterpunten terug te lezen op 
papier. 

Herhaling in 2018
In een oefening als de GGB-Triple-reeks 
is het niet mogelijk alle collega’s met 
een functie binnen het GGB te beoe-
fenen. Veel collega’s hebben dus nog 
niet de kans gehad in deze nieuwe  
oefening deel te nemen. Daarom draai-
en we ‘GGB-Tripple’ in 2018 gewoon 
nog een keer, waarom iets nieuws ver-
zinnen als we een mooie oefening op 
de plank hebben liggen die een succes 
was. Uit de oefenreeks 2017 hebben 
we hier en daar nog wat oefentechni-
sche evaluatiepuntjes die we gaan fine-
tunen en dan is het in november 2018  
weer tot drie keer toe: 
EINDE OEFENING!’ n

N
e huisartsenzorg in Oost-Achter-
hoek bestaat uit zestig huisart-

sen en één huisartsenpost voor ruim 
114.000 inwoners. De huisartsen wer-
ken samen in zeven Hagro’s (huisartsen-
groepen). Bij een incident - in de ‘war-
me’ fase - zijn er twee coördinerende 
niveaus: de crisiscoördinator van de Ha-
gro en het crisisteam. Elke Hagro heeft 
twee huisartsen die een taak hebben als 
crisiscoördinator. Zij coördineren maat-
regelen om de zorgcontinuïteit binnen 
de Hagro te borgen. Het crisisteam is 
verantwoordelijk voor Hagro-overstij-
gende coördinatie en de afstemming 
met GHOR en ketenpartners. 

Netcentrisch werken
De zorginstellingen in Oost-Achterhoek 
zijn sinds 2012 aangesloten op het Lan-
delijk Crisis Management Systeem Ge-
zondheidszorg (LCMS-GZ). Bij crisis en 
evenementen (b.v. Zwarte Cross, jaar-
wisseling) wisselen zij informatie uit 
via het LCMS-GZ. In 2016 voerden we 

Netcentrisch werken binnen de huisartsenzorg 

Door Ton Bresser, projectmanager BerkelBorghConsult

Huisartsenzorg en 
crisisinformatie

een pilot uit om te beoordelen of het 
LCMS een goed hulpmiddel is om de 
informatie ook binnen de crisisorgani-
satie van de huisartsenzorg uit te wis-
selen, tussen de crisiscoördinatoren van 
de Hagro´s en het crisisteam. Hierbij is 
de keuze gemaakt voor incidenten met 
een traag en/of langer verloop, omdat 
bij bijvoorbeeld een flitsramp, waarbij 
directe inzet van de huisartsenzorg no-
dig is, andere kanalen voor informatie-
uitwisseling worden gebruikt. 

Winst
De pilot leverde voors en tegens op. “Zo 
lijkt vooral het crisisteam tijdwinst te 
boeken doordat het niet telkens contact 
hoeft te zoeken met alle crisiscoördina-
toren van de Hagro’s. De crisiscoördi-
natoren vullen zelf het Hagro-beeld in 
het LCMS-GZ”, aldus Fabiënne Kempen, 
locatiemanager Huisartsenpost Oost-
Achterhoek. “De crisiscoördinatoren 
zien voordelen in het aansluiten op een 
breder in de keten gebruikt systeem, 
de veiligheid ervan en hebben met het 
LCMS een overallbeeld van de regionale 
situatie. Keerzijde is dat het systeem 
niet vaak gebruikt wordt en dat heeft 
gevolgen voor onder meer de vaardig-
heid. De ‘voors’ lieten de balans door-
slaan en we besloten over te gaan tot 
implementatie.” 

Aan de slag
Het plan van aanpak, op basis van de 
thema’s processen, organisatie, mens & 
cultuur en techniek, bevat op hoofdlijn 
vier acties: 
1. Training Informatiecoördinator (ICo) 

De beide locatiemanagers vullen de 
rol van Informatiecoördinator (ICo) 
in. Zij vormen de spil rond het ge-
bruik van het LCMS-GZ in koude en 
warme fase en zijn er voor in- en ex-
ternen contactpersoon. 

2. Instructie en oefening crisiscoördi-
natoren     
De crisiscoördinatoren van de Ha-
gro’s nemen collectief deel aan een 

Vraag: Kunnen we het 
netcentrisch werken ook 
gebruiken voor informatie-
uitwisseling binnen de 
huisartsenzorg in de 
Oost-Achterhoek? Na een 
pilot is deze vraag positief 
beantwoord. Maar hoe ging 
het verder?

beknopte instructie. Naast het oefe-
nen in het gebruik van het LCMS-GZ, 
schetst de ICo de context. Ook de ICo 
neemt deel, waardoor het samenspel 
tussen de crisiscoördinatoren en het 
crisisteam wordt verduidelijkt. 

3. Aanpassen documenten   
De nodige documenten zijn aan-
gepast op de nieuwe werkwijze. 

4. Toekomstig opleiden, trainen en 
oefenen    
Het LCMS wordt niet frequent inge-
zet voor informatie-uitwisseling tus-
sen crisisteam en crisiscoördinatoren, 
maar als dat gebeurt, moet het wer-
ken. Documenten moeten actueel 
zijn en de vaardigheid van gebrui-
kers op peil. 

Evaluatie
Projectbegeleider Ton Bresser: “Eigen-
lijk is het gebruik van LCMS-GZ op deze 
manier geen ‘hardcore’ netcentrisch 
werken. Het crisisteam combineert via 
het LCMS informatie van verschillende 
partijen, maar het crisisteam en de crisis-
coördinatoren zijn natuurlijk maar een 
zeer beperkt deel van hun werktijd be-
zig met het LCMS. Toch ligt dit gebruik 
van het LCMS heel mooi in het verlengde 
van het Netcentrisch Werken.” Passend 
bij de risicogevoeligheid en de cultuur 
van de huisartsenzorg, hebben we daar-
om voor een relatief licht implementa-
tietraject voor de crisiscoördinatoren 
gekozen. De meeste crisiscoördinatoren 
hebben aan het traject deelgenomen; 
de ICo schoolt de overige coördinatoren 
individueel bij. De ICo’s dragen er ook 
zorg voor dat de inzet van het LCMS-GZ 
structureel deel gaat uitmaken van toe-
komstige OTO-activiteiten. n

Meer informatie: Fabiënne Kempen, 
locatiemanager huisartsenpost Oost-
Achterhoek, 
fkempen@hzoa.nl
Ton Bresser, projectmanager 
BerkelBorghConsult, 
t.bresser@berkelborgh.nl

D

Jeroen Frequin, Fabiënne Kempen, 
Ton Bresser.
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Ambulance Oost gaat   naar Uganda

Het St. Francis Hospital in Mutolere in Uganda is in 

1957 gesticht door Franciscaner nonnen uit Breda. 

Het is inmiddels het belangrijkste ziekenhuis in 

de provincie en al diverse keren uitgebreid. Ook 

patiënten uit het dichtbij gelegen Rwanda en Congo 

bezoeken het ziekenhuis, dat vanuit Nederland 

wordt ondersteund door een Vriendenstichting 

waarvan chirurg Jaap Snellen en zijn vrouw Joke deel 

uitmaken. Ook dit jaar verbleven ze er van eind april 

tot eind juni.

Door Sandra Ottolander, Ambulance Oost

Een andere manier van denken over zorg

p 29 januari 2018 deelden Jaap 
en Joke hun eerdere ervaringen 

met medewerkers van Ambulance Oost. 
Doel was om hen warm te maken voor 
een ‘uitzending’ naar Uganda. Daar was 
niet veel voor nodig. Lijken de omstan-
digheden waaronder we in Nederland 
zorg verlenen een vanzelfsprekend-
heid, in Uganda zullen medewerkers 
een ander niveau ervaren. Dat is ook 
het doel van Ambulance Oost als werk-
gever: kijk eens letterlijk en figuurlijk 
over je grenzen en deel bij terugkomst 
je ervaringen. 

Hoe ziet het ziekenhuis er uit?
De polikliniek (outpatient department, 
OPD) wordt gerund door drie medical 
officers. Zij hebben een soort physician 
assistant-opleiding gehad maar zijn 
geen doctoren. Als ze er niet uitkomen, 
raadplegen ze de Ugandese doctoren. 
Dat zijn er drie en ze draaien alle dien-
sten, waarin ze vooral heel veel sectio’s 
doen. Verder is er een lokaal opgeleide 
orthopedic officer, die alle trauma in 
de dienst opvangt; 365 dagen per jaar, 
24 uur per dag. Als hij er niet is, is het 
behelpen. Er is een gynaecoloog, die 

O ook de medisch directeur is. Daarnaast 
een Nederlandse chirurg en de twee 
Nederlandse coassistenten. Er is een op-
leidingsschool voor verpleegkundigen 
en daarmee ook een verpleegkundige 
staf. Er is een goede wil om zaken te 
verbeteren, maar vaak stuit men op een 
gebrek aan middelen (geld) en kennis.

En op 26 april was het dan zover
De eerste twee medewerkers gaan op 
weg naar Mutolere.  Met een koffer 
gevuld met gesponsorde materialen. En 
dan? Klopt de werkelijkheid met alle 
verhalen van Jaap en Joke? In eerste 

instantie is het acclimatiseren. Het on-
derkomen is uiterst comfortabel: twee 
afzonderlijke slaapkamers en een living 
met een keukentje. Na enige oriëntatie 
is ook helder waar eten ingekocht kan 
worden en waar geld kan worden ver-
kregen. De eerste levensbehoeften zijn 
geregeld.

De dagelijkse routine
Elke maandag is er een overleg, waar-
bij elk specialisme vertelt of er die week 
nog bijzondere casussen zijn voorgeval-
len. Daarna volgt de grote visite. De IC 
bestaat uit 4 bedden, Recovery 12 bed-
den, Dames chirurgie 18 bedden, Heren-
chirurgie 31 bedden en Kinderen 6 bed-
den. De vraag was of medewerkers van 
Ambulance Oost konden ondersteunen 
op de IC en of het mogelijk was om on-
derwijs te verzorgen. Op de IC hebben 
ze 4 monitoren; deze staan weliswaar 
aan, maar worden nauwelijks gebruikt. 
Van de vier bloeddrukbanden zijn er 
drie kapot, maar deze zitten wel aan 
de monitor, dus de bloeddruk wordt 
niet gemeten. Controlelijsten zijn wel 
aanwezig, maar niet in gebruik. Een 
vochtbalans wordt niet bijgehouden, 
de familie, die een grote rol speelt in 
de zorg, leegt de katheterzakken. Er is 
geen zicht op in- en afname van vocht.

Hoe ondersteunen?
De vraag was op welke wijze onder-
steund kon worden. Belangrijk was dat 
het doorvoeren van verbeteringen op 
een respectvolle wijze zou gaan en niet 
dat de betweterige westerling wel even 

zou vertellen hoe het moet. Doel was 
ook dat kennis zodanig werd overge-
bracht, dat de handelingen ook in de 
toekomst zouden worden voortgezet. 
Er is dus vooral gefocust op het bijhou-
den van metingen, het repareren van 
bloeddrukbanden, het noteren van de 
vochtbalans et cetera. Ook zijn er les-
sen verzorgd: hoe herken ik een zieke 
patiënt met behulp van de ABCDE me-
thodiek en welke handelingen horen 
hierbij. De lessen waren interactief; 
waren de Ugandezen in eerste instantie 
verlegen en niet gewend om op elkaar 
te oefenen, in een later stadium kregen 
ze de smaak te pakken.

Bijzondere casussen
Wat hebben de medewerkers van  
Ambulance Oost aan casussen beleefd? 
Bij kinderen is vaak sprake van osteo-
myelitis (botontsteking). Ze lopen veel 
op blote voeten en door het eelt mer-
ken ze de wondjes niet op. Het lokale 
vervoersmiddel de bodaboda (een ge-
motoriseerde taximotor) zorgt voor 
vele trauma’s. De omgangsvormen in 
Uganda zijn soms wat anders dan in 
Nederland. Er is  vaak sprake van agres-
sie, vaak met zelfgestookte drank als 
oorzaak. De meest opvallende casus-
sen betreffen bijtincidenten. Begin 
juni zijn de laatste twee medewerkers 
van Ambulance Oost vertrokken naar 
Uganda. De zes teams die inmiddels 
terug zijn, kijken met erg veel plezier 
terug op hun tijd daar. De mensen zijn 
uiterst vriendelijk, gastvrij en bereid tot 
leren. Maar dat dit leren plaatsvindt 
in een andere dimensie,  illustreert 
het volgende verhaal. Door regenval 
was op een zeker moment een forse 
steen op de weg beland. Op de plek 
waar de steen terecht was gekomen, 
zat de gehele dag een groepje oudere 
mannen. Toen twee medewerkers van  
Ambulance Oost met een taxi langs de 
plek des onheils kwamen, vroegen ze 
de taxichauffeur waarom de steen daar 
nog steeds lag, terwijl de mannen de 
hele dag de tijd hadden gehad om de 
steen weg te halen. De taxichauffeur gaf 
aan dat de mannen dat niet deden om-

dat ze vonden dat de overheid daarvoor 
verantwoordelijk was. De taxichauffeur 
zei ook dat hij het niet ging doen om-
dat hij dan verantwoordelijk gesteld 
kon worden voor eventuele schade die 
de steen zou hebben veroorzaakt. Uit-
eindelijk reed de taxi de medewerkers 
naar hun eindbestemming en de steen 
bleef liggen waar hij lag, mogelijker-
wijs slachtoffers veroorzakend die er op 
hun bodaboda tegenaan zouden rijden. 

Kortom, we moeten niet vanuit onze 
westerse aanpak denken dat de Ugan-
dese belevingswereld veranderd kan 
worden. Het Ugandese avontuur van de 
vier koppels die zorg hebben gegeven, 
zal bij terugkomst van het laatste kop-
pel worden geëvalueerd. Volgend jaar  
zullen opnieuw vier koppels naar  
Mutolere afreizen om te ondersteunen 
in zorg, die weer een klein beetje ver-
beterd is. n
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Van 11 december 2017 tot en met 15 april 2018 

heerste er in Nederland een griepepidemie, die 

18 weken duurde. Er is officieel sprake van een 

epidemie als twee weken achter elkaar meer dan 

51 op de 100.000 mensen griep hebben. Deze 

griepgolf was het op één na langste griepseizoen 

sinds 1992  - de gemiddelde duur van een 

epidemie is negen weken - en zorgde voor een 

extra druk op de acute zorgketen. 

Door Jorien Pierik en Joost Hofhuis, Bureau Acute Zorg Euregio

Effecten griepgolf raken alle ketenpartners

en griepepidemie komt nagenoeg 
ieder jaar in hetzelfde seizoen en 

patroon voor (zie figuur); voor de kerst 
een langzame toename tot  de vakantie 
periode, vanaf januari, als iedereen 
weer naar school of werk gaat, loopt 
het weer op, met een piek rond febru-
ari en maart. Planbaar zou je zeggen… 
toch overvalt de griep veel zorginstellin-
gen elk jaar weer en de laatste seizoe-
nen raakt het de keten ook steeds meer. 
De acute zorgketen staat landelijk al 
enkele jaren onder druk. Onze collega’s 
uit Amsterdam kwamen in de zomer 
van 2016 met een brandbrief ‘Regio-
nale spoedzorg, de rek is er uit’ waarin 
ze rapporteerden dat ziekenhuizen de 
poort voor spoedzorg steeds vaker slui-
ten. De aard en omvang van de druk 
verschilt tussen regio’s en instellingen 
en is een resultante van demografische 
en maatschappelijke veranderingen, 
personeelstekorten en beperkingen in 
capaciteit en doorstroming. Door de 
demografische ontwikkelingen, maar 
ook doordat arbeidsmarktmaatregelen 
pas effect hebben op langere termijn, 
zal de druk op de spoedzorg voorlopig 
blijven bestaan. De acute zorgketen is 
hierdoor kwetsbaar. Dat er nog maar 
beperkte rek zit in de acute zorgketen 

werd tijdens het afgelopen griepsei-
zoen zichtbaar. De griepgolf leidde tot 
een nog verder toenemende druk op 
de keten in alle elf acute zorgregio's, 
waardoor er een duidelijke disbalans 
ontstond in het al langer bestaande 
labiele evenwicht tussen vraag en aan-
bod. Dat heeft, door een combinatie 
van verhoogde instroom en verhoogd 
ziekteverzuim onder zorgpersoneel, 
ook in onze regio tot capaciteitsproble-
men geleid. De huisartsen(posten) en 
spoedeisende hulpen werden veelvul-
dig bezocht, ziekenhuisafdelingen kwa-
men vol te liggen met patiënten met 
griepklachten en/of de gevolgen van 
de griep, zoals de relatief grote groep 
ouderen met een longontsteking. En 
de uitstroom van patiënten stagneerde, 
omdat de ‘vervolgzorg’ in de verpleeg-, 
verzorgingshuizen en thuiszorgorgani-
saties ook overbelast was.

Regionale verantwoordelijkheid
Regionaal beleid is dat acute zorg  al-
tijd toegankelijk moet zijn. Door de 
verhoogde patiënteninstroom waren 
er echter wel meer opnamestops, 
waardoor vanwege capaciteitsgebrek 
patiënten  doorgeplaatst moesten wor-
den naar een ander ziekenhuis. Waar 

in het vierde kwartaal 2017 regionaal 
ongeveer 100 uren totale opnamestops 
waren, was dit aantal in het eerste 
kwartaal van 2018 ruim verzesvoudigd. 
Daarnaast waren er bovendien veel se-
lectieve opnamestops. De capaciteits-
problemen als gevolg van griep en de 
effecten hiervan raakten niet enkel 
ziekenhuizen, maar ook andere keten-
partners, zoals ambulancediensten en 
huisartsen. De regionale ziekenhuizen 
informeren elkaar altijd volgens de re-
gionale procedure over het (dreigend) 
tekort aan beddencapaciteit. Maar echt 
regionaal beleid, wanneer de continuï-
teit van zorg(keten) een gevaar dreigt 
te worden, is afwezig; hoe gaan we bo-
venregionaal en met alle ketenpartners 
communiceren en hoe zorgen we er ge-
zamenlijk voor dat een volgend griep-
seizoen de zorgcontinuïteit beheers-
baar blijft. Want die volgende keer 
komt. Afgelopen griepseizoen hebben 
de veiligheidsregio’s het Landelijk Crisis 
Management Systeem Geneeskundige 
Zorg (LCMSgz) opgestart en ook ge-
vraagd via LCMSgz de beschikbare bed-
dencapaciteit te registreren en infor-
matie te delen, zodat (bovenregionaal) 
overzichtelijk werd waar opnameplek 
was voor acute patiënten. Daarnaast 
heeft men gedurende de griepgolf di-
verse maatregelen moeten nemen om 
de acute patiëntenstroom op te kunnen 
vangen; van het creëren van extra capa-
citeit (piekbedden) en het bevorderen 
van de doorstroom door visites van me-
disch specialisten tijdig te plannen, tot 
het uitstellen van electieve zorg. Toen 
in de regio steeds meer sprake was van 
capaciteitstekort in ziekenhuizen, zijn 
de huisartsen geïnformeerd en is het 
verzoek gedaan om alleen in dringende 
gevallen in te sturen. Met de minister 
voor Medische Zorg is afgesproken dat 
Regionaal Overleg Acute Zorgketen 
(ROAZ) het initiatief neemt om de afge-
lopen griepperiode te evalueren en per 
regio plannen maken om beter voor-
bereid te zijn op toekomstige griep-
epidemieën (en vergelijkbare situaties). 
Zorgcontinuïteit is primair de eigen 
verantwoordelijkheid van individuele 
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5 september
Traumaoverleg Euregio

11 september
Regionale Traumatraining

19 en 20 september
Mediatraining voor bestuurders

27 september
CBRN-kwartiermakersdag

3 oktober
LTR-symposium

4 oktober
Regionale Traumatraining

zorginstellingen, maar houdt daar niet 
op. Ten aanzien van de acute zorgke-
ten ligt een bredere, regionale verant-
woordelijkheid bij het ROAZ/Netwerk 
en de GHOR. Gezien de onderlinge af-
hankelijkheden in de acute zorgketen 
is afstemming en samenwerking in het 
bredere ROAZ-verband noodzakelijk.  
De bestuurders binnen ROAZ hebben 
Bureau Acute Zorg Euregio de opdracht 
te geven om samen met de GHOR-
bureaus een Regionaal Beheersplan 
Zorgcontinuïteit op te stellen. De be-
stuurders hebben bovendien hun com-
mitment gegeven op uitgangspunten 
die van belang zijn om bij (dreigende) 
problemen in de zorgcontinuïteit de 
verantwoordelijkheid gezamenlijk te 
dragen en samen te zoeken naar de 
beste oplossingen. 

Ketenoefening Matroesjka
De griepepidemie die heerste, maakte 
een grote ketenoefening, welke op initi-
atief van het ROAZ al een jaar in voorbe-
reiding was, erg actueel. Binnen het net-
werk Acute Zorg Euregio heeft in april 
een grootschalige oefening met griep-
scenario plaatsgevonden, genaamd 
Matroesjka. Strategische crisisteams van 
ketenpartners als ziekenhuizen, huis-
artsenposten, ambulancediensten, GGD 
en GHOR hebben gedurende een week 

Een griepepidemie, een gezamenlijke      verantwoordelijkheid?

geoefend, waarbij de focus lag op ke-
tensamenwerking als belangrijkste al-
gemeen oefendoel. Twee weken vóór 
de oefening ontvingen de deelnemers 
de eerste weekberichten met wereld-
wijde, nationale en regionale informa-
tie over de ontwikkeling van de griepe-
pidemie. Deze informatie had als doel 
om de deelnemers in de ‘oefenmodus‘ 
te krijgen en te voorzien in relevante 
informatie voor de eigen organisatie. 
De ketenoefening werd officieel gestart 
met een ketenoverleg in de beide be-
trokken Veiligheidsregio’s, waarbij alle 
ketenpartners aanwezig waren. Vragen 
als: ‘wat gebeurt er als de ziekenhuizen 
vol liggen? Waar ga je dan naartoe met 
de patiënten? En wat moet er gebeu-
ren, als de medische hulp niet meer ade-
quaat verleend kan worden, omdat per-
soneel ook door griep uitvalt?’ waren 
dilemma’s en vraagstukken waarmee 
ketenpartners werden geconfronteerd. 
Medio juni is het evaluatierapport van 
‘Matroesjka’ verschenen. De leerpunten 
uit de oefening zullen we meenemen 
in het regionale beleid. De expertgroep 
Crisisbeheersing en OTO zal zich buigen 
over de aanbevelingen van de ketenoe-
fening, zodat de opgedane kennis en 
ervaring maximaal wordt benut in het 
kader van voorbereid zijn op rampen en 
crises. n

Aantal griepgevallen per week in de afgelopen vier griepseizoenen. (bron NIVEL)
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