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Boeiende ontwikkelingen
Het eerste nummer van 2016 ligt voor u. Met de kerstborrels en oud &
nieuwfeestjes van 2015 in onze herinnering, gaan we op weg naar de
nieuwjaarsrecepties van 2016. Als ik terugdenk aan 2015 zijn er, naast de
goede en mooie ontwikkelingen, ook vreselijke dingen gebeurd. Wat veel
indruk heeft gemaakt, zijn de aanslagen in Parijs. Ver weg, maar ook zo
dichtbij. Laten we ons leiden door angst of geven we ons niet gewonnen?
Moeilijke dilemma's; kun je je hierop voorbereiden? In Nederland is de
ambulancesector druk geweest met het zich beter prepareren op crises. Uit
het project 'RAV's voorbereid' zijn diverse instrumenten tot stand gekomen.
In dit nummer een artikel over GGB (grootschalige geneeskundige bijstand)
van zowel de GHOR als Ambulance Oost.
Ook dit jaar gaan we voor goede samenwerkingsverbanden en netwerken
in de keten. Nu speciale aandacht voor Centrum Seksueel Geweld, dat het
eenjarig bestaan kan vieren. Daarnaast in dit nummer meer aandacht voor
expertgroepen die er zijn in onze regio.
De expertgroepen bestaan uit inhoude
lijke professionals van de verschilende
instellingen in Twente en de Achter
hoek.
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Dat we veel bewegen en ontwikkelen
in de regio moge duidelijk zijn. Er lig
gen mooie uitdagingen te wachten bij
de echte verhuizing van het ziekenhuis
in Enschede. U wordt meegenomen bij
wat er allemaal komt kijken bij een ver
huizing en, nog belangrijker, wat merkt
de patiënt hiervan. Ook bij Ambulance
Oost is er verhuisd. Post Enschede is in
het najaar verbouwd en heeft tijdelijk
gelogeerd bij de brandweer. Post
Oldenzaal is in december 2015 ook naar
een nieuw pand verhuisd.
Ook op het terrein van innovaties zijn er ontwikkelingen, namelijk de aan
schaf bij Ambulance Oost van een mechanische thorax compressie. Hoe werkt
een MTC en hoe implementeer je dit in je organisatie? Wat betekent dit dan
voor je samenwerkende partners? Boeiende ontwikkelingen.
Tot slot bewegingen op de verschillende websites.
Ik wens u een rustig leesmoment toe met deze uitgave van het blad, of het
lezen van de app 112 netwerk.

Astrid van Tilborgh
Manager ambulancezorg Ambulance Oost
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Ebola scholing
ambulancedienst

In oktober 2015 is er een tweede
groep van de unit Hengelo geschoold door de GGD afdeling
infectieziektebestrijding. Deze
scholing ging over het vervoeren
van personen die mogelijk een
groep A-meldingsplichtige
infectieziekte hebben, zoals
bijvoorbeeld Ebola.
Er is een speciale 'Ebolambulance'
gereed gemaakt. Dit is een oude
ambulance die helemaal gestript
is van binnen. Het geschoolde
ambulancepersoneel uit Hengelo
zal tijdens het vervoer naar een
ge
specialiseerd centrum (bijvoor
beeld het UMC in Groningen) indien
nodig alleen een kalmeringsmid
del toedienen en geen andere ver
richtingen doen. Daarnaast heb
ben ze geoefend met het aan- en
uit
kleden in de speciale pakken.
Voorheen kwam er een gespeciali
seerde ambulance met personeel uit
Groningen. Dat team Hengelo nu
geschoold is, scheelt enorm in de
aanrijtijd en verhoogt mogelijk de
overlevingskans van de patiënt! n

HartslagNu introduceert
speciale app
HartslagNu heeft in oktober 2015 een
nieuwe app gelanceerd. Deze app brengt
een aantal belangrijke verbeteringen in
vergelijking met het oude alarmerings
systeem waarbij gewerkt wordt met een
sms naar burgerhulpverleners.
• De app kijkt namelijk naar de
actuele situatie; in het sms systeem
geeft u zelf aan op welke dagen u
zich in welke plaats bevindt. In de
app wordt op basis van de GPS be
paald waar u werkelijk bent.
• De app kijkt naar de actuele kaart
gegevens; Het systeem van smsalarmering maakt een vaste cirkel
rondom het slachtoffer en houdt
geen rekening met de lokale infra
structuur (bepaalde wegen bruggen).
De app doet dat wel en stuurt
alleen hulpverleners op pad die

daadwerkelijk binnen zes minuten
bij het slachtoffer kunnen zijn. De
actuele kaartgegevens komen van
Google Maps.
Mocht u geen gebruik maken van de
app, dan wordt u per sms gealarmeerd
op basis van het opgegeven adres
(of adressen) in uw account. Kijk
voor meer informatie op de website
www.hartslagnu.nl. n

Reserveer in uw agenda:

Donderdag 10 maart 2016 van 17.00 - 20.00 uur

ACUTE ZORG DEBAT
Naar een gedeeld beeld over toekomstbestendige acute zorg in de Euregio.
Lagerhuisdebat onder leiding van Gijs Weenink (DebatAcademie)
en Aliëtte Jonkers (medisch journalist)
Meer info op www.acutezorgeuregio.nl.
Vanaf 11 januari kunt u zich hier ook aanmelden.

Sepsis in de
acute zorgketen
In juni 2015 is de expertgroep sepsis
binnen Netwerk Acute Zorg Euregio
voor het eerst bijeengekomen. Sepsis
is een van de meest voor
komende
redenen voor verwijzing naar de SEH
en kent een hoge mortaliteit. Snelle
diagnostiek en behandeling zijn hierbij
van essentieel belang, waarbij vroege
herkenning belangrijk is om op tijd tot
behandeling over te kunnen gaan.
Sepsis is vaak moeilijk te onderschei

den van een zware griep, waardoor
de juiste diagnose vertraging oploopt.
Het doel van de expertgroep is om
door middel van regionale afstem
ming en uniformiteit, met betrekking
tot het herkennen, diagnosticeren en
behandelen van sepsis, in de gehele
acute zorgketen patiënten met sepsis
sneller te behandelen ter voorkoming
van een ernstige sepsis, dan wel een
septische shock. n

Samen bouwen
aan de toekomst
Onder de titel 'Samen bouwen
aan de toekomst' is het bestuurlijk ROAZ op 18 november gestart
met een eerste evaluatie van de
strategische agenda die begin
2013 is ondertekend door de
ketenpartners in de regio
Twente en Oost-Achterhoek.
Naast het feit dat het een natuurlijk
moment is om halverwege de loop
tijd van de agenda terug te kijken
op de resultaten tot dusver, vraagt
de landelijke dynamiek ten aanzien
van de inrichting van het acute zorg
landschap nadrukkelijk om een nog
betere samenwerking van de keten
partners. In de bijeenkomst heb
ben de bestuurders gesproken over
wat er nodig is om de ketensamen
werking verder te versterken. Op
3 februari volgt een tweede werk
conferentie waarin afspraken en
concrete vervolgstappen zullen wor
den uitgewerkt in een ambitiedo
cument dat bestuurders, managers
en professionals in onze ROAZ regio
concrete handvatten geeft om de
samenwerking op inhoud nog beter
vorm te geven. n

Ambulancezorg
in beeld
Voor de campagne 'De mensen
van de ambulance' is er een
nieuwe animatie ontwikkeld:
'Ambulancezorg in Nederland'.
De animatie legt uit hoe ambulancezorg in Nederland op
hoofdlijnen is georganiseerd.
Het was een uitdaging de animatie
voor het publiek toegankelijk te hou
den, zonder daarbij de inhoud en diep
gang teveel geweld aan te doen. De
animatie is te zien op de homepage
www.demensenvandeambulance.nl.
Naast de Nederlandse versie is er ook
een Engelse en Duitse versie van de
animatie uitgebracht. n
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KETENPARTNERS

INNOVATIE

Informatie snel bij de hand
tijdens crises en incidenten

Ambulancediensten starten
met MTC

De GROP app

Aspecten als veiligheid, efficiency en ergonomie zijn hierbij beter geborgd

Door Elke Klunder-van der Zanden MSc, GGD Twente

Door Kitty Muntenaar, Ambulance Oost

De GROP app is ontwikkeld
om snel toegang te krijgen
tot procesinformatie van
GGD Twente. De app bevat
eerste informatie die nodig
is bij een crisis of incident.
Aan de hand van deze
informatie kunnen snel de
eerste stappen worden gezet
en de juiste medewerkers
worden betrokken.

Op jaarbasis worden
binnen RAV IJsselland en
Ambulance Oost ongeveer
600 reanimaties verricht.
Het leveren van kwalitatief
verantwoorde reanimaties
stelt hoge eisen aan
ambulancehulpverleners. Zij
moeten onder druk presteren
en een beroep doen op hun
competenties en skills in
hectische situaties. In 2014
zijn twee verpleegkundig
specialisten van RAV
IJsselland, Jorien van Hall
en Ben Goosselink, een
onderzoek gestart naar het
gebruik van mechanische
thoraxcompressie. Dit heeft
er toe geleid dat zowel
bij RAV IJsselland als ook
bij Ambulance Oost in
juli 2015 is besloten tot de
invoering van mechanische
thoraxcompressie (MTC).

G
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ROP staat voor GGD Rampen
Opvang Plan. In dit plan en de bij
behorende procesbeschrijvingen staat
beschreven hoe de GGD georganiseerd
is tijdens een grootschalig incident.
Maar ook hoe de samenwerking met
partners zoals de GHOR verloopt.
Tijdens rampen en crises heeft GGD
Twente verschillende taken:
• Psychosociale hulpverlening (PSH)
• Infectieziektenbestrijding (IZB)
• Medische Milieukunde (MMK)
• Gezondheidsonderzoek bij
Rampen (GOR)

E

GROP app
De GROP app is vorig jaar ontwikkeld
omdat er bij de leden van het GGD
crisisteam de behoefte ontstond om
snel en gemakkelijk gegevens en
informatie zoals telefoonnummers,
procesbeschrijvingen en roosters bij de
hand te hebben. De systemen die op
dat moment werden gebruikt vol
deden, maar waren niet snel binnen
handbereik. In ieder geval niet zo snel
als wenselijk was. Omdat iedereen die
deel uit maakt van het crisisteam GGD
beschikt over een telefoon of een
tablet, was het ontwikkelen van een
app voor het snel ontsluiten van deze
informatie een logische vervolgstap.

Ontwikkeling
Een studente Gezondheid & Technologie
aan het Saxion te Enschede is ermee
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aan de slag gegaan. De app is ge

baseerd op de wensen en eisen die
de leden van het crisisteam eraan
gesteld hebben. Zij hebben gedurende
het ontwikkel
proces op verschillende
momenten aan kunnen geven waar
de app voor hen aan dient te voldoen.
Vervolgens is met het programma van
eisen in het achterhoofd gezocht
naar een passende ontwikkelaar.
De app bevat op dit moment onder
meer de basisinformatie over het
GROP, informatie over de inhoud van
de processen publieke gezondheid,
namen van de sleutelfunctionarissen
van het crisis
team GGD en de
bereikbaarheidsgegevens. Ook bevat
de app gegevens van de samen

werkingspartners van de GGD tijdens
een crisis, zoals GHOR, gemeenten
en RIVM. Maar ook slachtofferhulp,
maatschappelijk werk en GGZ. Eind
september 2014 is de app opgeleverd
en in gebruik genomen. Nu de app
ruim een jaar in gebruik is, wordt aan
de hand van ervaring kritisch gekeken
en bekeken of de app verbeterd
kan worden. In 2016 worden de
aanpassingen doorgevoerd en zal de
app nog beter aansluiten bij de wensen
van het crisisteam GGD Twente. n
De app is mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage vanuit de OTObeschikbaarheidsbijdrage door het
ROAZ Euregio.

en eerste stap was de keuze voor
een device. Alle medewerkers zijn
uitgenodigd voor een presentatie van
diverse devices waarna zij zelf hun
voorkeur, gebaseerd op een aantal
criteria, konden opgeven. De keuze van
deze device is gevallen op AutoPulse®
van leverancier Zoll. Deze device is
afgelopen december geleverd.

alleen sternale compressie mogelijk
is. Onderzoek wijst een verbetering in
vitale waarden uit: systolische bloed
druk > 100 mmHg, stabiele SpO2 waar
den > 92% en een verbetering in ETCO2.
Ook biedt deze device ambulancehulp
verleners ondersteuning in een reani
matiesetting door geautomatiseerde,
continue en effectieve thoraxcompres
sies te waarborgen. De ambulance
verpleegkundige hoeft hierdoor niet
meer al staande in het rijdende voertuig
te reanimeren. Dit geeft een verbetering
in hands-off tijd en brengt rust binnen
een hulpverlening, waarbij aspecten
als veiligheid, efficiency en ergonomie
beter zijn geborgd. De AutoPulse®
voert thoraxcompressies conform de
ERC guidelines uit.

Opleiding
Het werken met de nieuwe device be
hoeft een scholingstraject, zodat ieder
een tijdens een reanimatiesetting de
AutoPulse® adequaat en professioneel
kan bedienen. In januari 2016 wordt ge
start met het trainen van instructeurs.
Vervolgens zullen 'onze' instructeurs
alle ambulancemedewerkers trainen.
De scholing bestaat uit praktijktraining
in combinatie met speciale E-learning
modules. Het streven is dat alle ambu
lancemedewerkers eind maart/april zijn

geschoold. Na scholing en certificering
van ambulancehulpverleners wordt de
AutoPulse® in gebruik genomen bin
nen de organisatie.

Protocol
LPA 8 blijft leidend, met daarnaast een
lijst met indicatie, contra-indicatie en
exclusiecriteria, opgesteld door onze
medisch managers. Ook het aanmelden
van reanimatiepatiënten die met een
AutoPulse® ondersteund worden vindt
plaats via de gebruikelijke procedure:
'de interventiecardioloog wordt geïn
formeerd en verzorgt de interne aan
melding binnen het MST'. Hetzelfde
geldt voor het Isala in Zwolle. Alle
reanimaties worden gepresenteerd op
de SEH, de crashkamer. Deze patiënten
groep wordt opgevangen door een
intensivist. In november 2015 zijn de
medisch managers van beide orga
nisaties in gesprek gegaan met de
PCI centra in Overijssel (Isala/Medisch
Spectrum Twente) om afspraken te ma
ken. De bedoeling is dat de AutoPulse®
in het voorjaar van 2016 ingezet wordt
bij reanimaties. n
Meer informatie? Neem contact op
met Karsjen Koop, projectleider en
tevens teammanager Ambulance Oost,
via k.koop@ambulanceoost.nl.

Patiënt op brancard met AutoPulse®.

Resultaten uit het onderzoek
Een reanimatiepatiënt wordt aan de
AutoPulse® gekoppeld. Deze meet
automatisch de omvang en compliantie
van de thorax van de patiënt en biedt
volledige 'op maat gemaakte' thoracale
compressies tot 20% voor elke individu
ele patiënt. Door de volledige thorax
compressies waarborgt de AutoPulse®
betere resultaten om de spontane cir
culatie te herstellen in vergelijking met
manuele thoraxcompressie, waarbij
112 NETWERK | JANUARI 2016
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Nieuw bijstandsmodel: GGB
Reguliere aanpak beter benut
Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Combinatie (GNK-C). GGB zorgt ervoor dat het

het GGB-model. 'Om het nieuwe model
goed te laten functioneren, worden
er convenanten gesloten tussen de
verschillende hulpdiensten. Vanuit de
projectgroep 'RAV's voorbereid', waarin
naast de ambulancezorg ook iemand
van de GHOR en van het Rode Kruis
vertegenwoordigd was, hebben we
landelijke afspraken gemaakt zodat
elke RAV dezelfde werkwijze, modellen
en instrumenten kan hanteren.'

verzamelen, verzorgen en afvoeren van grotere

Codering aantal slachtoffers

Bij grootschalige incidenten wordt vanaf 4 januari
2016 gewerkt volgens een nieuw bijstandsmodel:
Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Het
GGB-model vervangt de huidige Geneeskundige

aantallen slachtoffers naar ziekenhuizen nog beter
verloopt, zodat elk slachtoffer zo snel mogelijk de
benodigde medische zorg krijgt.
6

U

itgangspunt van het GGB-model is
dat de hulpdiensten meer vanuit
hun reguliere aanpak gaan werken. Op
die manier wordt beter aangesloten
op de dagelijkse hulpverlening van
ambulancediensten en traumateams.

Het afgelopen jaar hebben alle hulp
organisaties zich bezig gehouden met
de implementatie van het nieuwe
bijstandsmodel. Heidi Plas, senior
coördinator OTO bij GHOR Twente,
vertelt meer over de implementatie van

Met de invoering van het nieuwe
GGB-
model zal de werkwijze van de
hulpdiensten op een aantal punten ver
anderen. Astrid van Tilborgh, manager
ambulancezorg bij Ambulance Oost,
legt uit: 'De eerste verandering is al
zichtbaar in de meldkamer. Direct bij de
eerste melding hanteert de centralist
een code die een duidelijke link heeft
met het geschat totaal aantal slacht
offers. Zo staat 'Code 20' voor 20-30
slachtoffers. Die codering brengt een
standaard inzetvoorstel met zich mee.
Zo weet de centralist meteen welke
hulpdiensten ingezet moeten worden

Foto links: Heid Plas, senior coördinator OTO bij GHOR Twente. Foto rechts: Astrid van Tilborgh, manager ambulancezorg bij Ambulance Oost.
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Het nieuwe GGB-voertuig van Ambulance Oost.

en hoeveel mankracht nodig is. Nadat
de eerste ambulance is gearriveerd en
een inschatting heeft gemaakt van de
situatie, wordt de inzet eventueel nog
door de centralist aangepast. De code
ring van het aantal slachtoffers heeft
als grote voordeel dat hulpdiensten
sneller kunnen worden ingezet omdat
niet meer wordt gewacht op de eerste
SITRAP.'

Scheiding van gewonden
'In het nieuwe model worden de
zwaargewonde slachtoffers (T1 en
T2) gescheiden van de lichtgewonde
slachtoffers (T3)', vertelt Astrid verder.
'De T3-slachtoffers gaan naar de
verzamel- en verzorglocatie van het
Rode Kruis en worden daar behandeld.
De T1's en T2's worden op de plek
van het incident behandeld of in de
ambulance stabiel gemaakt en niet
eerst naar een gewondennest gebracht.
Zwaargewonde slachtoffers zijn daar
door sneller bij het ziekenhuis en
ambulancepersoneel en –vervoer is
112 NETWERK | JANUARI 2016

hierdoor ook eerder beschikbaar voor
nieuwe slachtoffers.'

Noodhulpteams
'De Snel Inzetbare Groep ter Medische
Assistentie (SIGMA) zal met de komst
van het GGB-model ophouden te be
staan. De vrijwilligers van het Rode
Kruis opereren vanaf januari 2016 van
uit Noodhulpteams. Zij zullen zich enkel
nog bezighouden met de lichtgewonde
slachtoffers zodat professionele hulp
diensten zich bezig kunnen houden
met de zwaargewonden.'

Rol van de GHOR
Heidi: 'Met de komst van het nieuwe
model verandert de rol van de GHOR.
Hulpdiensten nemen meer de eigen
verantwoordelijkheid en de GHOR
heeft daarin vooral een coördinerende
en faciliterende rol. De Officieren van
Dienst Geneeskundige (OvD-G) hebben
in het geval van een ramp een leiding
gevende taak op de plaats van het
incident. Zo kunnen alle hulpdiensten
zich zo goed mogelijk concentreren op
hun taak: de beste zorg verlenen aan
veel slachtoffers.' n

Scholing
Er zijn verschillende informatiedagen geweest en sinds november 2015
is er voor alle medewerkers van Ambulance Oost de online cursus
'Opgeschaalde ambulancezorg een GGB' beschikbaar. Daarin komen
alle facetten van de opgeschaalde ambulancezorg aan bod. Astrid:
'Begin 2016 zullen we bij Ambulance Oost ook specifieke trainingen
gaan geven zodat iedereen in het geval van een ramp vertrouwd is met
het nieuwe GGB-model.'
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De juiste
zorg op de
juiste plaats

ISS en RTS
Om bij traumapatiënten een totale ernstscore te
kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van de
Injury Severity Score (ISS) en de Revised Trauma
Score (RTS). Zowel het ziekenhuis als de ambulance
dienst bepalen de RTS. Als alle diagnosen in het
ziekenhuis bekend zijn, wordt de ISS vastgesteld.
Piet: 'De RTS is een score waarbij je kijkt naar zaken
als de bloeddruk, de ademhalingsfrequentie en de
neurologische status (reactievermogen). Echter, deze
scores worden vaak pas achteraf bepaald, waardoor
ze voor allocatie van patiënten van weinig nut zijn.
In de toekomst willen we graag op een eenvoudige
manier al op de plaats van het ongeval specifieker
kunnen scoren, zodat het ambulancepersoneel
misschien nog beter kan beslissen naar welk ziekenhuis een patiënt moet worden gebracht.'

Traumaregistratie draagt bij aan betere acute zorg
Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Johan Legebeke

Om de zorg voor traumapatiënten te optimaliseren,

(links), Piet
Huizinga en

is inzicht nodig in patiëntenkenmerken (bepaald

Harald van Loon
(rechts) maken

door zowel ambulancedienst als ziekenhuis), het

zich sterk om
de acute zorg te

behandelproces en de uitkomsten van de verleende
8

verbeteren door
middel van

zorg. Hiervoor werd in 2007 de Landelijke Trauma

traumaregistratie.
Foto: René Koele.

registratie (LTR) opgezet, waarvan ieder jaar een
verslag verschijnt. Daarnaast zet de ambulancezorg

Evaluatie

de resultaten uiteen in het jaarlijks rapport
'Ambulance in-zicht'.

H

arald van Loon, werkzaam als
traumachirurg in ZGT, geeft aan
wat het belang is van een goede trau
maregistratie. 'Voor traumapatiënten is
het belangrijk dat zij snel professionele
medische zorg op de juiste plek krijgen.
Door middel van de LTR kunnen we be
kijken welke traumapatiënten in welke
ziekenhuizen terechtkomen en nagaan
of daarin de juiste keuzes worden ge
maakt.' Piet Huizinga, directeur van
Ambulance Oost, vertelt welke gege
vens voor de ambulancezorg interes
sant zijn. 'In Ambulance in-zicht wordt
informatie weergegeven over zaken als
personeelsformatie, meldtijden, aanrijd
tijden en totale respons
tijden. Hoewel
dat belangrijke informatie is, zegt het
nog niets over de kwaliteit die wij le
veren. Ik wil af van het idee dat alleen
de tijd belangrijk is. De aandacht moet
112 NETWERK | JANUARI 2016

meer gericht zijn op wat we inhoudelijk
doen. Daarom zijn we als ambulance
sector bezig te kijken of we, naast de
tijdregistraties, ook zorginhoudelijke cri
teria aan de registraties kunnen toevoe
gen. Zo kunnen we inzichtelijker maken
wat ons aandeel is binnen het hele zorg
traject dat een traumapatiënt aflegt.'

Veel input
'Onze regio doet het erg goed wat be
treft het aanleveren van de gegevens',
gaat Harald verder. 'Er is veel input be
schikbaar om vergelijkingen te kunnen
maken. We zetten onze resultaten niet
alleen af tegen de landelijke cijfers,
maar vergelijken ook de ziekenhuizen
binnen onze regio.' Johan Legebeke,
staffunctionaris beleid en informatie
voorziening bij Ambulance Oost, licht
de technische kant van de registratie

toe. 'Ambulance Oost maakt voor de
registratie gebruik van een dataware
house, waardoor alle gegevens syste
matisch kunnen worden geanalyseerd
en makkelijker kunnen worden gedeeld
met de ketenpartners. Wij lopen daar
in voorop in vergelijking met andere
regio's. Uiteindelijk willen we naar een
systeem toe waarbij we gegevens van
uit de ambulance naar het ziekenhuis
kunnen sturen. Dat is momenteel nog
in ontwikkeling.'

'We proberen
de zorg voor
traumapatiënten
steeds weer te
verbeteren'

Harald: 'Eens in de drie maanden komt
de expertgroep traumatologie, onder
deel van Bureau Acute Zorg Euregio,
bijeen om het regionaal traumabeleid
te bespreken. Onderdeel daarvan is de
analyse van de LTR-cijfers. Wij vinden
het bijvoorbeeld interessant om te on
derzoeken waarom een patiënt met
een hoge traumascore niet naar een
traumacentrum is gebracht. Daar kun
nen verschillende oorzaken voor zijn.
Zo komt het wel eens voor dat een
traumapatiënt door een familielid of
een bekende naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis wordt gebracht. De ambu
lance komt daarbij dan niet in beeld.
Het kan ook gebeuren dat een patiënt
dus
danig hemodynamisch instabiel is,
dat de ambulanceverpleegkundige de
keuze maakt om naar het dichtst
bijzijnde ziekenhuis te rijden in plaats
van naar een traumacentrum. Aan de
hand van de LTR-cijfers kunnen wij dit
soort zaken in de expertgroep bekijken
en beoordelen of dat goede keuzes zijn
geweest. Op die manier proberen wij de
zorg voor traumapatiënten steeds weer
te verbeteren.' n
112 NETWERK | JANUARI 2016
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KETENPARTNERS

Snelle hulp bij verkrachting
of aanranding

Variatie in
traumateam-activatie

Multidisciplinair centrum voor slachtoffers seksueel geweld

Resultaten uit landelijke enquête SEH's gepubliceerd

Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Door Rolf Egberink, Acute Zorg Euregio

orine vertelt: 'Iemand die net
slachtoffer is geworden van sek
sueel geweld moet snel medische,
juridische en psychologische hulp krij
gen. Het is echter voor deze men
sen
vaak onduidelijk bij welke instantie zij
moeten aankloppen. Bovendien wor
den slachtoffers door de versnipperde
zorg vaak meerdere keren onderzocht
en moeten zij steeds opnieuw hun
verhaal vertellen, wat erg belastend is.
Nu is er het Centrum Seksueel Geweld.
Het CSG is een samenwerking tussen
verschillende hulpverleningsinstanties

FACTSHEET

In november 2015 zijn
de resultaten van een
landelijke onderzoek naar
traumateam-activatie
op Nederlandse SEH's
gepubliceerd in het
Scandinavian Journal of
Trauma, Resuscitation
and Emergency Medicine.
Een fraai resultaat in het
kader van verspreiden van
uitkomsten van onderzoek
vanuit Acute Zorg Euregio.

CIJFERS OVER SEKSUEEL GEWELD IN NEDERLAND

TIJDENS Verkrachting

KERNCIJFERS

Dat zegt niets over toestemming

Snelle hulp noodzakelijk
CSG is er hoofdzakelijk voor slachtoffers
van seksueel geweld in de acute fase.
Corine: 'Door zo snel mogelijk, in ieder
geval binnen zeven dagen na de ver
krachting of aanranding, medische zorg
te verlenen, kunnen SOA's of on
ge
wenste
zwangerschappen
worden
voorkomen. Ook kan forensisch onder
zoek optimaal worden uitgevoerd. Heeft
het incident langer dan zeven dagen
geleden plaatsgevonden, dan fungeert
het CSG als adviescentrum en verwijst
het door naar de juiste instanties.'

RISICOGROEPEN
Na Verkrachting

I

n het artikel wordt de praktijk
van
traumateam-activatie
op
Nederlandse SEH-afdelingen beschre
ven en geëvalueerd. Door inzet van
het juiste team voor de juiste patiënt,

kun
nen uitkomsten van traumazorg
verbeteren en zo min mogelijk mensen
en middelen ingezet worden als nodig.
In 2011 werd een online enquête
af
genomen onder managers van alle
102 SEH-afdelingen in Nederland.
Uit
eindelijk werden 72 vragenlijsten
geanalyseerd.

Conclusies
Belangrijkste conclusies zijn dat trauma
team-activatie
tussen
Nederlandse
SEH's varieert en dat er ruimte
voor verbetering is in het gebruikte
systeem van traumateam-activatie en
de grootte en samenstelling van de
teams. Daarnaast kunnen meer directe
communicatie en gebruik van meer
uniforme criteria een bijdrage leveren
aan een efficiënte en veilige activatie
van een specifiek traumateam. Her

ziening en implementatie van een
nationale consensus-richtlijn wordt
daarom aanbevolen. n
Het volledige artikel (Trauma
team activation varies across
Dutch emergency departments: a
national survey) en een Nederlandse
samenvatting is online beschikbaar
via de 112-netwerk app en via de
website www.acutezorgeuregio.nl.

4 keer vaker slachtoffer
65%

C

die een slachtoffer bijstaan. Het
slacht
offer hoeft maar naar één tele
foonnummer (06 - 2124 0110) te bellen
en verneemt vervolgens op welke
locatie hij of zij terecht kan. Het traject
wordt dan door de casemanager in
gang gezet. De casemanager zorgt dat
de juiste partijen op het juiste moment
in beeld komen en ondersteunt het
slachtoffer bij alle onderzoeken.'

45%

Sinds maart 2015 heeft de
regio Twente een Centrum
Seksueel Geweld (CSG). In
het centrum werken politie,
artsen en psychologen
samen om dag en nacht
hulp te bieden aan iedereen
die kort geleden een
aanranding of verkrachting
heeft meegemaakt. Corine
Hulstein is coördinator van
CSG Twente en benadrukt
het belang van snelle en
goede ondersteuning vanuit
één centrum.
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ONDERZOEK

Bekendheid
In Denemarken bestaat al langer het
zogenaamde rape centre. Alle Denen
weten dat slachtoffers van seksueel
geweld daar naar toe kunnen. Corine:
'We willen dat CSG in Nederland de
www.centrumseksueelgeweld.nl

De partijen waar CSG Twente mee samenwerkt zijn: GGD Twente, Medisch Spectrum Twente (MST),
Ambiq, Mediant, Politie, Veilig Thuis Twente en Huisartsenpraktijk HDT-Oost.
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zelfde mate van bekendheid krijgt. Iva
Bicanic, psycholoog en onderzoeker, is
oprichter van CSG en heeft in Utrecht
een paar jaar geleden de eerste ves
tiging geopend. Sindsdien zijn er steeds
meer initiatieven geweest vanuit ver
schillende regio's; op dit moment telt
Nederland zeven centra. De bedoeling
is dat daar de komende jaren nog
meerdere centra bijkomen, zodat vijf
tien regio's gedekt zijn. Volgend jaar
starten we met een grote landelijke
campagne. Zo willen we bereiken dat
iedereen, net als in Denemarken, weet
waar hij of zij om hulp moet vragen
na een aanranding of verkrachting.' n
112 NETWERK | JANUARI 2016
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ONDERZOEK

OVER DE GRENS

Regionaal onderzoek
op EuSEM15

Website 'Spoedeisende hulp
zonder grenzen' gaat live!

Medewerkers Acute Zorg Euregio presenteren resultaten in Turijn

Een project ter bevordering van de grensoverschrijdende acute zorg

Door Rolf Egberink, Acute Zorg Euregio

Door Simone Schmidt, Acute Zorg Euregio
Doe mee!
Het PREpare-project, een
project ter bevordering van
de grensoverschrijdende
acute zorg, is een aantal
maanden geleden van
start gegaan. Begin 2016
zal er een belangrijke stap
worden gezet: de lancering
van het tweetalige web
portaal 'Spoedeisende
hulp zonder grenzen'.
Naar verwachting zal het
webportaal vanaf februari
live gaan. Het doel van
de website is tweeledig:
informatie en actie.
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A

Rolf Egberink en Manon Bruens tijdens het European Congress on Emergency Medicine in Turijn.

Van 11 tot 14 oktober
vond het 9e European
Congress on Emergency
Medicine (EuSEM)
plaats in Turijn, Italië.
Medewerkers van Acute
Zorg Euregio presenteerden
daar resultaten uit
regionaal onderzoek aan
professionals in de acute
zorg vanuit heel Europa.
Ook deden zij interessante
kennis en ervaringen op die
zij mee terug namen naar
onze regio.

R

uim 1500 deelnemers uit meer dan
70 landen verzamelden zich voor
dit 4-daags congres in de voormalige
FIAT-fabriek in het hartje van Turijn.
Hoewel deelnemers nog steeds vooral
SEH-artsen zijn, zien we meer en meer
112 NETWERK | JANUARI 2016

onderzoekers, verpleegkundigen en
andere acute zorgprofessionals. Ook de
thema's gaan over de brede acute zorg,
inclusief de prehospitale zorgverlening
en zorg bij rampen en crises.

Trending Topics
Het indrukwekkende programma be
vatte meer dan 225 presentaties in
negen parallelle tracks, daarnaast wer
den er nog ruim 800 elektronische po
sters getoond. Daarom hier slechts een
selectie van een aantal veelbesproken
thema's: nieuwe manieren van onder
wijs aan professionals en het gebruik
van social media; gebruik van echografie
en point-of-care testen; aanleren van
niet-technische vaardigheden, zoals lei
derschap en besliskunde; meten=weten
in het kader van patiëntveiligheid en
risicomanagement; acute zorg bij oude
ren. Benieuwd welke thema's nog meer
behandeld zijn? Raadpleeg dan de
app voor de (Engelse) samenvatting.

Presentaties
In een sessie over onderzoek pre
sen
teerde Rolf Egberink resultaten van
een studie naar het effect van inzet
van verschillende traumateams op een
Spoedeisende Hulp. In de aparte track
van de Europese vereniging voor SEHverpleegkundigen, die dit jaar voor
het eerst plaatsvond, presenteerden
Manon Bruens en Rolf Egberink de
resultaten van een studie naar triage
van zelfverwijzers en het effect op
de populatie van de SEH. In dezelfde
sessie sprak Rolf Egberink nog over
de impact van SEH-verpleegkundigen
op de inzet van traumateams. Daar
naast waren vier elektronische posters
te zien van regionale onderzoeks
projecten. n
Voor een volledig overzicht van alle
publicaties en presentaties van AZE
zie: www.acutezorgeuregio.nl/nl/
kenniscentrum/publicaties.

an de ene kant biedt deze web
site informatie over de grens
overschrijdende acute zorg in de
EUREGIO voor iedereen die hier be
langstelling voor heeft. Er wordt
een duidelijk beeld geschetst van
de spoedzorg: Wat valt er alle
maal onder? Wat is de stand van
zaken in de grensoverschrijdende
spoedeisende hulp? Wat gebeurt
er als u in het grensgebied 112 belt?
Verder zijn er FAQ's te vinden,
waar ook vragen voor professio
nals in de acute zorgketen wor
den beantwoord. Aan de andere
kant wil het portaal de mensen
aanmoedigen om mee te hel
pen de grensoverschrijdende
acute zorg te verbeteren. Via
een online formulier kunnen
zowel burgers als ook pro
fessionals hun ervaringen met
de grensoverschrijdende acu
te zorg, knelpunten en/of
ideeën tot verbetering de
len. Desgewenst kan dit ook
anoniem ingevuld worden.
De bijdragen worden niet op
de website inzichtelijk gemaakt, maar
direct naar het Bureau Acute Zorg
Euregio (BAZE) doorgestuurd.

BAZE ziet de bijdragen graag tege
moet. Het is waardevolle input om
grensoverschrijdende acute zorg ver
der te kunnen verbeteren. Pas als men
weet wat in de praktijk speelt, kunnen
dingen verbeteren. Daarom wil BAZE
graag iedereen uitnodigen om zijn/
haar verhaal te vertellen, knelpunten
te melden en/of ideeën te delen om
de acute zorg over de grens heen te
bevorderen. Ook indien u knelpunten
in uw dagelijkse werk ziet die mis
schien
door
grensoverschrijdende
samen
werking opgelost kunnen wor
den, bent u bij het webportaal op de
juiste plek. De indiener/melder krijgt
geen persoonlijk antwoord op zijn of
haar melding, maar aan elke bijdrage
wordt aandacht besteed en deze wordt

meegenomen in het project PREpare.
Heeft u iets te vertellen? Doe mee!

Bekendheid
Omdat succes van het webportaal
afhankelijk is van de input van de
inwoners en medewerkers in het
grens
gebied, is het belangrijk dat
een zo groot mogelijk aantal mensen
over het webportaal te weten komt.
Daarvoor zijn er rond de lancering in
februari drie persmomenten in de
EUREGIO gepland. Graag zouden wij
ook op u een beroep willen doen: Help
mee de bekendheid van de website te
vergroten. Samen aan de slag! n
Bekijk de website vanaf februari via
www.spoedeisendehulpzondergrenzen.nl
of www.rettungohnegrenzen.de.
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ACHTERGROND

De verhuizing van de SEH
Sneller medische hulp door betere indeling
Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Begin januari verhuisden alle afdelingen van Medisch
Spectrum Twente naar het nieuwe ziekenhuis aan het
Koningsplein. Daarmee heeft ook de Spoedeisende
Hulp een nieuwe locatie. Monique Poessé, teamhoofd
van de SEH en Victor Jansen, SEH-arts, vertellen wat er
allemaal komt kijken bij de verhuizing.

M
14

onique: 'Afgelopen 9 januari
om 6.00 uur zijn we verhuisd
en om 7.00 uur gingen we open. De
verhuizing zelf nam maar een uur in
beslag; verreweg het meeste werk zat
in de voorbereiding. Dat begint al bij
het ontwerp van het nieuwe gebouw,
waarbij is gekeken naar de grootte
Foto's: René Koele.
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en indeling van de ruimtes en de
looproutes.' Victor vult aan: 'Gedurende
2015 hebben we vooral gekeken naar
praktische zaken als de inrichting van
de kasten en bedden. Daarvoor hebben
we alle medewerkers van de SEH laten
meedenken over welke inrichting voor
hen het prettigst werkt.'

Andere indeling

Geïntegreerde huisartsenpost

'De SEH is op een andere manier
ingericht', gaat Victor verder. 'Er is een
centrale werkplaats voor de artsen,
met daaromheen alle behandelkamers.
Door deze indeling zijn de zorg
professionals voor de patiënten altijd
dichtbij en dat geeft een veiliger
gevoel. Daarnaast zijn de looproutes
korter geworden. Zo is de CT-scanner,
die voorheen op de afdeling radiologie
stond, in het nieuwe gebouw op de
eerste hulp geïnstalleerd. Ook kunnen
de liften gereserveerd worden zodat
die bij aankomst klaarstaan. Zo kunnen
we patiënten nog sneller helpen.'
Monique: 'De kinderen zijn gescheiden
van de volwassen. Kinderen krijgen
een aparte behandelkamer met een
eigen wachtruimte die speciaal voor
kinderen is ingericht. Als kinderen
goed worden afgeleid en zo ont
spannen mogelijk zijn, kunnen ze beter
behandeld worden.'

Victor: 'De SEH heeft nu een geïnte
greerde Huisartsenpost (HAP). Bij men
sen die komen binnenlopen wordt door
middel van een eerste triage bekeken
of zij door de HAP geholpen kunnen
worden of toch de SEH moeten. Men
sen die op afspraak naar de HAP gaan
hoeven niet lang te wachten en als
blijkt dat zij toch naar de SEH moeten,
hoeven ze maar één deur verder. Er zit
ten dus veel voordelen aan een geïnte
greerde HAP. In de voorbereidende fase
hebben we afspraken gemaakt over de
samenwerking zodat onze werkwijze
op elkaar aansluit. In de zorg worden
dingen helaas vaak dubbel gedaan.
Dat proberen we zoveel mogelijk te
voorkomen door de werkprocessen op
elkaar af te stemmen.'

Grote stap vooruit
Monique: 'Uw omgeving bepaalt voor
een groot deel uw manier van werken.
Daarom is veel aandacht besteed aan
een prettige werkruimte met een lo
gische indeling en met veel daglicht.
Medewerkers kunnen naar buiten
kijken. We zullen de komende tijd regel
matig evalueren hoe we het nieuwe
gebouw ervaren en wat er eventueel
nog verbeterd kan worden. Het is een
hele uitdaging geweest om een nieuw
ziekenhuis te bouwen, maar we zijn
heel trots op het resultaat.' n

Het volgende
magazine van

net
werk
verschijnt
in april 2016
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Healing environment

Coverfotografie
Global Aviation Review

Uitgangspunt voor het ontwerp
van het nieuwe ziekenhuis en
de SEH is 'healing environment'
(helende omgeving). De
ruimtes, kleuren, verlichting en
meubilair zijn zo vormgegeven
dat ze een rustgevende
werking hebben. Daarnaast zijn
er verschillende atria waardoor
u op veel plekken naar buiten
kunt kijken. Deze aangename
omgeving moet het herstel van
de patiënt bevorderen.
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Bezoek ons ook online!
112 Netwerk is ook beschikbaar als app voor tablets en smartphones met besturingssystemen
van Apple iOS en Google Android. Je kunt dus met je tablet of smartphone overal waar je bent
het 112 Netwerk magazine lezen en bekijken. De app is gratis te downloaden.
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