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Concreet, leuk en leerzaam
Het prettige en het lastige van rampen en crises is, dat ze weinig voorkomen.
Dat dat prettig is hoef ik niet uit te leggen, want niemand zit te wachten
op ellende. Dat er ook een lastige kant aan zit, komt omdat er daardoor
maar weinig mensen zijn die ervaring hebben met dit soort bijzondere om
standigheden. Dat maakt goede voorbereiding op deze nare situaties niet
gemakkelijk. Gauw blijft het steken in papieren plannen of theoretische
beschouwingen en heeft niemand er een helder beeld bij wat je eigenlijk
moet doen in noodsituaties. Zo hoeft het niet te zijn. Voorbereiden kan
concreet, leuk en leerzaam zijn.
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Afgelopen jaar hebben vijftien crisis
teams van zorginstellingen getraind in
het Safety Care Center, het trainings
centrum op de voormalige luchtmacht
basis Zuidkamp in Enschede. Een unieke
locatie in Nederland. De trainingen wa
ren eyeopeners voor vele deelnemers.
De schema’s en de taakkaarten uit de
stoffige papieren plannen kwamen op
eens tot leven en de dilemma’s werden
voelbaar. Spelenderwijs leerde je wat
het betekent te moeten dealen met
media aandacht en wat je kunt afstem
men met hulpdiensten. En dat enige
structuur in vergaderingen en besluit
vormingsprocessen echt helpt. Zeker als
de tijd tikt.

Tijdens de bijeenkomst van de
expertgroep Trauma op 1 februari
nam Thom van Thiel, chirurg uit
SKB Winterswijk, afscheid als
voorzitter van de expertgroep.

Concrete ervaringen zijn de krachtigste drijfveren voor toekomstig handelen.
Dat maakt het realistisch trainen van crisisteams zo belangrijk. Juist om die
ene zeldzame keer dat het toch gebeurt, de situatie toch goed aan te pak
ken en af te wikkelen. De winst is groot: een goede crisisaanpak voorkomt
slachtoffers en schade en schept vertrouwen in de organisatie.
Niet te onderschatten is de samenwerkingswinst die het trainen oplevert.
Alleen al de samenwerking tussen de leden van het crisisteam onderling...
Maar ook die met de hulpdiensten, ketenpartners, de media en het openbaar
bestuur. Alles komt langs en alles ongeveer tegelijk leert de harde praktijk.
Oefening baart kunst en bedwingt crises. Ook voor de GHOR die er veel baat
bij heeft de partners-in-crisis goed te kennen.
Voor herhaling vatbaar, was een veelgehoorde zin tijdens de evaluaties. Dit
geluid is gehoord. De ervaringen van 2015 hebben geleid tot een mooi nieuw
trainingsaanbod in 2016. Leren door te doen. Warm aanbevolen voor elk
crisisteam!

Ron Poot
Hoofd bureau GHOR Twente
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Afscheid Thom
van Thiel

Sinds de oprichting van het toen
malige projectbureau Traumacen
trum Euregio in 1999 was Van Thiel
betrokken als adviseur bij de op
bouw van het traumazorgnetwerk
in de regio en de totstandkoming
van het eerste ‘Document Keten
afspraken’. Ook was hij meer dan
vijftien jaar voorzitter van de regi
onale werkgroep rondom trauma
zorg. Van Thiel gaat zich nu vooral
richten op de doorontwikkeling
van de sportgeneeskundige activi
teiten van SKB en Sportmedx. Zijn
collega-chirurg Barbara Kreis neemt
de voorzittershamer van de expert
groep van Van Thiel over. n

Jaarbericht VRT
online
Begin dit jaar is het jaarbericht van
Veiligheidsregio Twente (VRT) in
digitale vorm verschenen. Het jaar
bericht blikt terug op 2015 en geeft
een vooruitblik voor dit jaar. In het
jaarbericht komen de verschillende
onderdelen van de veiligheidsre
gio aan bod, zoals crisisbeheersing,
brandweer, platform IVZ en natuur
lijk de GHOR. Het jaarbericht is
gericht op inwoners van Twente
en samen
werkingspartners van de
veiligheidsregio. Er is onder andere
aandacht voor de predistributie
van jodiumtabletten van afgelopen
jaar. In de vooruitblik worden het
Safety Care Center en de dooront
wikkeling crisisorganisatie beschre
ven. Het jaarbericht is te lezen op
www.jaarberichtvrt.nl. n

Nieuwe medewerkers
aan de slag bij BAZE
Sinds 1 januari 2016 is Rik Kleijer twee
dagen per week werkzaam voor BAZE
als projectmedewerker OTO & crisisbe
heersing. Rik neemt een aantal taken
van de Coördinator OTO over. Zo gaat
hij zich bezighouden met de dossiers
LCMS-gz en crisiscommunicatie. Rik: ‘In
juni 2015 ben ik afgestudeerd aan de
opleiding Integrale Veiligheidskunde
en sindsdien werk ik bij de gemeente
Dalfsen als ondersteunend beleidsme
dewerker voor het team veiligheid.
Mijn werkzaamheden voor BAZE zie
ik als een verbreding van mijn kennis.’
Sinds januari 2016 werkt ook Jorien Pie
rik parttime bij BAZE. Zij houdt zich be
zig met de expertgroepen MICK, Acute
Psychiatrie, Acute Verloskunde en Sep
sis. Jorien: ‘De sfeer op het bureau en

de combinatie van de operationele en
zorginhoudelijke werkzaamheden vind
ik erg prettig. De acute zorg is voor
mij niet geheel nieuw. Mijn promotie
onderzoek heb ik gedaan op de SEH
van MST en daarnaast werk ik in de
huisartsenzorg bij de Federatie Eerste
lijnzorg Almelo (FEA).' n

Safety Care Center
Geneeskundig Trainingscentrum Zuid
kamp heet sinds 1 januari 2016 Safety
Care Center. Met de naamswijziging
sluit het trainingscentrum beter aan op
de overige onderdelen van Twente Safe
ty Campus. Het centrum verzorgt realis
tische (crisis)trainingen voor professio

nals uit zorgorganisaties. In de volgende
editie van 112 Netwerk komt een uitge
breid artikel over Safety Care Center. De
nieuwe website zal naar verwachting
live gaan op het moment dat deze editie
van 112 Netwerk verschijnt. Neem een
kijkje op: www.safetycarecenter.nl. n

GGD AppStore: helderheid in
gezondheidsapps
De GGD AppStore is officieel een
feit. Een database in de vorm van
een website, met per app een kort
en bondige review.
Alle 25 GGD’en en GGD GHOR Neder
land hebben ingestemd met deze GGD
AppStore. In de AppStore zijn allerlei
gezondheidsapps te vinden. Alleen
apps die voldoen aan door de GGD op
gestelde criteria worden geplaatst in
GGD AppStore én voorzien van een her
kenbaar vignet. Het aantal apps neemt
door diverse ontwikkelingen in de
zorg enorm toe. Tegelijkertijd bestaat
behoefte aan regie en toetsing op be
trouwbaarheid en effectiviteit. Op dit
laatste haakt de GGD AppStore in. GGD

AppStore hecht aan samenwerking met
relevante kennisinstituten en organisa
ties, zoals Institute for Positive Health,
RIVM, KNMG, Deloitte Medical Assu
rance Apps, NPCF, Nictiz/Nivel, Mobile
Doctors. Doel is deze relaties en samen
werking verder te verstevigen en het
samen
werkings
netwerk verder uit te
breiden. n

EMS2016
Kopenhagen
Van 30 mei tot en met 1 juni vindt
in Kopenhagen EMS2016 plaats. Een
congres dat helemaal is toegespitst
op spoedeisende geneeskunde. Met
een heel divers programma over tri
age, emergency neurology en CBRN.
En een scala aan sprekers waaron
der professor Pierre Carli hoofd van
de SAMU (Service d'Aide Médicale
Urgente) in Parijs. Hij vertelt over
de impact van de terroristische aan
slagen in Parijs van november 2015.
Bovendien zijn er wedstrijden voor
‘Best EMS Practice’. Karsjen Koop,
Astrid van Tilborgh en Johan Keij
zer nemen namens Ambulance Oost
deel aan dit congres. In een volgen
de 112 Netwerk volgt een uitgebreid
verslag. Kijk voor meer informatie
op www.ems2016.org. n

Studenten doen
onderzoek in
acute zorg
Sinds februari zijn vier studenten
begonnen aan hun afstudeer
onderzoek bij Acute Zorg Euregio.

Karin Waaijer-Wiefferink, SEH ver
pleegkundige MST en student ver
plegingswetenschappen in Utrecht,
onderzoekt het effect van de invoe
ring van een speciaal team op de SEH
voor patiënten met een beroerte.
Bachelor studenten Gezondheids
kunde, Universiteit Twente, Janneke
Hendriks en Sanne Bentum, onder
zoeken welke determinanten van in
vloed zijn op de keuze van patiënten
met hartklachten voor een bepaalde
ingang van de keten (vervolgonder
zoek vanuit expertgroep MICK).
Vanuit de Universiteit Maastricht on
derzoekt Lotte Slotboom, bachelor
student European Public Health, wel
ke indicatoren er al in andere Euro
pese landen gebruikt worden om de
kwaliteit van de spoedzorg keten te
monitoren. De onderzoeksresultaten
worden in de zomer verwacht. n
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KETENPARTNERS

KETENPARTNERS

Betere overdracht door

SBARR-methodiek

De veiligheid verhoogd voor zwangere en bevallende vrouwen
Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Op 11 en 12 februari zijn vanuit de expertgroep acute
verloskunde ketenbrede trainingen georganiseerd
waarin het gebruik van de SBARR-methode (Situation,
Background, Assessment, Recommendation and
Repeat) werd geoefend. Zelfstandig verloskundige
Ilona Verboom en gynaecoloog Rixt Vos-Bruin (ZGT)
namen deel aan de training en vertellen hoe correct
gebruik van de SBARR de veiligheid van zwangere en
bevallende patiënten verhoogt.
4

structuur die effectieve communicatie
over patiënten tussen verschillende
hulpverleners mogelijk maakt. Door
die structuur te standaardiseren zorgen
we dat er minder gegevens verloren
gaan tijdens een patiëntoverdracht.
In de praktijk blijkt dat soms bepaalde
patiëntgegevens niet vermeld worden
omdat ze niet belangrijk lijken, maar
het wel zijn. Een goed voorbeeld daar
van is de bloeddruk. De bloeddruk kan
bij zwangere vrouwen wat lager uitval
len en is voor de verloskundige hulpver
lener niet zorgwekkend. Als de bloed
druk echter niet wordt gemeld aan de
ambulanceverpleegkundigen, weten zij
niet of de lage bloeddruk normaal is
of wordt veroorzaakt door overmatig
bloedverlies.’

5

Simulatietraining

E

r is onvoldoende bekendheid van
de overdrachtsmethodiek SBARR,
zo blijkt uit een evaluatie door de
expertgroep acute verloskunde. In 2013
zijn de afspraken tussen de eerste en
tweede lijn en de protocollen voor het

Netwerk Acute Zorg Euregio in de ex
pertgroep geëvalueerd. Zij kwam tot de
conclusie dat een ketenbrede training de
beste manier is om de bekendheid van
én het werken met SBARR te vergroten.
Ilona: ‘De SBARR-methode is een vaste

Rixt vervolgt: ‘Tijdens de training zijn
twee sce
nario’s uitgewerkt. In ieder
scenario zaten wel acht overdrachts
momenten en de hele keten werd erbij
betrokken: verloskundige, kraamhulp,
meldkamer, ambulance, verpleegkun
dige, gynaecoloog en kinderarts. In één

Een impressie van de trainingen waarin geoefend werd met de SBARR-methode.

van de scenario’s kwam een zwangere
vrouw bij de verloskundige op spreek
uur met problemen. Ze werd doorver
wezen naar de gynaecoloog en kreeg
transport met de ambulance. In de am
bulance veranderde plotseling de situ
atie: de vrouw moest bevallen. Na een
vooraankondiging van het ambulance
personeel werd de vrouw overgedragen
aan de klinisch verlos
kundige, verple
ging en de gynaecoloog. Door de vele
overdrachts
momenten werd duidelijk

hoe cruciaal een volledige communica
tie is.’ Ilona vult aan: ‘Ik vond het met
name verrassend hoeveel informatie
voor bepaalde ketenpartners onbelang
rijk lijkt, maar wel degelijk van belang
is. Een patiënt kan bijvoorbeeld een
allergie hebben voor latex, pleisters of
bepaalde schoonmaakmiddelen. Deze
materialen moeten bij de behande
ling van de patiënt vermeden worden,
maar dat kan alleen als die informatie
bekend is.’

Van SBAR naar SBARR
Sinds 2013 wordt de SBAR (Situation, Background, Assessment and
Recommandation) binnen de acute verloskunde gebruikt. Later is
daar ‘Repeat’ aan toegevoegd. Rixt: ‘Herhalen wat de ander zegt is een
belangrijk onderdeel van de SBARR. Zo wordt de kans dat waardevolle
informatie achterwege gelaten wordt kleiner en weet je welke acties er
binnen welke tijdsbestek worden ingezet.’
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Belang SBARR
Rixt: ‘Wat mij als verbeterpunt opviel,
is dat in sommige acute gevallen de
patiëntoverdracht nog beter zou kun
nen worden georganiseerd. Zo word ik
als gynaecoloog vaak pas opgeroepen
als een vrouw al door het ambulance
personeel aan de klinisch verloskun
dige is overgedragen. Een warme over
dracht zou zinvoller zijn: het verkleint
het aantal overdrachten en verkort de
tijdsspanne. Iedere over
dracht is een
kwetsbare schakel en vormt daarmee
een risico
factor voor de veiligheid
van de moeder en het kind. We moe
ten onszelf aan
leren om bij de nietspoedsituaties de SBARR te trainen,
zodat we bij elke overdracht zo duide
lijk en volledig mogelijk kunnen zijn.
In ZGT heeft iedereen verplicht een
SBARR-kaartje op zak. Dat kaartje er
bij pakken is een kleine moeite, maar
levert veel op.’ n
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OVER DE GRENS

OVER DE GRENS

Grenzen afbouwen…

door kennis

Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen door bijscholing en oefeningen
Door Alexandra Ziemann en Simone Schmidt, Acute Zorg Euregio, Thomas Deckers, Jörg Telaar en Martin Bühs, Feuerwehr-

I

n Work Package 4 van het PREpareproject ontwikkelen organisaties
uit de spoedzorgketen in de EUREGIO,
onder leiding van de Duitse Feuerwehrund Rettungsdienstakademie Bocholt,
verschillende maatregelen voor ken
nisoverdracht. Het gaat hierbij om taal
trainingen, grensoverschrijdende oefe
ningen en bijscholingen rondom de
grensoverschrijdende samenwerking.
Al sinds enkele jaren biedt Acute Zorg
Euregio taalcursussen van verschillende
intensiteit en duur aan, voor zowel Ne
derlandse als Duitse medewerkers in
de spoedzorg. Het aanbod zal in het
kader van het PREpare-project verder
ontwikkeld en geëvalueerd worden.
GHOR Twente heeft de leiding voor de
Samenwerkingsoefening.

organisatie van grensoverschrijdende
oefeningen. Het is de bedoeling om in
het kader van het PREpare-project in de
periode 2016 tot en met 2018 vier oe
feningen uit te voeren, waarbij zowel
Duitse als ook Nederlandse medewer
kers betrokken zijn.

Project 'SourcE'
Op dit moment wordt de nadruk in
Work Package 4 gelegd op het in de
praktijk brengen van een bijscholing
• Organisatie
voor mede
werkers in de ambulance
spoedzorg in het
zorg. Reeds tijdens het voorbereidende
buurland
grensoverschrijdende project ‘SourcE’
• Noodzaak
is een concept voor de opleidings
grensovermodule ontwikkeld, schrijdende
waar nu binnen
het PREpare-project samenwerking
verdere invulling

Spoedzorgstelsel

6

• Acute zorg
instellingen in de
EUREGIO
• Voertuigen,
personeel
• Communicatie

In Kreis Borken zullen nog dit jaar de
eerste Notfallsanitäter de opleidings
module doorlopen, om in de Neder
landse regio Dinxperlo te kunnen wor
den ingezet. In deze regio heeft de
Nederlandse ambulancedienst moeite
• Hoofdindicatie
om altijd binnen de vastgestelde norm
• Standard
van 15 minuten
op de plaats van het
Operating
incident te komen. De grensoverschrij
Procedures
dende inzet van de Oosterburen zou
hiervoor een welkome ondersteuning
vormen.

Opleidingsniveau’s

De bijscholing heeft het potentieel om
een voorbeeldfunctie voor anderen te
ont
wikkelen. Tot nu toe vormden de
verschillende opleidingsniveau’s van de
ambulancedienstmedewerkers in beide
landen een belemmering voor de grens
overschrijdende inzet. Door de nieuwe
4 uur
15 uur in te voeren,
opleiding in heel Duitsland
wordt het inTheorie
de toekomst
gemakkelijker
Theorie
& praktijk
om Duitse ambulancedienstmedewer
kers in Nederland in te zetten, omdat
deze hetzelfde opleidingsniveau heb
Afbeelding 1: Curriculum
van de opleidingsmodule
ben als hun Nederlandse collega’s. n
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• Documentatie
• Procedure van
afrekening en
kostendrager

Juridische aspecten

Documentatie & afrekening

bijscholingen en oefeningen.

• Hoofdindicatie
• Standard
Operating
Procedures

• Verzekeri
• Aansprak
heidsvraa
• Verkeersr
en specia
rechten
• In-/uitvo
verdoving
delen

7
4 uur
Theorie

15 uur
Theorie & praktijk

1 uur
Theorie

4 uu
Theo

Afbeelding 1: Curriculum van de opleidingsmodule voor grensoverschrijdende spoedzorg tu

§
• Documentatie
• Procedure van
afrekening en
kostendrager

1 uur
Theorie

• Verzekeringen
• Aansprakelijkheidsvraag
• Verkeersregels
en speciale
rechten
• In-/uitvoer van
verdovingsmiddelen

4 uur
Theorie

• Hoe zitten
Nederlandsers
en Duitse „in
elkaar“?
• Cultuurverschillen tov.
de processen in
de spoedzorg

Taal

In het PREpare-project ontwikkelen we hiervoor

Standard Operating Procedures

de grens? Mag ik met opiaten de grens over rijden?

• Organisatie
spoedzorg in het
buurland
• Noodzaak
grensoverschrijdende
samenwerking
• Acute zorg
instellingen in de
EUREGIO
• Voertuigen,
personeel
• Communicatie

Cultuurverschillen

hoe werkt de spoedzorg aan de andere kant van

Spoedzorgstelsel

van de medewerkers speelt hier een cruciale rol in:

Juridische aspecten

belemmeringen te worden opgelost. Ook de kennis

§

Documentatie & afrekening

dienen niet alleen juridische of organisatorische

aan wordt gegeven en in een pilot
fase wordt getest en geëvalueerd. De
bijscholing zal vooralsnog voor Duitse
Notfallsanitäter worden aange
boden.
Op een later tijdstip zal deze ook voor
Nederlandse ambulanceverpleegkun
digen aangepast worden. Het leerplan
omvat een module van 30 uur, die zo
wel theoretische als praktische onder
delen behelst (zie afbeelding rechts).
De volgende onderwerpen komen
daarbij aan bod:
• Spoedzorgstelsel in het buurland.
• Standard Operating Procedures voor
de grensoverschrijdende inzet.
• Verslaggeving en declaratie van
grensoverschrijdende inzetten
van ambulancediensten.
• Juridische vragen ten opzichte van
grensoverschijdende inzetten.
• Cultuurverschillen: Hoe zitten de
buren ‘in elkaar’?
• Taal: de meest belangrijke
vakbegrippen en zinnen in de
vreemde taal.

Standard Operating Procedures

Voor de grensoverschrijdende spoedzorg

und Rettungsdienstakademie Bocholt

2 uur
Theorie

• Meest
belangrijke
vaktermen/
ziekten en
vragen/
uitdrukkingen
• Gebruik
woordenboek in
de A-Z Euregio
app

4 Std.
Theorie & praktijk

voor grensoverschrijdende
spoedzorg tussen Duitsland en Nederland
Curriculum van de opleidingsmodule voor grensoverschrijdende spoedzorg tussen Duitsland en Nederland.
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Kennis en
kunde: klaar
voor AutoPulse

Winst op lange termijn
Het starten van een mechanische reanimatie duurt
langer dan het starten van een handmatige reanimatie, waardoor het lijkt alsof er kostbaar tijdverlies
optreedt bij de inzet van de AutoPulse. Fred: ‘Bij
een handmatige reanimatie hoef je alleen maar
op je knieën te zakken en je kunt beginnen. Een
mechanische reanimatie opstarten duurt wat langer,
ongeveer een minuut. De winst die op langere
termijn echter wordt behaald met een mechanische
thoraxcompressie is vele malen groter, onder andere
door de constantheid van de reanimatie.’

'Pit crew’ trainingen voor gebruik MTC
Door Annemarie Smidt, Geen Blad voor de Mond

Joost van der

Een viertal ambulancemedewerkers van Ambulance

Ploeg (rechts)
en Peter van

Oost buigt zich over de patiënt. Allemaal kennen ze

Ooyik (links),
kernintructeurs

hun taak: de bovenkleding wordt verwijderd en de

van Ambulance
Oost, tijdens de

AutoPulse wordt snel en vakkundig bevestigd. Nog

training met de
AutoPulse.

geen minuut later start de reanimatie, consistent en
8

effectief. Een geslaagde praktijktraining.

S

inds Ambulance Oost in 2015 be
sloot om gebruik te maken van
mechanische thoraxcompressie (MTC),
is gestart met het opzetten van een
uitgebreid scholingstraject voor alle
ambulancemedewerkers. Karsjen Koop,
teammanager, vertelt: ‘In het najaar
van 2015 hebben we een eerste presen
tatie gegeven aan alle medewerkers,
gevolgd door een e-learning module.
In 2016 worden tijdens de voorjaarstrai
ningen alle ambulanceverpleegkundi
gen en -chauffeurs uitgebreid getraind,
zowel in theorie als praktijk. Voordat
de AutoPulse vanaf 21 april 2016 op
alle ambulances wordt ingezet, worden
zij nogmaals getoetst op hun kennis en
vaardigheden.’

Aansluiting
Na de keuze voor de AutoPulse, is Am
bulance Oost in overleg gegaan met de
ketenpartners die bij ambulancevervoer
betrokken zijn. Karsjen: ‘We hebben
eerst gesproken met de ketenpartner
waar wij patiënten naar toe vervoe
ren met een actieve AutoPulse: het
PCI centrum van MST.’ Fred van Eenen
naam, medisch manager, vult aan: ‘De
112 NETWERK | APRIL 2016

cardiologen van MST staan volkomen
achter het gebruik van de AutoPulse.
Patiënten vanuit Noord-Oost Gelder
land worden met een soortgelijk device
binnengebracht, dus de werkwijze is
bekend. Helaas heeft MST besloten om
voorlopig één device te gebruiken. Dit
betekent dat een patiënt die wij ver
voeren bij aankomst van het ziekenhuis
tijdens een pauze in de reanimatie van
de AutoPulse wordt gehaald, en wordt
overgezet naar het andere device. Niet
de meest ideale oplossing, maar het is
verantwoord en de patiënt ondervindt
hier geen hinder van.’ Karsjen: ‘Naast
de scholing zullen we de komende peri
ode ook gebruiken voor communicatie.
Naast al onze ketenpartners willen we
ook burgers informeren over de inzet
van de mechanische thoraxcom
pressie
bij reanimatie.’

Zo veel mogelijk fouten
De meeste medewerkers reageren posi
tief op het inzetten van de AutoPulse,
al moeten ze wennen aan de nieuwe
manier van werken. Fred: ‘Als ze het
device voor de eerste keer zien, is de re
actie vaak: 'Nou, dat is wel een heel ap

‘Na drie uur
oefenen kunnen
we een strakke
pit crew
neerzetten’

paraat.' Dat klopt, de AutoPulse wordt
vervoerd in een soort rugzak en weegt
wel wat. Maar we merken dat bij een
gestandaardiseerde werkwijze voor zo
wel de ambulanceverpleegkundige als
de -chauffeur, de extra belasting enorm
mee valt. We noemen dit de ‘pit crew’
methode.’ De kerninstructeurs van Am
bulance Oost zijn als eerste getraind in
het werken met de AutoPulse, zodat zij
hun collega’s kunnen opleiden. Joost
van der Ploeg is één van deze instruc
teurs. ‘Tijdens een dagdeel zijn wij be
kend gemaakt met het device. Dat was
te kort om alle ‘ins’ en ‘outs’ te beheer
sen. Net als veel andere instructeurs
heb ik in mijn eigen tijd veel geoefend.
Als ik mijn collega’s wil kunnen trai
nen, moet ik de materie zelf van a tot
z beheersen.’ Peter van Ooyik, tevens
instructeur, ziet veel enthousiasme ont
staan tijdens de trainingen. ‘De training
duurt ongeveer drie uur en start met
een stukje theorie, daarna worden de
basishandelingen en het ‘aanvalsplan’
meerdere malen getraind. We eindigen
met een aantal casussen, waarbij het
geleerde in de praktijk wordt gebracht.
Ik zeg vaak tegen de cursisten: 'Maak
vandaag zo veel mogelijk fouten, daar
kun je van leren.' Na drie uur oefenen
hebben ze zo veel geleerd, dat we een
strakke pit crew kunnen neerzetten. Ui
teraard leveren echte reanimaties situ
aties op die weer anders zijn dan wat
we hebben getraind, maar onze men
sen weten dan wel precies wat ze moe
ten doen.’ Joost: ‘Uiteindelijk beslissen
onze medewerkers per situatie of er
gereanimeerd kan worden en daarmee
of de AutoPulse wordt ingezet of niet.
Maar het is een geweldig hulpmiddel
dat de kwaliteit en veiligheid van een
reanimatie vergroot.’ n
112 NETWERK | APRIL 2016
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Opgeschaalde acute zorg
bij rampen en crises

Iedere patiënt op de
juiste plek

Wat is de zorgcapaciteit bij rampen en crisis in Twente?

Geroutineerder werkproces in de meldkamer met GGB-model

Door Joos Perrier, GHOR Twente

Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond

Wat is de zorgcapaciteit
bij rampen en crisis in
Twente? Met dit vraagstuk
is de expertgroep Crisis
beheersing en OTO aan
de slag gegaan. Een groep
enthousiaste mensen van
de zorgpartners in Twente
en Achterhoek!

Sinds 4 januari 2016 wordt
bij grootschalige incidenten
gewerkt met een nieuw
bijstandsmodel: Groot
schalige Geneeskundige
Bijstand (GGB). Dit
GGB-model vervangt de
Geneeskundige Combinatie
(GNK-C). Herman Brouwer,
verpleegkundig meldkamer
centralist en Claudia
Boensma, verpleegkundig
meldkamercentralist en
praktijkinstructeur bij
Ambulance Oost, vertellen
wat de veranderingen voor
hun dagelijkse praktijk
betekenen en hoe het
nieuwe model geoefend is.

V

10

anuit het ROAZ is opdracht ge
geven aan de expertgroep Crisis
beheersing en OTO om de capaciteit van
de huidige acute zorgketen bij grote
ongevallen en rampen in beeld te bren
gen. Met andere woorden: Wat kan de
acute keten aan? Hoeveel slachtoffers
kunnen we in een korte tijds
periode
stabiliseren, vervoeren en behandelen
op straat en in de ziekenhuizen?

Testen methodiek
Om de methodiek voor het testen van
de capaciteit van de acute keten te tes
ten, is eerst een nulmeting uitgevoerd.
Als blijkt dat de methodiek geschikt is,
kan deze in de toekomst gebruikt wor
den om mogelijke ontwikkelingen bin
nen de opgeschaalde acute zorgketen
te toetsen en zo consequenties in beeld
te brengen. Voor deze nulmeting is het
Emergo Train Systeem (ETS) gebruikt.
Met deze methodiek doorloopt het
crisisteam in een theoretische sessie het
acute zorg proces. De uitkomsten van

Ik heb dan ook veel positieve reacties
gehoord.’

Voordelen GGB-model
Herman: ‘Ik kijk kritisch tegen de hoe
veelheid protocollen aan. Binnen onze
maatschappij hebben we de neiging
alles te protocolleren, maar een dyna
mische ramp – zoals de vuurwerkramp
in Enschede – vang je niet met zo’n mo
del. Toch zie ik ook voordelen bij het
gebruik van het nieuwe GGB-model.
Omdat we niet meer het veld ingaan
maar op de meldkamer blijven, kun je
vanuit een routineproces werken. Daar
door kunnen we sneller de juiste hulp
inschakelen.’ Claudia vult aan: ‘Bij een
grootschalig incident is de werkdruk in
de meldkamer hoog; het GGB-model
biedt dan veel structuur.’ n

De expertgroep Crisisbeheersing en OTO tijdens een ETS-sessie.

de sessie zijn realistisch en ETS kan daar
om in de toekomst gebruikt worden.

Tweede ETS-sessie
Na goedkeuring van de methodiek is
een tweede ETS-sessie ingepland. Tij
dens deze sessie is een incident met een
groot aantal slachtoffers in scene gezet.
Hiervoor zijn whiteboards gebruikt met
slachtoffers, hulpverleners en auto’s
van plastic en magneetjes. Zo had de
ongevalslocatie een eigen whiteboard
en ook de ziekenhuizen en de meld
kamer. De slachtoffers en auto’s werden
van het ene bord naar het andere bord

Expertgroep Crisisbeheersing en OTO
In de expertgroep Crisisbeheersing en OTO zijn de partners uit de acute
zorg keten van Twente en Oost-Achterhoek vertegenwoordigd. Het
voorzitterschap ligt bij het bureauhoofd GHOR Twente en het secretariaat
wordt gecombineerd uitgevoerd door GHOR Twente en Acute Zorg
Euregio. De Expertgroep Crisisbeheersing en OTO bestaat uit
Witte Kruis Ambulancezorg, Ambulance Oost, ZGT, MST, SKB, GGD
Twente, Huisartsendienst Twente-Oost, GHOR VNOG, Acute Zorg Euregio
en GHOR Twente.
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waarbij een ME-bus, een c aravan, twee
stads
bussen en een tankauto betrok
ken waren. De meldkamercentralisten
moesten met behulp van verschillende
(oefen)systemen, zoals GMS, C2000,
CityGis, Pariter en de Communicator de
situatie coördineren. We hebben een
zo realistisch mogelijk beeld probe
ren neer te zetten van de situatie. De
centralist maakt tijdens de oefeningen
gebruik van een reguliere werkplek
in de meldkamer. Bovendien was het
aantal beschikbare (virtuele) ambulan
ces gelijk aan het aantal dat normaal
gesproken op dat tijdstip en die dag
beschikbaar zou zijn. Doordat een re
alistisch beeld van een incident werd
neergezet, werkten alle medewerkers
van Ambulance Oost tijdens de trai
ning heel serieus en geconcentreerd.

H

Eind 2015 is de tweede ETS-sessie uitge
voerd. Ondertussen worden alle gege
vens uit deze sessie verwerkt. Eén van
de uitkomsten zal een overzicht geven
van welke patiënten naar welke zie
kenhuizen zijn vervoerd, inclusief een
tijdslijn. De ziekenhuizen worden ver
volgens gevraagd of zij binnen deze
tijdslijn het aanbod aan kunnen.

erman vertelt: 'In de oude situatie
konden wij als CGV (coördinerend
gewondenvervoer) bij een grootschalig
incident het veld in. Ter plekke verzorg
den wij de afvoer van gewonden. Nu
coördineren we op afstand, vanuit de
meldkamer. Zwaargewonden worden
niet meer ter plekke behandeld, maar
zo snel mogelijk afgevoerd naar het zie
kenhuis. Wij zorgen ervoor dat patiën
ten bij de juiste ziekenhuizen terecht
komen. De aard van het letsel speelt
daarbij een grote rol, maar ook de hoe
veelheid patiënten die een ziekenhuis
aan kan. Vanuit de meldkamer hebben
we een goed overzicht van de capacitei
ten van ziekenhuizen in de regio.’

GGB

Training

In de sessie van 2015 is, in de ETS-sessie,
de inzet van de geneeskundige com
binatie meegenomen. In 2016 organi
seert de expertgroep eenzelfde sessie,
maar dan op basis van het nieuwe GGB
(Grootschalige Geneeskundige Bij
stand). Zo kan een goede vergelijking
tussen de oude en nieuwe situatie wor
den verkregen. Wordt vervolgd! n

Claudia: ‘Vanaf februari dit jaar zijn
we gestart met trainingen volgens het
nieuwe GGB-model. De OvD-G’s, cen
tralisten MKA en ambulancechauffeurs
en -verpleegkundigen oefenen verschil
lende scenario’s waarbij sprake is van
een grootschalig incident. Zo is in één
van de scenario’s een ongeluk gebeurd
op de N35, ter hoogte van Wierden,

verplaatst om zo de patiëntenstroom
in beeld te brengen. Het managen van
deze patiëntenstroom werd verricht
door echte functionarissen zoals OvDGen, meldkamercentralisten en ambu
lancechauffeurs en -verpleegkundigen.

Uitkomsten

Herman Brouwer en Claudia Boensma in overleg tijdens de oefeningen van het GGB-model.
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Lagerhuisdebat Acute Zorg:

prikkelende vraagstellingen

Overlopen mág bij een goede argumentatie
Door Frederike Krommendijk, Krommendijk & Velthuis

alle disciplines geprikkeld daarover te discussiëren,

zodat de schifting veel beter verloopt.
Want wat is spoedeisend? Alleen daar
over is al veel onduidelijkheid, ook bij
patiënten. Volgens een woordvoerster
van MST in Enschede is het aantal ‘zelf
verwijzers’ door de eigen bijdrage wel
degelijk gedaald, maar een huisarts
wees weer op patiënten met een smalle
beurs die in het weekend een ernstige
longontsteking verwaarloosden en ook
de (in het weekend duurdere) medicij
nen niet ophaalden. De stemmen staak
ten ongeveer halverwege.

en dat kweekte wederzijds begrip.

Kwaliteit

Zijn aanrijdtijden bepalend voor de kwaliteit van
de acute zorg of rapportcijfers van patiënten? En
vinden we de eigen bijdrage in de acute zorg een
zegen of een vloek? Tijdens het Lagerhuisdebat
Acute Zorg op 10 maart werden de bezoekers uit

O
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nder leiding van Gijs Weenink
(DebatAcademie) en medisch
journaliste Aliëtte Jonkers discussieer
den in de Grolsch Veste niet alleen men
sen uit de acute zorgketen met elkaar
– van huisartsen tot ambulanceperso
neel, van beleidmakers tot spoedeisen
dehulpverleners – maar ook burgers c.q.

patiënten konden hun mening delen.
De meningen liepen soms flink uiteen.
Waar de één de eigen bijdrage brood
nodig vond om oneigenlijk gebruik van
de Spoedeisende Hulp aan banden te
leggen, vond de ander dat de oplos
sing eerder zit in het vestigen van eer
ste hulp en huisarts in hetzelfde pand

Ook over de kwaliteit van de acute zorg
in Nederland ten opzichte van het bui
tenland liepen de meningen fors uit
een. Want wat is goede zorg? Snelle
aanrijdtijden? Of hoge cijfers voor pa
tiënttevredenheid? De discussie maakte
duidelijk dat over die gewenste basis
eerst maar eens duidelijkheid moet
komen. Duidelijk werd wel dat in het
buitenland meer aandacht is voor de
psychische begeleiding van patiënten in

Wie reageerden op de stellingen?
444 reacties: NL (n=409) / D (n=35)
D

burger / patiënt

9

327

11

professional

manager / bestuurder

NL

42

10
23

politicus

0
3

overige

5

13
14

overige: beleidsmedewerker/adviseur,
kwaliteitsfunctionaris, medewerker verzekeraar,
medewerker Veiligheidsregio, onderzoeker

Gijs Weenink (midden, links) en een deelnemer (midden, rechts) tijdens het Lagerhuisdebat Acute Zorg.
Ter voorbereiding op het Acute Zorg Debat van 10 maart 2016, hebben in totaal meer dan 400 burgers, zorgprofessionals, managers en bestuurders
gereageerd op twaalf stellingen over acute zorg. De uitkomsten van de raadplegingen zijn tevens gebruikt om aangepaste stellingen voor het Acute
Zorg Debat te maken. Deze uitkomsten alsmede de uitkomsten op de stellingen tijdens het Acute Zorg Debat vindt u op www.acutezorgeuregio.nl.

de eerste acute fase. Want ook al zijn
patiënten hier tevreden over de zorg,
nergens komt volgens een aanwezige
zoveel posttraumatische stressstoornis
voor als in ons land. De meerderheid
klopte zich dus niet op de borst dat de
beste zorg in ons land wordt verleend.
Als gunstige voorbeelden werden on
der andere de Scandinavische landen
en Duitsland aangehaald.

geheten ‘psycholance’ voor ver
warde
GGZ-patiënten kreeg niet veel handen
op elkaar. Daarvoor zou het probleem
te sporadisch voorkomen. Maar ambu
lancemedewerkers legden wel de vin
ger op de zere plek: het probleem zit
niet zozeer in wie de verwarde mensen
ophaalt, als wel waar ze daarna wor
den opgevangen. Nu belanden deze
mensen vaak in een politiecel, waar ze
lang niet altijd horen. Al met al veel stof

tot nadenken, ook buiten je eigen dis
cipline, en dat is voor de toekomst van
de acute zorg alleen maar gunstig. Of,
zoals de discussieleider als tip meegaf:
‘Altijd eerst zeggen dat je ook begrip
hebt voor de argumenten van je tegen
stander’. n
De resultaten van de enquêtes zijn te
vinden op de website van Acute Zorg
Euregio: www.acutezorgeuregio.nl.

Complexe spoedzorg
Over de vraag of er één ziekenhuis in de
Euregio moet komen voor complexe
spoedzorg waren de aanwezigen mild
gestemd. Meer centraal, meer ex
pertise, daar zagen veel aanwezigen
wel wat in. Mocht dit ene ziekenhuis
overbelast zijn, dan is met goede af
spraken altijd uit te wijken naar een
ander topziekenhuis. Het uittrekken
van 500.000 euro per jaar voor een zo
112 NETWERK | APRIL 2016

Verander eens van mening
Door de prikkelende vraagstelling en de mogelijkheid bij een goede
argumentatie ‘over te lopen’ tussen het kamp van voor- en tegenstanders
ontstond een levendige discussie waarbij de verschillende disciplines
ook echt elkaars mening leerden kennen en respecteren. Of, zoals
Weenink opmerkte: 'Van gedachten veranderen is goed. Alleen
fundamentalisten en psychopaten blijven altijd bij hun eigen mening.'
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TAA-procedure in de

praktijk

Werkwijze leidt tot uniforme en veilige aanpak corpulente patiënten

Het volgende
magazine van

net
werk

Door Arrand Klein, Ambulance Oost

Sinds maart 2014 gebruikt Ambulance Oost de

verschijnt

procedure TAA (Til Assistentie Ambulance). Middels

in juli 2016

deze procedure wordt op een uniforme manier
de brandweer gealarmeerd voor tilassistentie. De
werkgroep VVCP (Veilig Vervoer Corpulente Patiënten)
heeft gekeken naar deze oplossing voor veilige

Colofon

werkinstructies in spoedeisende situaties.
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D

eze werkgroep VVCP is op zoek
gegaan naar oplossingen voor
bijvoorbeeld evacuatie van patiënten
van hoger gelegen verdiepingen en op
moeilijk bereikbare plaatsen. Vanuit
Brandweer Twente was er behoefte aan
één uniforme procedure voor het verle
nen van tilassistentie aan de ambulance
dienst, mede door invoering van de
regionale Brandweer Twente. Genoeg
redenen voor Ambulance Oost om in
het belang van de patiënt samen met
Brandweer Twente een uniforme pro
cedure te ontwikkelen. De samenwer
king met Brandweer Twente middels
deze procedure heeft als doel maximale
zorg te kunnen bieden aan de patiënt.
De procedure en werkinstructie is voor
zowel de ambulancedienst als de brand
weer uniform, zodat de verantwoorde
lijkheden duidelijk zijn.

Aanvraag en alarmering
De TAA-procedure en de werkinstructie
kan worden toegepast bij alle patiënten
waarbij tilassistentie en of een afhijsing
noodzakelijk is. Door de TAA-proce
dure kan de inzet worden uitgevoerd
door één ambulanceteam aangevuld
met een redvoertuig en of tankauto
spuit. Mocht het medisch noodzakelijk
zijn, dan wordt er natuurlijk altijd een
tweede ambulance ingezet. De TAAprocedure geeft een eenduidige aan
vraag en alarmering van de benodigde
112 NETWERK | APRIL 2016

brandweereenheden en middelen als er
tilassistentie aan de ambulancedienst
moet worden verleend. In de proce
dure zijn drie typen tilassistentie opge
nomen. Bij een TAA1 rukt alleen een
redvoertuig uit, deze wordt bezet door
twee personen, bij een TAA2 wordt er
uitgerukt met een tankautospuit. De
TAA3 is de ‘zwaarste’ classificatie, in dat
geval wordt er uitgerukt met een red
voertuig en een tankautospuit. Direct
na het alarmeren van de brandweer
worden de gespreksgroepen van de
ambulance ter plaatse en de brandweer
die aanrijdend is middels C2000 gekop
peld, de brandweer neemt contact op
met de ambulance-eenheid ter plaatse.
Deze vraagt nadere informatie over de
aanrijroute, geschatte gewicht van de
patiënt en of er een ambulancehulp
verlener mee moet in de korf, zodat de
bemanning van het redvoertuig hier
mee rekening kan houden. Dit heeft
voornamelijk te maken met de plaats
waar het redvoertuig afgestempeld
dient te worden.

Extra mankracht
De redvoertuigen van Brandweer Twen
te zijn door Ambulance Oost uitgerust
met een speciale XXL-tilmat, een XXLspineboard (wervelplank) en een XXLspin. Daarnaast zijn er extra gordels om
indien noodzakelijk de redschuit op de
brancard te bevestigen. Voor patiënten
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De brandweer is gealemeerd voor tilassistentie tijdens een

boven de 150 kg (het maximale toege
stane gewicht van een schepbrancard)
of voor patiënten met een bovengemid
delde omvang, kan de XXL-tilmat ge
bruikt worden. Met de extra mankracht
van de brandweer kan de patiënt op
een efficiënte manier naar de brancard
worden vervoerd en op de brancard
worden gelegd. Bovendien zijn alle
ambulances van Ambulance Oost zijn
voorzien van een evacuatiematras. Deze
matras, die ook als standaard brancard
matras dient, kan indien noodzakelijk

Coverfotografie
René Koele

TAA-procedure.

worden gebruikt voor evacuatie. De
patiënt wordt dan op de matras ge
legd, vastgemaakt en kan bijvoorbeeld
de trap af worden gesleept. Middels
speciale banden en de speciale uitvoe
ring van deze matras kan dit door twee
personen worden uitgevoerd. Als de
brandweer wordt geroepen om iemand
van een hoger gelegen verdieping naar
beneden te verplaatsen, dan wordt de
patiënt ook op de evacuatiematras in
de redschuit gelegd. Omdat de matras is
voorzien van meerdere handgrepen kan

de patiënt nadien snel en efficiënt met
matras op de brancard worden gelegd.
Middels deze uniforme werkwijze zijn
er al veel hulpverleningen samen met
Brandweer Twente uitgevoerd. Recent
is door Ambulance Oost en Brandweer
Twente geoefend, hierbij is onder an
dere geoefend met een zware patiënt
(pop) met een gewicht van 180 kg. Op
de foto’s is te zien hoe deze patiënt
middels de XXL-tilmat, de redschuit en
de brancarddrager door het redvoer
tuig naar beneden wordt verplaatst. n
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Bezoek ons ook online!
112 Netwerk is ook beschikbaar als online magazine voor tablets en smartphones.
Je kunt dus met je tablet of smartphone overal 112 Netwerk magazine
lezen en bekijken. Ontdek het online magazine via magazine.112netwerk.nl
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