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Noblesse oblige
Een succesvolle regio hangt niet meer af van excellent presterende individuele partners, maar van een goed functionerende samenwerking in het netwerk. Om ook in de toekomst de acute zorg in onze regio te kunnen borgen,
zullen partners vanuit die ketenbenadering over de toekomst na moeten
denken. Dat was de conclusie van een tweedaagse werksessie van het ROAZ
eerder dit jaar.
In deze editie blikt Bas Leerlink als voorzitter van het ROAZ terug op de aanleiding en de gemeenschappelijke regionale doelen voor de toekomst.
Partners in het ROAZ kennen elkaar en
weten elkaar steeds beter te vinden.
De communicatie over de ontwikkelingen in de eigen organisaties in de regio
vraagt nog aandacht. 112 Netwerk kan
daarin ook een bijdrage leveren. In het
artikel ‘Nieuwe GHOR: flexibel en slagvaardig’ komen de voorbereidingen op
weg naar onze nieuwe crisisorganisatie
GHOR, welke op 1 februari 2017 zal ingaan, aan de orde.
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Ook aandacht voor het afscheid van
Theo van Rijmenam, DPG van de Veiligheidsregio Twente. Bij het verschijnen
van deze uitgave is zijn afscheid al meer
dan een maand geleden. We danken
hem voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van de eerste strategische agenda in 2013 en voor zijn rol van verbindende schakel tussen de 'witte kolom' en het openbaar bestuur. Wij wensen
Theo nog veel gezonde jaren toe.
Aan het feit dat Euregionale samenwerking op het gebied van acute zorg
kansen biedt, is in 112 Netwerk de laatste jaren voldoende aandacht besteed.
In dit nummer blikken we terug op de eerste casestudie in het kader van
spoedzorg zonder grenzen. Een jaar na dato kan, tot ieders tevredenheid,
worden geconcludeerd dat er voor het acuut zieke kind in de regio Gronau
een snellere toegang tot acute zorg is ontstaan waar circa tachtig kinderen in
2015 gebruik van hebben gemaakt.
Het bestuurlijk ROAZ heeft aangegeven zich meer te willen richten op de
strategische thema’s; het formuleren en ontwikkelen van een stip op de horizon die wellicht verder reikt dan de komende vijf jaar. Denk aan technische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, veranderingen in de
verschillende sectoren en de mogelijke kansen, bedreigingen en risico’s die
daaruit voortkomen voor de ketenzorg. Maar de vervolgvraag is zeker zo
relevant; zijn we echt in staat de gekozen ambities te realiseren? Een goede
balans tussen enerzijds ambitie en anderzijds het verandervermogen in het
netwerk vergroot de kans op succes en daar zijn de leden het ROAZ zich terdege van bewust.

Cees Schenkeveld
Manager Acute Zorg Euregio
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Nieuwe website
Safety Care Center
Het Safety Care Center heeft
een nieuwe website. Op de
website staan de verschillende
trainingen op maat overzichtelijk
weergegeven.
Voor medewerkers en bestuurders
in de zorg zijn er ook interessante
trainingen met open inschrijving. Zo
zijn er in september weer nieuwe
trainingen CoPI-bak en crisiscom
municatie. Wilt u een training of
bijeenkomst organiseren in een realistische omgeving? Kijk dan eens op
de website www.safetycarecenter.nl
bij faciliteiten. Het Safety Care Center is onderdeel van Twente Safety
Campus, dat zich richt op denken,
doen en beleven van veiligheid. Beleef het ook en bezoek de website:
www.safetycarecenter.nl. n

Onderzoek naar
extra sirene
Goede zichtbaarheid én
hoorbaarheid van ambulances:
daar is Ambulance Oost continu
mee bezig. Veilig zo snel mogelijk
ter plaatse zijn, is de dagelijkse
praktijk.

Twentse gemeenten werken
samen in vluchtelingenketen
Gemeenten in Twente werken intensief samen bij de aanpak van het
vluchtelingenvraagstuk. De bestuurlijke en ambtelijke regietafels met
onder andere vertegenwoordigers
van gemeenten, veiligheidsregio,
provincie, Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers en woningcorporaties
trekken gezamenlijk op.

deze pilot zich op krapteberoepen in
de regio. Vergunninghouders met de
juiste opleiding en werkervaring kunnen met ondersteuning van een coach
aan het werk komen. Voor meer informatie over de samenwerking kijk op:
regiotwente.nl/in-twente/vluchtelingen. n

De regietafels richten zich op de gehele
vluchtelingenketen. Ze stemmen lokale
initiatieven op elkaar af en initiëren
regionale projecten. Een voorbeeld:
Op het gebied van werk en inkomen
speelt een pilot om vergunninghouders versneld aan het werk te krijgen.
Samen met Twentse werkgevers richt

SAVE THE DATE
Woensdag 7 december 2016
17.30 - 22.00 uur | Auditorium MST Enschede

Themabijeenkomst

‘Leren in de traumazorg keten’
10 jaar Regionale Trauma Training
12,5 jaar Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen
15 jaar Traumaoverleg Euregio

Keuze voor keteningang
bij hartklachten onderzocht
Ambulance Oost doet de komende
maanden onderzoek naar de voordelen van het kunnen inzetten van
een extra sirene die van een grotere
afstand gehoord wordt: de Martin
hoorn. Deze toevoeging op de normale sirene kan door de chauffeurs
gebruikt worden bijvoorbeeld op
een kruispunt of bij het passeren van
voertuigen. Weggebruikers kunnen
zo eerder anticiperen en dat vergroot de veiligheid. Houd onze website in de gaten voor de resultaten:
www.ambulanceoost.nl. n

Bachelorstudenten Gezondheids
kunde van UT, Janneke Hendriks en
Sanne Bentum, hebben van f ebruari
tot mei hun afstudeeronderzoek
uitgevoerd bij bureau AZE.
Zij onderzochten welke determinanten
van invloed zijn op de keuze die patiën
ten met hartklachten maken voor een
bepaalde ingang van de keten (vervolg onderzoek vanuit de expertgroep
MICK, Myocard Infarct en CVA Keten).
In totaal hebben zij 68 vragenlijsten
afgenomen bij patiënten die zij via de
afdelingen hartrevalidatie in de ziekenhuizen in Winterswijk, Enschede, Hen-

gelo en Almelo benaderden. Patiënten
kozen voor vijf verschillende ingangen
van de acute zorgketen, de huisarts was
de meest gekozen keteningang (43%).
De keuze voor een keteningang werd
beïnvloed door de volgende determinanten: ‘onset’ (hoe snel begonnen de
klachten), pijn, waargenomen ernst,
‘beliefs’ (overtuigingen) en de aanwezigheid van anderen. Voor het voorkomen van prehospitale vertraging is het
belangrijk dat de waargenomen ernst
en ‘beliefs’ van de patiënt aansluiten op
de zorg die deze nodig heeft. Binnenkort verschijnt er een openbare samenvatting op www.acutezorgeuregio.nl. n

S-TriaGE studie
op Nederlands
Triage congres
Op 7 april werd voor de vijfde keer
het Nederlands Triage congres
georganiseerd in Zeist. Bureau
AZE was gevraagd de resultaten
van de S-TriaGE studie te presenteren. Dit onderzoek, naar triage
van zelfverwijzers, is in 2015 door
AZE uitgevoerd binnen de SEH
van MST en de huisartsenpost van
HDT-Oost ter voorbereiding op de
integratie tot één spoedpost in de
nieuwbouw van MST.
Samen met Diana Wevers en Rein
IJmker (SEH-verpleegkundige en
SEH-arts MST) heeft Rolf Egberink
van AZE een workshop en een presentatie gegeven. Tijdens de workshop met ruim veertig deelnemers
was er volop interactie en interesse
voor de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd ter voorbereiding
op de nieuwe situatie. Ook naar aanleiding van de presentatie voor meer
dan 75 deelnemers waren er veel positieve reacties. Uiteraard vond men
ook de eerste cijfers van de aantallen
zelfverwijzers in de nieuwe situatie
in de maanden januari en februari
(vergelijk met 2015) uiterst interessant. Momenteel wordt gekeken op
welke manier er een vervolg gegeven kan worden aan de studie en hoe
de resultaten verder kunnen worden
gedeeld binnen het netwerk. n

Nieuwe website
Ambulance Oost
Achter de schermen is Ambulance
Oost voortdurend bezig met ontwikkelingen en verbeteringen. Dit
delen zij graag met patiënten en
ketenpartners. Onder andere via de
vernieuwde website en social media.
De website kent nu een pagina ‘als
het erop aankomt’. Hier staan de
meest innovatieve ontwikkelingen.
De focus ligt altijd op de beste zorg
leveren voor de patiënt. Wilt u op de
hoogte blijven: volg, like en deel! n
RAVAmbulanceOost
@ambulanceoostmz
Ambulance Oost
ambulanceoost.nl
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Publieke gezondheid op de kaart gezet
Theo van Rijmenam neemt na tien jaar publieke gezondheidszorg afscheid van

GGD en GHOR Twente

Door Annemarie Smidt, Geen Blad voor de Mond

Eind mei bereikte Theo van Rijmenam de
pensioengerechtigde leeftijd en nam hij afscheid als
directeur Publieke Gezondheid. Toegankelijk, een
grote mate van dossierkennis, betrokken en gedreven.
Zo maar een paar termen die van toepassing zijn
op Van Rijmenam. Een terugblik op zijn taak, rol en
betrokkenheid bij de GGD en GHOR Twente het
afgelopen decennium.
4

N

ieuw bloed is goed voor een
organisatie, ook als het gaat om
de positie van directeur’, begint Theo
van Rijmenam het gesprek. ‘Het feit dat
ik met pensioen ga valt toevallig samen
met mijn 10-jarig jubileum als directeur
bij GGD Twente, waarvan ik de laatste
vier en een half jaar ook directeur was
van GHOR Twente. Kijkend naar de
staat van de GGD en de GHOR denk ik
dat dit een mooi moment is voor een
wisseling van de wacht. Er staan twee
solide en vooruitstrevende organisaties,

die goed functioneren in de rol die ze is
toegedicht. Wil dat zo blijven, dan moeten beide organisaties mee gaan met
de ontwikkelingen van de maatschappij. Een mooie taak voor een nieuwe
directeur.’

Rode draad
Toen Van Rijmenam in 2006 werd aangesteld als directeur van GGD Twente,
verkeerde de organisatie in onrustige
tijden. Voor Van Rijmenam de schone
taak om zowel de organisatie opnieuw

in te richten als het vertrouwen van de
medewerkers te winnen. ‘De rode draad
van mijn jaren bij de GGD was toch wel
de vraag: hoe transformeren we deze
organisatie, die erg aanbodgericht was
en waarin de verschillende afdelingen
onderling weinig verbinding hadden,
naar een positie waarin zowel de overheid als partners in de gezondheidszorg
de GGD zien als een belangrijke schakel
op weg naar een gezond Twente? Dat
betekende dat we zowel intern als extern orde op zaken moesten stellen. En
dat is de afgelopen jaren goed gelukt.’

Op de kaart gezet
‘Eind 2011 betekende een verandering
in de wet Publieke Gezondheid dat ik
ook directeur werd van GHOR Twente,
waarmee ik werd aangesteld als directeur Publieke Gezondheid. De GHOR
was voor mij een compleet nieuwe organisatie, evenals het piket dat daarbij hoorde,’ vertelt Theo met een lach.
‘Door middel van het GHOR Actieplan
2013-2016 hebben we de GHOR als geneeskundige hulpverleningsorganisatie
bij crises en rampen in de regio op de
kaart gezet. Positionering, verbinding,
informatie-uitwisseling en zorgcontinuïteit zijn daarbij de kernwoorden
geweest. De komende jaren moet verder worden nagedacht over actuele
thema’s zoals zelfredzaamheid en de
invloed die deze ontwikkelingen hebben op crises en rampen.’
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Verbinding
Een mooi voorbeeld van het feit dat
Van Rijmenam ‘zijn’ organisaties als
Directeur Publieke Gezondheid op de
kaart heeft gezet, is de bijeenkomst die
16 juni jongstleden plaatsvond. Een speciale middag voor veertien burgemeesters en veertien wethouders Publieke
Gezondheid met alleen maar ‘witte’ onderwerpen, zoals de GGZ-problematiek,
het ROAZ en infectieziektebestrijding.
‘Het is de eerste keer dat deze bestuurders bij elkaar komen om het specifiek
over deze onderwerpen te hebben en
afspraken te maken. Ik ben heel trots
dat dat gelukt is. Het geeft toch wel
112 NETWERK | JULI 2016

aan hoe ver we de afgelopen jaren zijn
gekomen. Dat is een prestatie van de
GGD en GHOR samen. Deze organisaties weten elkaar inmiddels zo goed te
vinden, dat op allerlei niveaus samenwerking bestaat en dat onze profes
sionals daarmee een enorme meerwaarde voor de Twentse gezondheidszorg
creëren.’

Geleerd en genoten
Kijkend naar de betrokkenheid en bezieling waarmee Van Rijmenam zijn
werk de afgelopen tien jaar heeft gedaan, zal het wel even wennen zijn om
‘los te laten’. ‘De hectiek van deze functie ga ik zeker missen. Evenals de ondersteuning die ik altijd op alle vlakken heb
ontvangen om mijn werk goed uit te

kunnen voeren. In levensfase waar ik nu
in terecht kom moet ik opnieuw invulling gaan geven aan mijn tijd. Ik ben zeker niet van plan om op mijn handen te
gaan zitten, dus er komt vast weer een
nieuwe uitdaging op mijn pad. Maar
ik zal altijd met plezier terugkijken op
mijn tijd bij GGD en GHOR Twente. Ik
heb ervan geleerd en van genoten.’ n
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Samenwerking over de grens: lof & inspiratie
Evaluatie van het eerste jaar samenwerking Gronau-Enschede
Door Simone Schmidt en Alexandra Ziemann, Acute Zorg Euregio

Ruim een jaar na het begin van de samenwerking
tussen de zorginstellingen in Gronau en MST in
Enschede, heeft een evaluatie plaatsgevonden over
dit eerste jaar. Hoe functioneert de samenwerking tot
nu toe? Wordt er gebruik van gemaakt? Hoe wordt de
samenwerking door de betrokken partijen ervaren?

I
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n januari 2015 ging de samen
werking tussen zorginstellingen in
Gronau en het Vrouw Kind Centrum
(VKC) in MST in Enschede van start.
Sindsdien kunnen kinderen uit Gronau
en omgeving in acute situaties ook naar
het MST worden verwezen.

Het eerste jaar
Voor de evaluatie van het eerste jaar
is op 12 april 2016 een persconferentie
en paneldiscussie georganiseerd. Deelnemers waren Cees Schenkeveld van
BAZE, kinderarts Dr. Müller uit Gronau,
kinderarts Dr. Jonge Poerink van MST
en een moeder uit Gronau, van wie
het kind in 2015 in een acute situatie
in het MST is behandeld. Uit de evalu-

atie bleek dat van de mogelijkheid om
het acuut zieke kind naar Enschede te
brengen, ruim gebruik wordt gemaakt:
in 2015 kwamen rond de tachtig patiëntjes uit Gronau naar MST. De feedback
over de samenwerking was doorgaans
positief. Ouders van wie het kind in
MST was behandeld, bleken heel tevreden. Verder werd de informatieoverdracht tussen MST en de huisartsen in
Gronau geprezen.

7

De puntjes op de ‘i’
Ondanks de positieve feedback, bleken
er ook wat aandachtspunten te zijn. Zo
werd de taal toch soms als een belemmering ervaren. In MST werken veel
Duitse verpleegkundigen en artsen,

Burgers uit Gronau, waaronder de werkgroep Initiative Pro Kinderstation.

Tijdens de persconferentie met aan de tafel zittend van links

maar het kan niet geborgd worden
dat er altijd een moedertaalspreker
aanwezig is. Een aantal verpleegkundigen volgt daarom een cursus Duits,
welke door BAZE wordt aangeboden.
Een tweede aandachtspunt was dat de
vooraankondiging van de patiënten
niet volgens de afspraken verliep. In de
samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat kinderen in spoedgevallen
eerst door zorginstellingen in Gronau
gezien worden, alvorens ze naar MST
112 NETWERK | JULI 2016

naar rechts: een moeder uit Gronau met haar kind, Cees Schenkeveld, dr. Müller en dr. Jonge Poerink.

worden doorverwezen. In de praktijk
bleken de tachtig patiëntjes echter direct óf met de ambulance óf als zelfverwijzer te komen. Folders zullen in de
toekomst helpen ouders voor te lichten
hoe ze in noodsituaties in MST terecht
kunnen. Een derde punt betreft de financiële kant van de samenwerking.
Ouders hebben per abuis na ontslag
een factuur voor de behandeling ontvangen. Deze had echter naar de zorgverzekeraar moeten worden gestuurd.

Een vierde aandachtspunt was de verdere behandeling na de acute fase
in MST. Tot nu toe vergoeden Duitse
zorgverzekeraars alleen kosten voor de
behandeling in noodsituaties. Dat betekent dat, zodra de toestand van de patiënt zodanig verbetert dat hij/zij niet
meer in een acute fase verkeert, de kosten niet meer door de Duitse zorgverzekeraar worden betaald. Als de patiënt
echter nog niet kan worden ontslagen,
zou hij voor verdere behandeling naar

een Duits ziekenhuis moeten worden
overgeplaatst. BAZE wil zich ervoor inzetten dat deze, voor de patiënt belastende situatie, vermeden kan worden.
Hetzelfde geldt voor de nazorg van de
patiënt: destijds werd de nazorg niet
vergoed. Ook hierin wil BAZE nagaan of
zij hier iets in kan betekenen. Al met al
maken we een positieve balans op van
de samenwerking Gronau-Enschede. De
uitdaging ligt er nu in om nog ‘de puntjes op de i’ te zetten. n
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ROAZ Euregio
stelt ambiteuze
doelen

ROAZ in de Euregio
ROAZ Euregio heeft ook samenwerkingsafspraken
net over de grens. MST fungeert als trauma
ziekenhuis voor het Duitse grensgebied en is
daarvoor vanuit Duitsland gecertificeerd. In
Twente en in de Oost-Achterhoek kan een beroep
worden gedaan op een Duitse traumahelikopter.
Het ziekenhuis in Nordhorn verleent indien nodig
acute zorg bij beroertes en eenvoudige ongevallen
in Noordoost-Twente. Complexe gevallen vanuit
Duitsland kunnen in het MST worden behandeld.

Nieuwe acute zorgnormen geven reden en richting
Door Nienke Swierstra, Fabulaccc
Bas Leerink
is blij dat er
in deze regio

De nieuwe acute zorgnormen van Zorginstituut

goed wordt
samengewerkt.

Nederland waren voor het Regionaal Overleg
Acute Zorgketen Euregio aanleiding om
een ambitiedocument te schrijven. ROAZvoorzitter Bas Leerink geeft een toelichting. ‘Het
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gemeenschappelijke doel is om de kwaliteit van de
acute zorg te waarborgen en verbeteren. Gelukkig
wordt in deze regio goed samengewerkt.'

B

as Leerink is als directeur van het
Medisch Spectrum Twente (MST)
tevens voorzitter van het Regionaal
Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Euregio. ‘In Nederland is de acute zorg onderverdeeld in elf regio’s, waarbinnen
de partners in de acute zorgketen samenwerken’, legt Leerink uit. Het ROAZ
Euregio is een samenwerkingsverband
van de acute zorgpartners in Twente
en de Oost-Achterhoek. Onlangs is een
nieuwe ambitienota voor de komende
jaren opgesteld. Leerink: ‘In het algemeen is de acute zorg in Nederland
goed geregeld, maar het kan altijd
beter. Zorginstituut Nederland heeft
daarom nieuwe normen vastgesteld, met
als doel de kwaliteit van de acute zorg
te verhogen. Op basis daarvan hebben
wij ons ambitieplan geschreven.’

Opgeschaalde zorg en triage
De normen verdelen de acute zorg in de
deelgebieden spoedindicaties trauma,
cardiologie, beroertes, verloskunde,
112 NETWERK | JULI 2016

acute psychiatrie en acute vaatziektes.
‘De gestelde normen gelden per regio,
als netwerk samenwerken wordt dus
steeds belangrijker’, benadrukt Leerink.
In het ambitiedocument is onder meer
vastgelegd dat de ketenpartners ge
zamenlijk medewerkers gaan opleiden
voor opgeschaalde zorg. Met betrekking tot triage is besloten eenduidige
afspraken te maken. ‘Triage is de bepaling van de ernst en daarmee de urgentie van de te verlenen zorg. Om in het
belang van de patiënt zo goed mogelijk te kunnen samenwerken, is het wel
handig als alle ketenpartners daarin
dezelfde werkwijze hanteren’, merkt
Leerink op.

Samenvatting huisartsendossier
Een volgend punt waarop de acute
zorgpartners gaan samenwerken, betreft de uitwisseling van informatie. ‘In
Nederland zijn we daar niet zo goed
in’, is Leerink van mening. ‘Ambulancepersoneel kan bijvoorbeeld niet bij die

gegevens van een patiënt komen die
van belang zijn in acute zorgsituaties,
zoals bijvoorbeeld het medicijngebruik.
Heel vervelend, wanneer de nood aan
de man is. Wat wij willen doen, is het
mogelijk maken om toegang te bieden
tot een samenvatting van het huisartsendossier, waarin alleen de relevante
gegevens voor acute situaties zijn opgenomen.’ Zaken die niet goed gaan zullen voortaan sneller worden besproken.
Leerink: ‘Ondanks alle afspraken kan
het mislopen. Daarin moeten we eerlijk
zijn naar elkaar toe, van fouten kunnen
we leren.’ Wanneer een van de ketenpartners een aanpassing doorvoert die
effect heeft op anderen binnen het netwerk, dan zal dat voortaan tijdig worden gedeeld. ‘Dat kan betekenen dat
je binnen het netwerk zaken bespreekt
die bij je eigen medewerkers nog niet
bekend zijn. Maar op basis van vertrouwen moet dat kunnen.’

Landelijke ontwikkelingen

‘Ondanks alle
afspraken kan het
mislopen. Daarin
moeten we eerlijk
zijn naar elkaar toe’

Wat merken de medewerkers binnen de
acute zorg van de nieuwe ambitienota?
‘Wat we allemaal zullen ervaren, is dat
landelijke ontwikkelingen ook in deze
regio van invloed zijn op de acute zorg.
Maar de meeste medewerkers zullen
pas direct iets merken op het moment
dat intern aanpassingen van protocollen en procedures plaatsvinden.’ Leerink
verwacht wel dat medewerkers zullen
ondervinden dat complexe gevallen
steeds vaker door specialistische teams
worden behandeld. ‘Dat is in het belang
van de patiënt. Maar je kunt niet overal
specialistische teams hebben, want dat
kost teveel geld. Daarover moet je dus
binnen je netwerk duidelijke afspraken
maken. Gelukkig wordt in deze regio
goed samengewerkt. Dat maakt het ook
eenvoudiger om met elkaar in te spelen
op landelijke ontwikkelingen.’ n
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INNOVATIE

De patiënt centraal:
tien jaar Zorgambulance

Ambulanceteams oefenen
realistisch op locatie

Niet ‘cure’ maar ‘care’ staat voorop

Simulatieonderwijs op maat voor ambulanceteams

Door Annemarie Smidt, Geen Blad voor de Mond

Door Annemarie Smidt, Geen Blad voor de Mond

Binnen de ambulance
hulpverlening is naast de
spoedeisende hulpverlening
ook sprake van ‘planbaar
vervoer’. Hiervoor wordt de
Zorgambulance ingezet. De
Zorgambulance verzorgt
vervoer en begeleiding
van patiënten waarbij de
nadruk ligt op de zorg en
niet op het technisch-
medisch handelen. De
opleiding van de medewer
kers en de inrichting van de
zorgambulance zijn hierop
afgestemd.

Jos Analbers en Jeroen
Oude Nijhuis werken als
instructeur bij Ambulance
Oost en zijn betrokken
bij het opleidingsconcept
SMART (Simulated Mobile
Ambulance Resource
Training). Een mobiel
opleidingsvoertuig dat de
ambulanceteams op alle
standplaatsen bezoekt en
waarbij ambulanceverpleeg
kundigen en -chauffeurs op
locatie worden getraind.

A

Verantwoordelijk
Peter: ‘Ondanks dat we meestal patiën
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In het najaar van start
Het SMART-voertuig wordt op dit moment gepresenteerd op verschillende
beurzen. In mei stond het op de beurs
RETTmobil in Duitsland. RETTmobil is
de grootste beurs van Europa op het
gebied van ambulancezorg, reddings
diensten en civiele bescherming. Het
enthousiasme van de beursbezoekers
daar was groot. Van 15 tot en met
17 juni staat SMART op het SESAM
congres in Lissabon, waar simulatieonderwijs centraal staat. Daarna worden
alle instructeurs van Ambulance Oost
getraind in het gebruik van SMART en
gaan de eerste trainingen in het najaar
van start. Ook voor de meldkamer zijn
trainingen in ontwikkeling. De verwachting is dat het voertuig de komende vijf
jaar gebruikt kan worden en ongeveer
200 dagen per jaar ingezet wordt. n

medische situatie van een patiënt vastligt, hoe beter wij voor deze patiënt
kunnen zorgen.’

Een ijsje eten

Jos Analbers (links) en Jeroen Oude Nijhuis (rechts) aan het werk in het mobiele opleidingsvoertuig de SMART.

Peter Verkuijlen en Inge van der A met een patiënt bij de Zorgambulance.

ten vervoeren met een stabiele medische situatie, zijn we als verpleegkundige verantwoordelijk voor de patiënt.
Soms hebben we bijvoorbeeld contact
met de huisarts over pijnmedicatie of
blijven we bij de patiënt als deze thuis
nog op een zuurstofvoorziening moet
wachten. Maar als een patiënt zich
tijdens een rit opeens niet goed voelt,
dan roepen we een reguliere ambulance op.’ Inge: ‘De laatste jaren merken
we dat onze ketenpartners steeds meer
bekend raken met de Zorgambulance.
Ze weten wat ze wel en niet van ons
kunnen verwachten als wij een patiënt
afleveren. Toch zie ik daar nog wel verbeterpunten voor de toekomst, zoals
een gestructureerde overdracht als wij
een patiënt thuis ophalen. Hoe beter de

woord. Jeroen: ‘Als wij aankomen bij
een standplaats en de medewerkers
geven ter plekke aan dat ze toch een
andere vaardigheid of scenario willen trainen, is dat geen probleem. Het
is dus echt een maatwerktraject.’ Natuurlijk kan het ook voorkomen dat er
tijdens de SMART-training een melding
binnenkomt en het ambulanceteam uit
moet rukken. De instructeur gaat dan
gewoon mee, observeert en koppelt naderhand feedback terug.

mbulancediensten kunnen druk
en hectisch verlopen. Maar er zijn
ook rustige dagen waarop het wachten
is op een melding. Naast de centraal
geplande opleidingsactiviteiten was
er de wens om deze tijd te gebruiken
voor training. Mét een instructeur voor
de nodige feedback. Jeroen: ‘Het opleidingsvoertuig dat we hebben ontwikkeld is van alle gemakken voorzien en
biedt alle vormen van onderwijs, zowel
voor theorie- als praktijktrainingen. De
training start in het voertuig met een
theoretische internetmodule. De volgende stap is het trainen van een scenario in een virtuele omgeving. Dit kan
bijvoorbeeld een scene zijn op de snel-

D

e groep patiënten die gebruik
maakt van de Zorgambulance
wordt steeds groter en bestaat hoofdzakelijk uit oudere patiënten met chronische aandoeningen of ongeneeslijke
ziektes of patiënten die een bypass
operatie of dotterbehandeling hebben
ondergaan. De Zorgambulance van
Ambulance Oost bestaat inmiddels tien
jaar. Het team bestaat uit 25 medewerkers en heeft de beschikking over
vijf ambulances, die maandag tot en
met zaterdag rijden. Peter Verkuijlen
(Zorgambulance verpleegkundige) en
Inge van der A (Zorgambulance chauffeur) vertellen over hun werk. Inge: ‘Bij
de reguliere ambulance is al het vervoer
acuut, vaak ben je bezig met technische zaken en heb je daardoor op een
andere manier contact met de patiënt.
Bij de Zorgambulance geven we juist persoonlijke aandacht. Soms worden onze
patiënten voor het eerst in een ambulance vervoerd of is de reden van de rit spannend, zoals een afspraak in het ziekenhuis. We proberen altijd stil te staan bij
wie we in de ambulance hebben en wat
we voor die persoon kunnen betekenen.’

weg, waarbij een ongeval heeft plaatsgevonden en de medewerkers handelen
alsof zij ter plaatse komen met een ambulance. Daarna kunnen de medewerkers buiten het SMART-voertuig aan de
slag met een patiënt. Ze worden daar
gevolgd door camera’s, zodat alle handelingen in beeld wordt gebracht, en
dragen een headset, zodat ook de communicatie beoordeeld kan worden. Op
deze manier kunnen alle handelingen
op detailniveau worden geëvalueerd.’
Jos vult aan: ‘Ook kunnen we op andere locaties oefenen. We plaatsen het
voertuig dan bijvoorbeeld bij een boerderij, en trainen van daaruit een scenario waarbij een landbouwer onder een
landbouwvoertuig terecht is gekomen.
Zo’n realistische training kun je in een
oefenruimte niet evenaren.’

Maatwerk
Het voertuig beschikt ook over simulatiepoppen, fantomen en video-interactie. Jeroen: ‘De simulatiepop bijvoorbeeld wordt op afstand bediend
en kan praten, rillen, bloed verliezen
enzovoort. Als de medewerker medicatie toedient, kunnen wij ervoor zorgen
dat de ademhaling van de pop daarna
verbetert.’ Iedere medewerker heeft
zijn eigen leerdoelen. Op basis van deze
doelen worden de trainingen ingevuld.
Maar ook hier is flexibiliteit het code-

Zowel Peter als Inge halen veel voldoening uit hun werk op de Zorgambulance. Peter: ‘Ik vervoerde laatst een jonge
vrouw naar een hospice. Ze had niet
veel eetlust meer, maar toen ik haar
vroeg of ze zin had in een ijsje, bleek ze
daar wel zin in te hebben. Het is fijn dat
je dat soort dingen kunt doen.’ Inge:
‘Het is gewoon heel dankbaar werk.
Een patiënt kan zo gelukkig worden
van een laatste rit langs het ouderlijk
huis of een plek met speciale betekenis.
Na afloop van zo’n rit ga je zelf ook met
een goed gevoel naar huis.’ n
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KETENPARTNERS

KETENPARTNERS

Menselijk gedrag binnen crisisteams onder de loep
Kennisdeling in de regio tijdens uniek symposium
Door Bureau fysieke veiligheid, ZGT

ZGT wil zijn patiënten vandaag én morgen de
meest deskundige en gastvrije zorg bieden. Ook in
momenten van crisis. Sterke besluitvorming in het
crisisteam is daarbij van belang. Daarom nam ZGT,
samen met de GHOR Twente en Netwerk Acute Zorg
Euregio, het initiatief om het menselijk gedrag in
crisissituaties onder de loep te nemen tijdens een
symposium op 7 april 2016.
12

O

nder druk en in korte tijd moeten
er ten tijde van een crisis besluiten worden genomen. Hoe doen we
dat effectief en efficiënt? Zijn leden

van het crisisteam goed op elkaar ingespeeld? En welke gevaren liggen
daarbij op de loer? Beslissers in crisissituaties uit Oost-Nederland kwamen

Een impressie van het symposium ‘Menselijk gedrag in crisissituaties’ dat op 7 april plaatsvond.

daarvoor bijeen op het symposium
‘Menselijk gedrag in crisissituaties’ op
donderdag 7 april in de businessclub
van het Heracles stadion.

Scenario in realistische setting
ZGT zet het menselijke gedrag centraal
bij oefeningen om een crisissituatie zo
veilig mogelijk tot een goed einde te
brengen. Jan Willem Soek, coördinator
fysieke veiligheid van ZGT (brandveiligheid, beveiliging en het integraal crisisplan), legt uit dat de gemaakte plannen en afspraken op papier tot leven
moeten komen om goed voorbereid te
zijn. ‘Sinds 2013 oefenen onze medewerkers diverse crisisscenario’s, bijvoorbeeld het uitbreken van een brand, in
een zo realistisch mogelijke setting. Op
onze unieke oefenzolder op de locatie
Hengelo is een ziekenhuis op kleinere
schaal nagebouwd. Bij een calamiteit
heeft iedereen een bepaalde rol. Medewerkers leren hoe het is om te handelen in crisissituaties, daarbij laten
lotusslachtoffers de teamleden ervaren
hoe menselijk gedrag een belemmering
kan zijn in de hulpverlening. Door deze
manier van trainen en oefenen kunnen
we beperkingen en risico’s waar afdelingen in de praktijk tegen aanlopen, in
kaart brengen en hierop acteren.’

GHOR en NAZE
GHOR Twente beschikt over een trainingscentrum met een SEH en huisartsenpost, waar ook realistisch geoefend
kan worden. De GHOR heeft een coördinerende rol voor de geneeskundige
organisaties bij calamiteiten. Daardoor weet zij als geen ander welke
crisis
situaties zich kunnen voordoen.
Netwerk Acute Zorg Euregio werkt
nauw samen met ketenpartners, die
betrokken zijn bij het verlenen van
acute zorg. Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat iedere patiënt met een acute
zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste
plaats komt om de juiste behandeling
te krijgen. Dit geldt zowel voor de individuele patiënt als ook voor grotere
aantallen patiënten ten tijde van rampen en crises.
112 NETWERK | JULI 2016
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Symposium

Gastspreker Björn Kuipers, internationaal scheidsrechter betaald voetbal.

Tijdens het symposium werd aan de
hand van ervaringen van onderzoekers
en ervaringsdeskundigen duidelijk gemaakt welke valkuilen op de loer liggen en hoe crisisteams zich het beste
kunnen voorbereiden. Onder andere
mevrouw drs. D.H. Thöne-Passchier, anesthesioloog VUMC, en Jan Woldman,
hoofd GHOR-bureau/adjudant DPG
vertelden over hoe een interne ramp
bij het VU Medisch Centrum leidde tot
een GRIP2 opschaling in de veiligheidsregio. En Sierd Nutma behandelde het
onderwerp ‘Menselijk gedrag in crisissituaties’. Daarnaast sprak ook Björn
Kuipers, internationaal scheidsrechter
betaald voetbal, over het nemen van
beslissingen onder druk en het belang van een goede samenwerking in
teamverband. ‘Alles draait om de juiste
positie en verwacht het onverwachte’,
was een van de belangrijkste tips die
hij aan het belangstellende publiek
meegaf. n
112 NETWERK | JULI 2016

ACHTERGROND

Nieuwe GHOR: flexibel en slagvaardig
Doorontwikkelde crisisorganisatie klaar voor 2017

van de grote systeemtest in 2013. Veiligheidsregio
Twente heeft dit opgepakt door te onderzoeken hoe

HAG en HPG

Kijk meer naar de effecten en minder naar het proces.
Dat was één van de aanbevelingen na de evaluatie

de crisisorganisatie doorontwikkeld kon worden.
Ondertussen zijn de contouren van de nieuwe
crisisorganisatie duidelijk. Per 1 februari 2017 zal
deze ingaan. GHOR Twente is hierop voorbereid
en heeft per 1 juli 2016 al de nodige aanpassingen
14

doorgevoerd.

verschijnt
in oktober 2016

De laag van Hoofd Acute Gezondheidszorg (HAG) en een Hoofd Publieke
Gezondheidszorg (HPG) is in de nieuwe
situatie verdwenen. Binnen de mono
disciplinaire partners waar we een
convenant mee hebben spreekt men
van crisiscoördinatoren. Deze crisis
coördinatoren zijn de verbinding tussen
hun eigen organisatie en de Algemeen
Commandant geneeskundige zorg.
Hierdoor is de tussenlaag van hoofden
niet meer nodig.

Colofon
112 Netwerk is een uitgave van
Bureau Acute Zorg Euregio,
Ambulance Oost en GHOR Twente.
Dit magazine verschijnt vier keer per
jaar en bericht over ontwikkelingen
rondom acute zorg in Twente en
Oost-Achterhoek.
Jaargang 2016, editie juli

Actiecentrum GHOR

Z

o is er een nieuw piket voor het
Hoofd INformatie (HIN). Met de
komst van het Landelijk Crisis Management Systeem geneeskundige zorg
(LCMS-GZ) is deze functie erg belangrijk
geworden. De HIN fungeert als spin in

het web door de relevante informatie
te delen tussen de multidisciplinaire
crisispartners en de monodisciplinaire
partners zoals de ziekenhuizen, ambulancedienst, huisartsenposten en GGD.
Hierbij komt het feit dat de HIN ook

Het actiecentrum GHOR verandert van
naam en van inhoud. Vanaf nu kan de
stafsectie GHOR ondersteunende taken
krijgen ten behoeve van LCMS-GZ, maar
ook logistieke taken zoals het regelen
van spullen. De stafsectie GHOR valt
onder de verantwoording van de Algemeen Commandant geneeskundige
zorg.
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Flexibele organisatie
Ook wordt er vanaf 1 juli 2016 gewerkt
aan een flexibeler organisatie. De implementatie hiervan vindt in het najaar
plaats. Hierin trekt de GHOR samen op
met de multidisciplinaire partners van
de Veiligheidsregio (brandweer, politie,
gemeenten). Deze partners gaan per
1 februari 2017 over naar de nieuwe
situatie. Voor de GHOR houdt dit een
aantal veranderingen in. De Officier
van Dienst -Geneeskundig (OvD-G) ging
over het brongebied, deze taken worden uitgebreid met het effectgebied.
De OvD-G heeft de mogelijkheid om
binnen de GHOR organisatie op te schalen naar de Algemeen Commandant geneeskundige zorg. Dit hangt niet meer
per definitie aan een GRIP situatie. De
Algemeen Commandant geneeskun112 NETWERK | JULI 2016
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Door Heidi Plas, GHOR Twente
gevraagd kan worden door de monodisciplinaire partners, wanneer deze
het nodig achten en niet alleen bij een
GRIP. Dit kan gedaan worden via de
Algemeen Commandant geneeskundige zorg. Het maakt de inzet van de HIN
en het gebruik van LCMS-GZ flexibeler.

Het volgende

dige zorg bekijkt daarna welke functionarissen er verder ingezet moeten
worden, dus meer op maat inzetten.
Ook gaan de functionarissen niet meer
automatisch naar het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) aan de Demmersweg. Bij flexibel werken hoort ook een
flexibele plek, dit betekent dat er (met

uitzondering van de OvD-G) al vanaf
de zogenaamde ‘bedrand’ gewerkt
kan worden. Het RCC aan de Demmersweg verdwijnt niet. Dit kan gebruikt
worden als er behoefte aan is. In het
najaar staat een symposium gepland
om alle betrokkenen hierover te
informeren. n

Uitgangspunten doorontwikkeling crisisorganisatie
•• Twente bevordert en benut zelfredzaamheid van de burger.
•• Twente kiest voor slagvaardigheid ten behoeve van de burger.
•• Twente kiest voor een klein crisiskernteam dat tijdens de crisis de
overige medewerkers aanstuurt.
•• Twente kiest voor kwaliteit: de juiste persoon op de juiste plek.
•• Twente kiest voor een realistische voorbereiding.
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