ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK
Coöperatie Axira bestaat 10 jaar
en viert haar jubileum
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‘Acute zorg kent een
geheel eigen dynamiek’
Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur MST

Spoedhulp coördineren
Studenten oriënteren
zich op acute zorg
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Marktwerking en samenwerking
Mijn eerste voorwoord voor 112 Netwerk, waar moet je het dan over hebben? Maar met het nadenken over mogelijke onderwerpen kreeg ik toevallig
een interview met de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, onder
ogen. Dit interview met de minister, met als titel: ‘Marktwerking in de zorg is
doorgeslagen’, stond begin maart in het Algemeen Dagblad. Een interessant
artikel waarin de minister kritisch kijkt naar wat marktwerking in de thuiszorg heeft opgeleverd: Nieuwe thuiszorg-aanbieders, vaak van bedenkelijke
kwaliteit, schoten als paddenstoelen uit de grond. Daarnaast wordt de zorg
nu per uur vergoed; een ongezonde prikkel om te veel zorg te leveren. 'Dat is
een ongezonde cocktail. De zorg heeft minder markt en meer samenwerking
nodig. Anders houden we het niet vol. En samenwerking gaat niet vanzelf,
maar moet ingebakken zijn in de manier waarop we de zorg met elkaar
organiseren', aldus De Jonge.
Persoonlijk ben ik erg blij met deze uitspraken waarin de minister aangeeft
dat hij dus meer kijkt naar de kwaliteit
van zorg dan naar de kwantiteit. Laten
we hopen dat hij deze woorden, als
voormalig wethouder in de gemeente
Rotterdam, kan omzetten in daden.
Maar toen ik dit artikel aan het lezen
was, werd ik ook getriggerd door de zin
dat 'samenwerking ingebakken moet
zijn in de manier waarop we de zorg
met elkaar organiseren'.
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Momenteel ben ik ook bezig met een
opleiding over leiding geven, deze
wordt verzorgd door Ambulance Zorg
Nederland en daar zitten dus vertegen
woordigers uit de ambulancesector uit
heel Nederland bij elkaar. Wat mij daarin opvalt is dat de samenwerking,
zoals wij die in onze regio kennen, niet vanzelfsprekend is. Veel eilandjes die
hier en daar nog ver van elkaar drijven. Allemaal hebben ze te maken met de
acute zorg, maar organiseren dit vooral op hun eigen manier.
Telkens staat dit blad weer vol met artikelen die vaak gebaseerd zijn op een
vorm van regionale samenwerking. Als we in de archieven duiken dan komen
we artikelen tegen over monitoring regionale zorg continuïteit, visite rijden
door de Verpleegkundig Specialist, PRE-pare project, project Next Level, Zorg
Coördinatie Centrum, Streettriage en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Daar mogen we best wel trots op zijn met elkaar!
Ook dit nummer staat weer vol met nieuwe vormen van samenwerking of
updates van bestaande. Bij het interview op pagina 4 worden we meege
nomen in de wereld van zorgcoördinatie, in mijn optiek een heel mooi voorbeeld van regionale samenwerking! Een andere vorm van samenwerking die
nader toegelicht wordt is tien jaar Axira. Een coöperatieve samenwerking van
acht regionale ambulancevoorzieningen. Naast de bestaande expertgroepen
is er sinds kort ook een expertgroep cybercrisis actief. In deze editie wordt
er stil gestaan bij wat deze groep allemaal doet. Al in eerdere editie is er
uitgebreid stil gestaan bij de monitoring regionale zorg continuïteit, in deze
editie wordt de eindevaluatie gepresenteerd en ook Streettriage is al eerder
besproken, maar in deze editie wordt u weer bijgepraat. Vanzelfsprekend
zijn er ook nieuwe gezichten die zich graag nader aan u voorstellen:
Sophia de Rooij stelt zich voor als nieuwe bestuurder in het ROAZ en
Esther Schlomer stelt zich voor als nieuwe teammanager Meldkamer
Ambulancezorg. Kortom, weer genoeg nieuws. Veel leesplezier!
Johan Keijzer
manager Ambulance Oost
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Even voorstellen
Mijn naam is Esther Schlömer en
sinds 1 maart 2019 ben ik team
manager van de meldkamer bij Ambulance Oost. Op coachende wijze
geef ik leiding aan de verpleegkundig centralisten. Het stimuleren van
de ontwikkeling van medewerkers
staat bij mij voorop, zodat we, samen
met onze keten
partners, de beste
zorg voor de inwoners van Twente
kunnen leveren. Mijn achtergrond is
divers, zo heb ik veel verstand van
verzekeringen, heb anderhalf jaar
als locatiemanager op het AZC in Almelo en later ook in Geeuwenbrug
gewerkt. En ik heb vijf jaar in de
penitentiaire inrichting in Zutphen
mogen werken. Na een boeiende
werkdag kon ik wel gewoon naar
huis. Hier heb ik de kans gekregen
om de opleiding HBO Management
voor Overheid en Non Profit te volgen. Na vijf jaar in deze bijzondere,
leerzame omgeving gewerkt te mogen hebben, heb ik kort de overstap
gemaakt naar het Openbaar Vervoer. Dit paste echter niet bij mij,
waarna ik de overstap heb gemaakt
naar Ambulance Oost. Hier voel ik
me erg welkom en enorm op mijn
plek. Inmiddels heb ik al kennis mogen maken met veel leuke mensen.
Mocht je meer over mij willen weten
of heb je vragen, schroom dan niet
en stuur een mail. n
Esther is bereikbaar via
e.schlomer@ambulanceoost.nl.

Terugblik: eindevaluatie monitoring
regionale zorgcontinuïteit

Scholing
Traumatologie
Op 20, 21 en 22 mei 2019 vond
de Scholing Traumatologie
voor Verpleegkundigen plaats.
Deze driedaagse scholing wordt
twee keer per jaar gegeven
en biedt aanvullende kennis
en kunde op het gebied van
verpleegkundige zorg aan de
traumapatiënt.

Op 6 mei jl. heeft bij Deventer
Buitensociëteit de eindevaluatie
van de monitoring regionale
zorgcontinuïteit plaatsgevonden.
Met maar liefst 28 deelnemers
uit drie verschillende
Veiligheidsregio’s (twee netwerken)
was de bijeenkomst goed
vertegenwoordigd.
Aanleiding voor het organiseren van
eindevaluatie is de nieuwe werkwijze
rondom het monitoren van de capaciteitsgegevens van ketenpartners tijdens

een griepperiode of soortgelijke crisissituaties waarbij de regionale zorgcontinuïteit in gevaar kan komen. De evaluatie is gehouden langs vier aspecten:
organisatie, proces, techniek en mens/
cultuur. Aan de hand van een interactieve werkworm en de indeling van de
deelnemers in groepen, werd getracht
inzicht te verkrijgen in zowel de sterkeals verbeterpunten. De uitkomsten van
de eindevaluatie worden meegenomen voor de doorontwikkeling van het
raamwerk regionaal beheersplan zorgcontinuïteit. n

Nieuwe OOV-striping
Nederland kent een eenduidigheid
in striping van alle hulpdiensten,
uniek in de wereld en erg
belangrijk voor het vertrouwen
van de Nederlandse burger.
Vanaf 16 april zijn de nieuwe huisstijlen
bekend gemaakt. Het is de bedoeling
dat met deze update de gezamenlijke
afspraken en uitingen meer bij de huidige maatschappij passen. Door gebruik van nieuwe folies voor de striping
zijn deze in combinatie met de brede

stripingbanen beter zichtbaar. Wat zijn
de aanpassingen (voor de ambulancezorg) t.o.v. de huidige variant:
• De stripingbanen twee keer zo breed
• De banen op de voorzijde eenderde
hoger
• De banen aan de achterzijde zo
hoog mogelijk.
Ook de binnen Ambulance Oost uitgevoerde pilot met de blauwe vlakken met
witte nummers op de dakrand maakt
nu deel uit van de nieuwe huisstijl. n

De scholing is ontwikkeld vanuit de
klinische verpleegafdeling traumatologie van MST. Sinds 2003 hebben
jaarlijks circa veertig verpleegkun
digen deelgenomen aan de scholing.
De laatste jaren zien we een toenemende belangstelling voor deze
unieke scholing van verpleegkundigen uit heel Nederland. Als rode
draad door de gehele scholing wordt
een casus van een multitrauma
patiënt gebruikt en wordt geleerd
van ervaringen van de trauma
patiënt. Naast plenaire presentaties
bevat de scholing interactieve
onder
delen en is er voldoende
gelegenheid om vragen of ervaring
en uit de eigen praktijksituatie in te
brengen en op die manier ook van
elkaar te leren. n

Verloop project
Streettriage
Het project Streettriage loopt goed,
mensen zijn enthousiast en vooral
de politie merkt duidelijk dat er
minder verwarde cliënten zijn die
in het arrestantencomplex in Borne
geplaatst moeten worden. Achter
de schermen zijn we druk bezig met
de voorbereidingen van de tweede
variant. Deze zal vanaf 1 juli operationeel zijn. Vanaf dat moment zal
de ambulanceverpleegkundige geen
standaard onderdeel meer zijn van
het Streettriage team. Daar zit dan
de politieagent samen met de SPV
van de GGZ. Als er bij een melding
dan toch twijfel is over mogelijke
somatiek, dan zal er, via de meldkamer
ambulancezorg, een ambulance
verpleegkundige gevraagd worden.
Deze zal dan vanuit de paraatheid
aansluiten. n
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PATIËNTENZORG

Zorgcoördinatie verbindt acute zorgverleners
Eén centrum voor spoedhulp
Door Leonie Zijlstra, Geen Blad voor de Mond

Met grote belangstelling kijken zorginstellingen
in Twente naar de pilot van Ambulance Oost,
Livio, Mediant en Spoedzorg Huisartsen Twente;
Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) Twente. Door de
krachten in de verschillende meldkamers te
bundelen hopen de partijen op betere zorg voor
de patiënt bij een acute hulpvraag.
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en man belt in paniek het alarmnummer. Zijn bejaarde buurvrouw
gaat snel achteruit en heeft hulp nodig.
Het ambulanceteam brengt haar naar
het ziekenhuis, waarna de medisch
specialist erachter komt dat ze niet gereanimeerd wil worden. Ze overlijdt in
het ziekenhuis. Een heftige casus die
een realiteit is voor acute zorgverleners. Door in de meldkamer samen te
werken met verschillende triagisten,
is het mogelijk om in zo’n geval beter passende zorg te verlenen. Esther
Schlömer, teammanager Meldkamer
Ambulance Oost: ‘De meldkamer gaat
blanco een gesprek in, terwijl de patiënt
bij de huisartsenpost bijvoorbeeld al
bekend is. Door als ambulancedienst

samen te werken in de meldkamer met
huisartsen, de GGZ en VVT (verpleging,
verzorging en thuiszorg), weten we
meer. In deze casus hadden we als zorgcoördinatiecentrum bijvoorbeeld kunnen weten dat de buurvrouw terminaal
was en een wens had om thuis te sterven. In zo’n geval kan palliatieve zorg
ingezet worden in plaats van de ambulancedienst. Daarmee heb je de juiste
hulpverlener op de juiste plaats op het
juiste moment.’

Personeelstekort
De vraag naar spoedzorg neemt toe,
terwijl het risico op personeelstekorten
bestaat. ‘De regio Twente zit momenteel nog goed, maar krijgt in de toe-

V.l.n.r.: Luc de Vries, Esther Schlömer en Douwe Hatenboer.

komst wel te maken met functies die
steeds lastiger zijn in te vullen’, aldus
Douwe Hatenboer, projectleider zorgcoördinatiecentrum. ‘Door samen te
werken met ketenpartners in de regio
verkleint het risico op dreigende personeelstekorten, terwijl de zorg voor de
patiënt verbetert.’ Dat er tegenwoordig
meer spoedzorg nodig is, komt deels
door vergrijzing en doordat mensen
langer thuis wonen. ‘De samenleving
verandert. Wij anticiperen daarop door
de zorgbehoefte anders in te vullen’,
stelt Luc de Vries, medisch directeur van
Spoedzorg Huisartsen Twente en huisarts. ‘Door betere afstemming kunnen
we ons richten op het uitvoeren van
onze kerntaken. We moeten ook kijken
naar de mogelijkheden. Zo kunnen we
de competenties van wijkverpleegkundigen beter gebruiken dan we ons soms
realiseren. We moeten elkaar vinden op
ieders kwaliteiten en elkaar beter leren
kennen. Door wederzijds begrip krijg je
een betere en hechtere samenwerking.’

Samenwerken
Als ZCC delen de deelnemende zorgverleners kennis, informatie en logistiek
direct met elkaar. De triagisten van de
partners werken op één fysieke locatie
samen waar de verschillende meldingen
binnenkomen. ‘Je merkt dat je sneller
gebruik maakt van elkaars kennis wanneer je fysiek in dezelfde ruimte aanwezig bent. De pilot is nog niet begonnen,
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De projectgroep.

maar we hebben bijvoorbeeld wel met
enige regelmaat iemand van Mediant
in de meldkamer ambulancezorg die
advies geeft wanneer er gebeld wordt
over een verward persoon. Digitaal
kunnen we de GGZ altijd om hulp vragen, maar sparren gaat gemakkelijker
wanneer een specialist naast je zit. Het
is een prettig gevoel om te weten dat
andere partijen achter je staan. We kijken er naar uit dit concept ook met de
VVT en de huisartsenposten te mogen
uitvoeren’, vertelt Esther.

Gemeenschappelijke taal
Er is 2,5 jaar toegewerkt naar het project. De daadwerkelijke fysieke pilot
moet dit najaar beginnen. ‘Het concept klinkt simpel, maar er komt veel
bij kijken. Zo werken de verschillende
diensten met andere benamingen, benaderingen en processen. Het ZCC moet
een eigen taal ontwikkelen, waarin de
werkwijzen van alle ketenpartners tot
recht komen. Een mooi voorbeeld is
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de betekenis van het woord spoed. Op
de huisartsenpost wordt spoed geassocieerd met een reactietijd van uiterlijk
één uur. Bij de ambulancedienst gaat
het bij spoed om maximaal een half
uur. Een groot verschil. Juridisch is het
project ook een spannende zoektocht.
Welke gegevens kunnen overgedragen
worden aan ketenpartners, wat mag
wel en wat niet?

Grote interesse
Ondanks deze hindernissen kijkt Douwe
met vertrouwen naar het plan. ‘Er wordt
met grote interesse naar gekeken, ook
vanuit Den Haag en de zorgverzekeraars. In Twente start de fysieke pilot
met Ambulance Oost, Livio, Mediant
en Spoedzorg Huisartsen Twente. Livio
vertegenwoordigt daarin ook de
andere VVT-partners in hun regio. Hiernaast maken de Centrale Huisartsenpost
Almelo, Dimence en Carintreggeland
actief onderdeel uit van de project
organisatie.’ De pilot richt zich voorals-

nog op de regio Enschede-Hengelo en
zal waarschijnlijk plaatsvinden in een
deel van de ANW-uren. Douwe: ‘We hopen met deze ontwikkeling een grote
stap te zetten naar nóg betere spoedzorg voor alle inwoners van Twente.’ n

Landelijke pilots
De ambulancesector heeft
meerdere ZCC-pilots gepland
in Nederland. Het begon
in 2016 met een zestal
‘springplankprojecten’
waar ambulancedienst en
huisartsenpost samenwerkten.
Hieruit ontstond al het
Zorgcoördinatiecentrum in
IJsselland. Nu worden er in
Twente, Utrecht en omgeving,
en de Gelderse Vallei pilots
opgezet. Deze gaan dit of
volgend jaar van start.
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INNOVATIE

KETENPARTNERS

Minor acute zorg ook
kans voor werkveld

Een dag uit het leven
van… Jeroen Egbers

Saxion studenten oriënteren zich op acute zorg

In deze reeks interviewen we mensen die werken binnen de acute zorg

Door Rolf Egberink, Saxion

Door Ira Hesp, GHOR Twente

Binnen de bachelor
opleiding verpleegkunde
(HBO-v) en HBO-v
Gezondheid & Technologie
(G&T) kunnen studenten
in hun derde of vierde
studiejaar kiezen voor de
minor acute zorg binnen
Saxion. Een unieke kans voor
studenten, maar ook voor het
veld van de acute zorg.

In het dagelijks leven ben
ik Physician Assistant bij
de Spoedeisende Hulp van
ZGT in Almelo. Ik werk nu
zo’n achttien jaar in het
ziekenhuis op verschillende
afdelingen. Daarnaast heb
ik een piketfunctie als Hoofd
Informatie geneeskundige
zorg (HINgz) bij GHOR
Twente. Dit is een functie
binnen de crisisorganisatie.
De HIN is de linking
pin op het gebied van
informatiemanagement
tussen de witte kolom en
ketenpartners bij een crisis.

M
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et de keuze voor een specifieke
minor laten studenten zien waar
hun interesses liggen en oriënteren zij
zich op loopbaanmogelijkheden. Een
minor levert nieuwe inzichten op en
hier
mee geven studenten een eigen
kleur aan hun studie. Zo kunnen zij
zich onderscheiden van anderen. Veel
studenten vinden de acute zorg interes
sant, maar binnen de basis
opleiding
komt dit beperkt aan bod en zijn stages
in de acute zorg niet mogelijk. De minor
acute zorg biedt studenten wél mogelijkheden om zich te oriënteren én te
verdiepen in dit specifieke deelgebied
van de zorg.

Opzet
De minor acute zorg beslaat een totale
periode van twintig weken en wordt
twee keer per jaar aangeboden.
Student
en beginnen met een periode
van vijf weken les op school, waarbij de
ABCDE-methodiek uitgangspunt is.
Daarbij leren studenten om de vitale
functies bij zorgvragers goed te observeren, interpreteren en te bewaken.
Casusbesprekingen en simulatie-onder
wijs maken een belangrijk deel uit van
het onderwijs. Hierna lopen ze vier weken stage binnen een acute zorgsetting.
Het tweede blok bestaat uit vijf weken
verdiepende modulen ten aanzien van
specifieke patiënten-categorieën en het
uitvoeren van een literatuurstudie over
een actueel thema of een vraag vanuit
112 NETWERK | JULI 2019

hun stage. Studenten gaan vervolgens
een tweede periode van vier weken
stage lopen binnen een andere acute
zorg setting. Naomi Klein, student minor
acute zorg: 'Je verdiept je veel meer in
verschillende ziektebeelden en mechanismen in het menselijk lichaam. Deze
kennis en het leren toepassen van de
ABCDE-methodiek kan ik goed gebruiken tijdens mijn stages en in de rest van
mijn opleiding.'

Kansen
Om studenten de mogelijkheid te bieden zich te oriënteren in de praktijk van
de acute zorg werken we samen met
acute zorgafdelingen in ziekenhuizen
(onder andere SEH, IC, CCU, recovery en
AOA) en ambulancezorg in deze regio.
Dit vraagt een investering van de praktijk, maar biedt ook kansen om toekomstige verpleegkundigen enthousiast te
maken voor de acute zorg en eventueel
aan zich te binden. Iets dat met
het groeiend tekort aan acute zorg
verpleegkundigen niet onbelangrijk is.
Er zijn verschillende voorbeelden van
verpleegkundigen die gevraagd zijn,
om na een aantal jaren ervaring in het
ziekenhuis, te solliciteren op de acute

zorgafdeling waar ze hun minor stage
liepen. Naomi: 'Tijdens de twee oriënterende stages doe je veel ervaring op,
ook op afdelingen waar je normaal
eigenlijk geen stage zou lopen. Ik kan
mij hierdoor echt oriënteren op wat mij
interessant lijkt binnen de acute zorg
en welke afdelingen mij aanspreken.
Door mijn eerste stage op de CCU lijkt
mij de acute zorg alleen nog maar leuker!' Dit soort stages voor jonge studenten verpleegkunde, gaat gepaard met
uitdagingen zoals de terughoudendheid van het werkveld. Uit onze ervaringen en de landelijke ontwikkelingen
rondom aangepaste trajecten voor bijvoorbeeld ambulanceverpleegkundige
of bachelor medische hulpverlening,
zien we ook dat er veel mogelijk is. De
breed opgeleide HBO-v of G&T student
mét een minor acute zorg op zak is een
goede aanvulling voor een team in een
acute zorgsetting. Wij doen er alles aan
om deze unieke kans voor onze studenten én voor het werkveld te blijven
creëren. n
Meer informatie: Rolf Egberink,
coördinator minor acute zorg Saxion,
r.e.egberink@saxion.nl, 06-12363767.

V

anmorgen heb ik bij ZGT een
radiologiebespreking
gehad.
Daarbij bespreken we welke patiënten
gisteren behandeld zijn op de Spoed
eisende Hulp (SEH) . Tijdens onze dagstart op de SEH bespreken we met het
team of er nog bijzonderheden zijn,
waar we die dag rekening mee moeten
houden. Daarna heb ik de dagelijkse
werkzaamheden waarbij ik patiënten
opvang, diagnosticeer en behandel.
Deze week heb ik ook dienst als HIN.
We hebben een poule van zes HIN-nen,
elk met een andere achtergrond. We
vullen elkaar daardoor goed aan met
kennis van de organisaties.

staat ook in het systeem dat we bij crises gebruiken: het Landelijke Crisismanagement Systeem. Dit heb ik vanmorgen ook even bekeken zodat ik goed
voorbereid aan de komende week kan
beginnen.

Wat is het leukste onderdeel
van jouw functie?
Het leukste van zowel mijn baan als
Physician Assistant als de piketfuncties
van HIN zijn dat ik nooit weet wat er
die dag komt. Het kan rustig of juist
heel druk zijn. Het kunnen laag complexe of hoog complexe situaties zijn.
Die afwisseling zorgt voor een enorme
uitdaging. Als ik, als HIN, dienst heb tijdens een incident kijk ik wat voor type
crisis het is en wat de impact is voor de
witte kolom. Bij een schuurbrand ben
ik zijdelings betrokken in verband met
de rook. Maar bij een calamiteit bij een
ziekenhuis of verpleeghuis speel ik een
belangrijke rol in de coördinatie en informatievoorziening naar alle partijen.
Toen er bijvoorbeeld een brand in een
transformatorhuis was en de stroom
daardoor uitviel, hebben we direct
opgeschaald. We inventariseren dan
onder andere de patiënten die thuisbeademing hebben voor het geval de
stroomstoring langere tijd gaat duren.

Wat ga je deze week nog meer
doen als HIN?
Komende week staat er een systeemoefening in de agenda. De crisisorganisatie
van Veiligheidsregio Twente oefent
een keer per jaar in elke gemeente.
Gelukkig gebeuren er niet vaak grote
calamiteiten in Twente. Dankzij de oefeningen met alle ketenpartners zoals
brandweer, politie en communicatie. Iedere kolom heeft belangen en door samen te trainen, optimaliseren we de samenwerking ten tijde van crisis. Je kent
elkaar. Je weet wie je aan de andere
kant van de lijn hebt. Omdat ik bij ZGT
werk, ken ik ook de processen aan die
kant en weet ik aan welke informatie
behoefte is bij een ramp. In het ziekenhuis hou ik me bezig met patiënten. Als
HIN ben ik op strategisch en tactisch niveau bezig.

Op welke manier draag jij bij
aan de acute zorg in de regio?
Als Physician Assistant lever ik directe
patiëntenzorg met handen aan bed.
Als HIN proberen we de witte keten zo
optimaal mogelijk te ondersteunen op
strategisch en tactisch niveau. De juiste
informatie op het juiste moment bij de
juiste personen, zo snel mogelijk. Dat is
voor crisispartners van belang. n

Jeroen Egbers, Physician Assistant SEH, ZGT Almelo en HIN, GHOR Twente.

Wie heb je vandaag vanuit je
HIN functie gesproken en waar
ging het over?
Vandaag (net als elke donderdag) is
er een operationele briefing voor de
crisis
functionarissen. De Algemeen
Commandant geneeskundige zorg is
daar vanmorgen geweest. Na de briefing hebben we contact om de bijzonderheden voor komende week door
te nemen. Zoals grote evenementen,
weersomstandigheden of oefeningen.
Het operationeel beeld van Twente
112 NETWERK | JULI 2019
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COVERINTERVIEW

‘Zorgen doe je
nooit alleen’

Zwarte cijfers voor MST
Op de dag dat dit interview plaatsvindt, meldt MST
na jaren van verlies over 2018 een positief resultaat
van 4.8 miljoen euro. Sophia de Rooij: ‘Een duidelijk
signaal dat we de juiste weg volgen, maar we zijn
er nog niet. We zullen met elkaar keihard moeten
blijven werken aan optimale efficiency in combinatie
met de best denkbare zorg.’

Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur wil vooral verbinden
Door Richard Kers, Geen Blad voor de Mond

‘Ik zou die eerste vier maanden zo weer over doen.’
Prof. Dr. Sophia de Rooij is duidelijk op haar plek
als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van
Sophia de Rooij wil

het Medisch Spectrum Twente (MST). Een functie

een verbindende
factor zijn binnen

die gekoppeld is aan het voorzitterschap van

de Twentse zorg.

het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).
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‘Toekomstbestendige zorg is het doel.’

Z

e geldt als een pionier; als innovatief, idealistisch, faciliterend en
pragmatisch. Zelf ziet ze zich toch vooral als ‘dokter’, hoewel ze de witte jas
na 25 jaar aan de spreekwoordelijke
wilgen heeft gehangen. Het MST zocht
nadrukkelijk een bestuurder met een
medische achtergrond die een moderne,
verbindende leiderschapsstijl weet te
combineren met resultaatgerichtheid.
‘Als arts vond ik communicatie altijd
al mijn belangrijkste instrument. Dat
geldt ook als bestuurder. Deze functie
sprak me meteen aan en vanaf het
eerste moment heb ik de contacten met
de mensen van het MST als heel prettig
ervaren.’

Veranderende zorg
Samen met RvB-collega’s Jan den Boon
en Eric Rikkert geeft Sophia de Rooij
leiding aan een dynamische organisatie
in een continu veranderend zorglandschap. ‘Binnen de RvB stellen we onszelf bij alles wat we doen twee vragen:
zijn onze patiënten hierbij gebaat en
is het goed voor onze medewerkers?’
Ze volgde Bas Leerink op, die ruim vijf
jaar als RvB-voorzitter actief was. ‘Het
MST is hem en iedereen die zijn schou112 NETWERK | JULI 2019

ders heeft gezet onder het financieel
gezond maken van de organisatie, veel
dank verschuldigd. Als MST zaten we in
een fase van overleven; nu het financieel weer wat beter gaat, kunnen we
ons heroriënteren. Maar om het financieel te blijven redden, moeten we zuinig zijn en naast aflossen ook sparen,
bijvoorbeeld voor een up-to-date epd.
Het faillissement van het Slotervaart en
de naderende sluiting van het Bronovo
tonen aan dat het ook in de gezondheidszorg verkeerd kan aflopen. Dat
we in het MST bijna driehonderd van
de vierduizend fte's hebben moeten
inleveren, de meeste trouwens door
natuurlijk verloop, heeft veel impact
gehad. Tegelijkertijd willen we optimale zorg blijven bieden en daar continu
in verbeteren. Vanuit de werkvloer is
deze uitdaging uiteindelijk heel krachtig opgepakt, met allerlei ideeën en initiatieven om nog effectiever te kunnen
werken. Geweldig dus voor iedereen
dat we over 2018 zwarte cijfers hebben
kunnen schrijven.’

Gezamenlijke context
Het werkveld van de bestuurder strekt
zich uit buiten de vier muren van de

boardroom van het ziekenhuis in
Enschede. Nadrukkelijk: ‘Zorgen doe
je nooit alleen. Coherente zorg bieden
vraagt om samenwerking. Dus moet je
verbinding tot stand brengen. De gezamenlijke context van de ketenpartners
is die van veranderende zorg in een veranderende samenleving. Zie het werkveld als een straat en de ketenpartners
als buren. Als buren een goede relatie
hebben, respect en begrip voor elkaar
hebben, dan komt dat de hele straat
ten goede.’

Ambitienota

‘Het MST is op de
goede weg, maar
we hebben nog
een eind te gaan'

Onder leiding van Bas Leerink werd in
2016 door het ROAZ een ambitienota
opgesteld. ‘De doelstelling daarvan blijft
overeind: de kwaliteit van de acute
zorg waarborgen en waar nodig verbeteren. Dat maakt de nota nog steeds
actueel, maar drie jaar is in het huidige
zorglandschap een lange tijd. Los nog
van mijn eigen komst zijn er bij ketenpartners diverse mutaties geweest. Tijd
dus voor een heroriëntatie, om met een
frisse blik samen te kijken waar we
staan en waar we heen willen. Bij alles
wat we binnen het ziekenhuis doen,
resoneert het ROAZ mee. Ook al staat
het niet dagelijks op de agenda, het
ROAZ passeert elke dag de revue.
Acute zorg heeft een geheel eigen
dynamiek. Je weet letterlijk ’s ochtends
niet wat je die dag te wachten staat.
Overigens vind ik dat we ons in
Nederland gelukkig mogen prijzen met
alle zorgfaciliteiten waarover we beschikken. Daar zouden we soms best
wat meer bij stil mogen staan om onze
zegeningen te tellen.’ n
112 NETWERK | JULI 2019

9

GROOTSCHALIGE ZORG

‘Meer bewustzijn creëren voor cybercrisis’
Expertgroep bereidt Euregio voor op cybercrisis
Door Leonie Zijlstra, Geen Blad voor de Mond

Ransomware, een DDoS-aanval of een datalek; met
de digitalisering neemt de angst voor kwetsbare
computersystemen steeds verder toe. Ook bij
hulpdiensten en zorgverleners. Is deze angst wel
reëel? Pieter Reijngoud, voorzitter van Expertgroep
Cybercrisis, ziet dat genuanceerder. ‘Een gerichte
aanval maakt mij niet het meest bezorgd, maar we
zijn wel kwetsbaar. Het is aan onszelf om weerbaar
te zijn en te blijven.’

Digitale wereld

10

D

e Expertgroep Cybercrisis werd
in 2018 opgezet vanwege de behoefte om regionale kennis en kunde
te delen en van hieruit toe te werken
naar regionale uniforme planvorming.
De groep is een samenwerkingsverband
tussen GHOR, regionale ziekenhuizen,

Pieter Reijngoud,
voorzitter Expertgroep Cybercrisis.

huisartsenzorg, de GGD en de regionale ambulancevoorziening, met ondersteuning vanuit Bureau Acute Zorg
Euregio. Inmiddels is de werkgroep zo’n
vijf keer bijeen geweest. Pieter: ‘Op verzoek van de deelnemers is de frequentie verhoogd, zodat we het werk ook
echt kunnen afmaken. Het enthousiasme is groot.’ Het doel is om kennis te
delen en om een ketenbreed crisisplan
op te stellen. ‘Een cybercrisis heeft een
externe oorzaak. Zo’n crisis kan ‘de buren’ dus ook treffen. Een goede samenwerking is essentieel om de impact zo
beperkt mogelijk te houden.’

Nieuwe uitdagingen
Pieter Reijngoud is information security
officer bij MST. De geboren Rotter
dammer voelt zich helemaal thuis in het
ziekenhuis. ‘Ik kan me met geen mogelijkheid voorstellen dat ik bij een ‘gewoon’ bedrijf zou werken. Hier gebeurt
altijd iets en dat maakt het spannend.’
Met de bijkomende uitdagingen van
het digitale tijdperk zijn er steeds meer
zaken waarmee rekening valt te houden. ‘Een belangrijke taak is bepalen
wat de huidige bedreigingen zijn. Moeten we vrezen voor een cyberaanval? Of
voor een systeemstoring? Mijn eerste
112 NETWERK | JULI 2019

zorg is niet eens een gerichte aanval
door hackers. Ziekenhuizen zijn niet
zo’n lucratief doelwit. Maar uiteraard
moet je er wél op voorbereid zijn. We
beschikken immers over veel privacy
gevoelige informatie.’ Pieters acute
zorgen liggen elders. ‘Cyberstoringen
die de continuïteit van het bedrijf verstoren zijn urgenter. Maar ook bijvoorbeeld een netwerkstoring. In zo’n geval
kan het zijn dat de SEH dicht moet of
het OK-programma deels stilgelegd
wordt omdat dokters geen actuele
patiëntgegevens meer hebben. En
dan is het geen intern probleem meer,
want de andere ziekenhuizen in de regio moeten de weggevallen acute zorg
capaciteit invullen.’

Inmiddels is de expertgroep druk bezig
met planvorming die inzicht geeft in
de gevolgen van een cybercrisis. Pieter:
‘De huidige crisisplannen zijn vrij tradi
tioneel ingericht op fysieke rampen
zoals overstroming of een pandemie.
We leven nu in een ‘connected’ wereld,
dat brengt andere risico’s met zich mee.
Als onze verbinding verstoord wordt,
hebben we een groot probleem. Voor
elektronische patiëntendossiers, maar
ook op het gebied van administratie en
communicatie. Daarom is een afzonderlijk scenario nodig.’ Het maken van een
plan voor een cybercrisis verloopt niet
veel anders dan voor elke andere dreiging. ‘Het ziekenhuis ligt 'plat', dat is
het probleem. De eerste fase waarin we
dat aanpakken is anders, maar voor de
rest is de situatie vergelijkbaar met andere crises. We moeten zorgen dat we
met beperkte middelen het ziekenhuis
draaiende houden.’

Crisis normaliseren
Het streven is om eind 2019 als pilot een
cyberoefening te laten plaatsvinden.
‘Door te oefenen met nieuwe scenario’s
verdwijnt de onwetendheid omtrent
cybercrises. We moeten ze als reële
mogelijkheid gaan zien. De onbekendheid van cyberdreigingen creëert
mogelijk extra onrust. Dat willen we
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veranderen.’ Het overstijgende doel is
om het bewustzijn en de weerbaarheid
te vergroten. ‘We hebben de pech dat
ICT nog een vrij jonge sector is. Mensen
beseffen zich niet goed hoe afhankelijk we van technologie zijn en hoeveel
er wegvalt wanneer deze niet meer
werkt. We moeten daarnaast zwaktes
uit systemen halen.’ Gelukkig hoeft de
expertgroep het niet alleen te doen.
‘Ziekenhuizen helpen elkaar bij veiligheid, daarin concurreren ze niet. Het
is namelijk in ieders belang. Wanneer
een organisatie een kwetsbaarheid
ontdekt, wordt dit doorgegeven aan
andere ziekenhuizen. Wij, als expertgroep, willen een bijdrage leveren

aan dit gezamenlijke waarschuwingssysteem.’

Cyberweerbaarheid
De expertgroep begon als pilot, maar
door het enthousiasme is Pieter niet
bang dat het daarbij blijft. ‘Normaal
praat ik alleen over digitale veiligheid
binnen ziekenhuizen. Nu is de hele keten
betrokken. Er zijn onderling verschillen
in kennis, waardoor het erg waardevol
is om met elkaar ervaring en kunde te
delen. Waar we over vijf jaar staan? Dan
zijn we weerbaarder. Over het dreigings
beeld durf ik geen uitspraken te doen,
dat verandert continu. Nóg een reden
om hierover in gesprek te blijven.’ n

Voorbereid op noodsituatie
Een cybercrisis is een verstoring van de ICT die diepgaande gevolgen
heeft. Bijvoorbeeld een netwerk- of een stroomstoring. De oorzaak is soms
moeilijk te vinden. Dit is niet alleen een probleem voor de ICT-afdeling,
maar kan een hele organisatie raken of zelfs de hele acute zorgketen.
Iedereen moet dus voorbereid zijn op een digitale crisis. Voor nu richt
Expertgroep Cybercrisis zich op noodsituaties waarbij het verlenen van
zorg bemoeilijkt wordt.

Deelnemers Expert
groep Cybercrisis
Vanuit de betrokken
ketenpartners van Bureau
Acute Zorg Euregio nemen de
volgende vertegenwoordigers
en inhoudsdeskundigen deel
aan de bijeenkomsten van de
Expertgroep Cybercrisis:
• Pieter Reijngoud, MST
• Ivo van der Kleijn en
Arvid Landwaart, ZGT
• Laurens van Druten, SKB
• René Markink,
Ambulance Oost
• Ilse Moes, Spoedzorg Twente
• Bastiaan Kroezen en
Henri van der Woning,
Regio Twente
• Wim Jellema, Dimence Groep
• Joost Hofhuis en Robin Schär,
Bureau Acute Zorg Euregio
• Jeroen Brouwer,
Veiligheidsregio Twente
• Tim Waanders, GHOR Twente
• Frank Bruinink, GHOR VNOG
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GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

Themabijeenkomst
Acute Psychiatrie

Aan ‘zwei Bier’ kunnen
bestellen heb je niets op de SEH!

Crisis!!! Wat zou jij doen?

Het belang van de Duitse taal op de SEH

Door Hamp Harmsen, Kies Buro voor weerbaarheid

Door Judith Averdijk, Miranda Kloosterboer, Janiek Rikkert, Anja van der Ster en Kirsten ter Weele, MST

Acute Zorg Euregio
organiseerde woensdag
19 juni een thema
bijeenkomst Acute
Psychiatrie met als titel:
Crisis!!! Wat zou jij doen?
Verschillende partijen
uit het veld die te maken
hebben met personen
in crisissituaties waren
aanwezig. Door middel
van lerend theater,
uitgevoerd door ‘Kies buro
voor weerbaarheid’, werd
de praktijk van alle dag
uitgelicht.

E

r werd een casus gepresenteerd
van een 34-jarige vrouw. Haar man
heeft haar ruim een half jaar geleden
in de steek gelaten en is naar een
onbekende bestemming vertrokken. Ze
woont nu in een flat op acht hoog
met een kind van vier jaar. Ze kan de
huur niet meer opbrengen en een
mogelijke uitzetting dreigt. Het kind
huilt veel en zij slaapt erg slecht. Na
de scheiding is ze weer behoorlijk
gaan drinken. Ten einde raad neemt
ze op vrijdagochtend contact op met
haar huisarts. De aanwezige huisartsen
in de zaal gaven de acteurs aan
wijzingen om de casus verder uit te
beelden. Het advies was om een huis
bezoek af te leggen zodat de belangen
van het kind in ieder geval veiliggesteld
konden worden.

Bezorgde buurvrouw
Vrijdagavond ontstaat een echte crisis
en belt een bezorgde buurvrouw de
huisartsenpost. De vrouw uit zich suïci
daal en het crisisballetje komt aan het
rollen. Na vijven is de wereld anders dan
tussen negen en vijf en de dilemma’s
waar verschillende partijen tegenaan
lopen – verslavingszorg is niet beschik
baar buiten kantoortijden, je eigen huis
112 NETWERK | JULI 2019

In het kader van de
grensoverschrijdende
samenwerking in de acute
zorg in de grensregio is
het voor zorgprofessionals,
werkzaam in de acute zorg,
een essentiële vaardigheid
om Duits te kunnen spreken.
Daarom wordt er door Acute
Zorg Euregio twee keer per
jaar een cursus medisch
Duits aangeboden aan de
ketenpartners in het netwerk.

J
arts is niet bereikbaar – kwamen goed
uit de verf. Op zaterdagochtend staat
de vrouw op het balkon en roept dat
ze wil gaan springen. De buur
vrouw
belt nu 112 en politie en ambulance
worden aangestuurd. Zij constateren
dat de GGZ-crisisdienst moet komen.
Maar de GGZ-crisisdienst kan eigenlijk
weinig met verslaving en verslavings
zorg heeft geen crisisdienst buiten
kantoortijden. Ondertussen zit de politie
langdurig klem tussen de verschillende
beleidswerelden, terwijl zij wel de directe
veiligheid van de mogelijk suïcidale
vrouw moeten waarborgen. Er ontstaat
een levendige discussie wie nou wat
moet doen of juist niet moet doen.

Schot in de roos
In de laatste scene – het is dan zaterdag
middag – wordt het huidig opererende
Streettriage-team in
gevlogen. Deze
pilot-
samenwerking tussen politie, de
GGZ en ambulancedienst blijkt een schot
in de roos voor de onmogelijkheden
waar de verschillende diensten tot
dan toe individueel tegenaan liepen.
Dit team gaat gezamenlijk op pad als
er een melding binnenkomt, waarbij
mogelijk sprake is van verwardheid.
Soms is het een crisis, maar dat is geen

voorwaarde. Het team bepaalt ter
plekke wat nodig is: psychiatrische of
medische zorg, justitiële aandacht of
bijvoorbeeld het sociale domein. Zo
wordt ervoor gezorgd dat mensen
met verward gedrag op de juiste plek
terechtkomen en de juiste zorg krijgen.
'Wat kan er nog verbeteren in de acute
psychiatrieketen?' vroeg Manon Bruens,
beleidsadviseur bij Acute Zorg Euregio
en één van de organisatoren van de
avond. Vertegenwoordigers van de ver
schillende ketenpartners gaven onder
andere het volgende aan: één plek
waar de patiënt naar toe kan, kennis
delen, meer partners 24/7 beschikbaar,
continuïteit van Streettriage. Uit het
publiek kwam de suggestie om volgend
jaar eenzelfde bijeenkomst te orga
ni
seren om te zien wat er verbeterd
is, want alleen samen maken we het
beter! n

udith Averdijk, Miranda Kloosterboer,
Janiek Rikkert, Anja van der Ster en
Kirsten ter Weele van de afdeling SEH
van Medisch Spectrum Twente hebben
in het najaar van 2018 deelgenomen
aan deze cursus. Graag delen zij hun
ervaringen van deze intensieve maar
nuttige cursus.

(Niet-)medische deelnemers
De cursus bestaat uit tien lessen van
twee uur met daarbij zelfstudie. Er
werd zowel gewerkt aan het (her)kennen van de woorden als het uitspreken
hiervan. Vooral dat laatste heeft af en

toe tot veel hilariteit geleid! Judith
geeft aan dat de cursus erg zinvol was,
waarbij ze nog dagelijks merkt dat ze
nu wat makkelijker essentiële dingen
aan Duitse patiënten kan vragen. Daarnaast vond de ze de sfeer onder haar
medestudenten en tijdens de lessen erg
prettig. Er is heel wat afgelachen tussen de serieuze momenten door. Het is
logisch dat de cursus wordt opgesplitst
tussen de medische en niet-medische
deelnemers. Het is voor een manager
tenslotte niet zo nuttig om te kunnen
vragen of iemand misselijk is, terwijl het
voor de verpleegkundige weer minder
van belang is om Duits te schrijven. Hier
werd goed rekening mee gehouden
vond Kirsten.

Nieuwe kennis
Ondanks het huiswerk was de belasting
van de cursus volgens Miranda goed en
was de cursus nuttig, zoals het oefenen
van de Duitse woorden voor lichaamsdelen. Ook op de werkvloer oefen(d)
en we regelmatig met elkaar, waarbij er uiteraard veel gelachen wordt.
Docente Stephanie was supergoed in
haar begeleiding en paste de lessen
goed aan op de behoefte van de groep,
aldus Anja. Daarnaast hebben niet

alleen wij nieuwe kennis opgedaan,
maar hebben wij onze docente ook
een aantal kleine dingen kunnen bijbrengen. Zo hebben we haar onder
andere geleerd dat het alarmnummer in
Nederland niet wordt uitgesproken
als honderdtwaalf, maar als één-ééntwee!

Meer paraat
Zoals in het tv-programma 'Team spoedeisende hulp' te zien was, heeft Judith
geleerd dat je Duits ook kunt gebruiken
voor iets anders dan het bestellen van
een biertje. Ze heeft het gevoel dat met
name de medisch Duitse woorden méér
paraat zijn. Hierdoor is het makkelijker
om de overdracht van de ambulance
dienst te volgen en patiënten snel
essentiële vragen te kunnen stellen.

Aanrader
Het was een cursus die duidelijk op de
praktijk gericht was en er werden veel
dagelijks bruikbare termen aangeleerd.
Daarom past Janiek dit regelmatig toe
en voelt ze zich prettiger tijdens de opvang van de Duitse patiënt. De cursus
is absoluut een aanrader voor iedereen
die vanuit het werk contact heeft met
Duitse patiënten. n

V.l.n.r.: Anja van der Ster, Judith Averdijk, Janiek Rikkert en Miranda Kloosterboer.
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ACHTERGROND

Agenda

Coöperatie Axira viert het 10-jarig jubileum

4 september
Traumaoverleg Euregio
10 september
Regionale Trauma Training (RTT)

Inspireren en innoveren

12 september
Casuïstiekbespreking Fluxus

Door Gerard Leerkes, Ambulance Oost, Axira

Axira is een landelijk opererend samenwerkings
verband van zelfstandige regionale organisaties
voor ambulancezorg. Leden van Axira vinden elkaar
in een gezamenlijke visie op vernieuwing, kwaliteit,
efficiëntie en continuïteit. De coöperatie zorgt voor
een dynamisch netwerk en creëert platforms om de
samenwerking te faciliteren.

14

I

n het gehele land neemt de druk op
acute zorg toe. Dit is de aanleiding
voor het ontstaan van initiatieven om
de samenwerking tussen verschillende
zorgpartijen te verbeteren. Regionale
afspraken tussen professionele hulpverleners van verschillende ketenpartners zijn daarbij leidend. Denk hierbij

aan acute zorgvragen op het gebied
van beroerte, hartfalen, verloskunde
of de GGZ. Het gezamenlijke doel is om
de patiënt snel en adequaat de best
mogelijk zorg te bieden. In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
treffen alle partijen elkaar om afspraken te maken over samenwerking in de
(acute) zorgketen. Spoedzorg vraagt
om intensieve afstemming met veel betrokken partijen in de regio, maar het
vraagt ook veel van de eigen organisatie. Nieuwe ideeën leiden tot verbeterprojecten en dat legt beslag op de
eigen beschikbare middelen, expertise
en menskracht.

en uitdaagt om van elkaar te leren.
Het is ook een netwerk met praktische voordelen voor de leden, zoals
gezamenlijke inkoop en aanbesteding.
Bovenal brengt Axira complexe en ingrijpende vernieuwingen tot stand die
voor de afzonderlijke leden niet dan
wel tegen hoge kosten mogelijk zijn.
Hiermee draagt Axira bij aan betere
ambulancezorg en aan verbetering van
de keten van (acute) zorg in de eigen
regio. Dit jaar bestaat Axira tien jaar
en met inmiddels acht Regionale Ambulancevoorzieningen, verspreid over
Nederland, kunnen we terugkijken op
mooie resultaten. Een van de meest in
het oog springende successen is het inzetten van burgers bij acuut hartfalen.

R B IN D I N G
ZORG
VE

1.

RAV Groningen

2.

UMCG Ambulancezorg (Fryslân)

3.	UMCG Ambulancezorg (Drenthe)
4.

Ambulance IJsselland

ZORG
VE

VE

R B IN D I N G

R B IN D I N G

5.

Ambulance Oost

R B IN D I N G

Nacht

ZORG
VE

R B IN D I N G

Colofon
Overdag

112 Netwerk is een uitgave van
Bureau Acute Zorg Euregio,
Ambulance Oost en GHOR Twente.
ZORG
VE

VE

The Big Picture
De leden van Axira kijken graag vooruit. Hoe ziet de toekomst van de ambulancezorg eruit? Wat gaat een nieuwe
Wet Ambulancezorg betekenen? Hoe
anticiperen we op ontwikkelingen met
betrekking tot de landelijke meldkamer
ambulancezorg? Deze en andere
strate
gische vraagstukken zijn onderwerp van gesprek bij bestuurders van
de leden. Deze gesprekken resulteerden onder meer in een gezamenlijke
visie op de toekomstige ambulancezorg, weergegeven in een zogeheten

Mobiliteit

Patiënt
informatie

Meldkamer
Regionaal
(112)
Coördinatiecentrum
Zorg

GGD Zuid-Limburg

Axira coördineert, faciliteert en onderhoudt een samenwerkingsnetwerk.
Een netwerk dat inspireert, verbindt
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De wereld waarin wij leven verandert snel; zo ook die van de gezondheidszorg. Axira heeft een
beeld geschetst over hoe wij denken dat de toekomst eruit zou kunnen zien: 'Het grote plaatje'.

Dit magazine verschijnt vier keer per
jaar en bericht over ontwikkelingen
rondom acute zorg in Twente en
Oost-Achterhoek.
Jaargang 2019, editie juli

Alles draait daarbij om complete zorg, van begin tot eind, met een breed aanbod aan gezondheidsdiensten die samenwerken om zorg dichter bij de mensen te brengen.

‘Big Picture’. The Big Picture is een visuele weergave van toekomstige samenwerkingsmogelijkheden en bedoeld
om landelijk en regionaal de dialoog
aan te gaan. Meer weten? Kijk eens op
www.axira.nl bij ‘onze projecten/vernieuwing in de ambulancezorg’.

Het 10-jarig bestaan van Axira inspireert de leden voor nieuwe uitdagingen, zoals: de ontwikkeling van een
nieuw interactief patiëntendossier, de

van Axira.

R B IN D I N G

Kantoor

symposium ter ere van het 10-jarig bestaan

24.

ZORG

R B IN D I N G

In het jaar 2009 zag Ambulance Oost
met een aantal collega ambulance
regio’s in dat samenwerking hen beter
in staat zou stellen om vernieuwing en
innovaties te realiseren. Sommige projecten waren gewoonweg te groot en
omvangrijk voor een enkele regionale
ambulancevoorziening. Hiertoe werd
Axira opgericht. Axira is een coöperatie
en de aangesloten leden zijn zelfstandige regionale organisaties voor ambulancezorg.

Netwerk

1, 16 en 30 oktober
Scholing voor doktersassistentes

Waarschuwing

24/7

Op naar het 2e decennium

AmbulanceZorg Limburg-Noord

R B IN D I N G

ZORG
VE

Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid, opent het

23.

18 september
Mediatraining voor bestuurders

ZORG
VE

Axira

18.	Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

R B IN D I N G

ZORG

Hans Janssen, directeur van de coöperatie

Leden Axira

17 september
Crisiscommunicatietraining Analyse
en Advies

ZORG
VE

toegevoegde waarde van luchtvaart
(drones) voor mobiele zorgverleners,
de overgang van Meldkamer Ambulancezorg naar een regionale zorgcoördinatiecentra, gebruik van techniek voor
slimme mobiliteit, onze bijdrage aan
het klimaatakkoord, etc. Volop ontwikkelingen welke Axira een nieuw, inspirerend decennium in het vooruitzicht
stellen. Een nieuw decennium waarin
de leden in staat gesteld worden een
wezenlijke bijdrage te leveren aan het
veranderde zorglandschap. n
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Inzet van Axira-leden
Vanaf 2008 zijn Axira-leden succesvol actief met het betrekken van
de samenleving bij de ambulancezorg. Nederland kent inmiddels
meer dan 100.000 burgerhulpverleners die jaarlijks bij meer dan
5.000 reanimaties hulp bieden. Deze ondersteuning vergroot de
overlevingskans van mensen met een hartstilstand aanzienlijk.
De inzet van de Axira-leden heeft geresulteerd in de oprichting van
de stichting Hartslag voor Nederland en sinds kort in een nieuwe
landelijke stichting hartslagnu.nl.
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