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Voorwoord
Het jaar 2020 was het meest bijzondere jaar in de geschiedenis van het zorgsysteem wereldwijd, in Nederland en ook in onze zorgregio. Bij 2020 denkt iedereen aan de COVID-19
pandemie en in het bijzonder aan de impact die dat op ieders leven heeft (gehad). Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland heeft door het sterke netwerk in de zorgregio een mooie
bijdrage kunnen leveren in deze crisis. Het is bewonderenswaardig en absoluut ongekend hoeveel werk er is verzet door alle professionals in het team en in het netwerk.
Nieuwe koers
In de eerste twee maanden van 2020 waren we binnen het stafbureau
bezig met het herijken van onze koers passend bij de nieuwe wetgeving de
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De aanvullende taken die daaruit
voortvloeien vragen in onze ogen om een organisatie die projectmatig en
programmatisch ketenpartners kan ondersteunen bij het realiseren van
veranderingen in de zorgketen. Daarbij kun je denken aan onderwerpen als
capaciteitsinzicht, zorgcoördinatie en planvorming voor een crisis. Een andere
koers varen betekent ook zaken loslaten die daarbij minder goed passen zoals
de ondersteuning van een aantal expertisegroepen door onze adviseurs.

Alles op de schop
Al vroeg in het jaar kwamen er zeer verontrustende signalen uit China over
een virus. Al snel werd duidelijk dat ook in Europa, en specifiek in Italië, dit
virus zijn opmars maakte. Een eerste besmetting in Nederland kon niet
uitblijven. De crisisstructuur zoals geoefend in de oefening ‘de Hollandse
Griep’ werd opgetuigd en direct verder aangescherpt. In de verschillende
subregio’s en op ROAZ-niveau werd soms zelfs dagelijks vergaderd om alle
afstemming die nodig was vorm te geven. Vele externe professionals kwamen
het stafbureau van het ROAZ helpen en de structuur met projectleiders en
bestuurlijke portefeuillehouders werd neergezet. De samenwerking met
netwerkorganisaties zoals deRotterdamseZorg, BeterKeten en het IP & ABR
Zorgnetwerk was uitstekend en door deze expertise toe te voegen aan het
crisisteam ontstond een kennisrijke en sterke crisisorganisatie.

Coördinatie op patiënten spreiding
Er werd in korte tijd een Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding
(RCPS) uit de grond gestampt wat voor bovenregionale overplaatsingen nauw
samenwerkt met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding
(LCPS). Vele arts-assistenten in opleiding tot specialist (Aios) en artsonderzoekers hebben het RCPS afgelopen tijd ondersteund en ook de functie
van coördinator RCPS is vaak door zorgprofessionals buiten het stafbureau
ingevuld. We zijn al die collega’s die ons zijn komen helpen zeer dankbaar!

Pas op de plaats
Tijdens de zomer was er een adempauze voor wat betreft de crisis, maar
de voorbereidingen voor een eventuele tweede golf gingen onverminderd
door. Met alle gremia en overleggen is een evaluatie uitgevoerd en de
leerpunten zijn meegenomen in de verdere voorbereidingen. Wat mooi was
om terug te krijgen is dat men het ROAZ, en de ondersteuning vanuit het
stafbureau, als zeer waardevol heeft ervaren. Er is door iedereen constructief
samengewerkt. In de zomermaanden hebben we ook gewerkt aan een
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regionaal opschalingsplan als afgeleide van het Landelijk Netwerk Acute
Zorg (LNAZ) opschalingsplan COVID-19. We hebben ook veel tijd en energie
gestoken om, samen met de ketenpartners, een dashboard te ontwikkelen
dat inzicht geeft in de druk in de zorgketen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit
informatiemanagement proces essentieel is voor goed crisismanagement in
een netwerk wat elkaar kent, vertrouwt en samenwerkt.

verricht voor prehospitale hulpverlening aan kritieke patiënten. Er is door
het team extra inspanning geleverd om veilig te kunnen werken in de kleine
ruimte van de helikopter. Naast de beschermende maatregelen waren, in
goed overleg, sneltesten mogelijk via de SEH van het Erasmus MC. Op deze
manier konden de teamleden bij twijfel getest worden en waren ze, bij een
negatieve uitslag, direct weer inzetbaar.

Zorgcoördinatie

OTO en traumaregistratie

Heel bewust hebben we er in de aanloop naar de tweede golf voor gekozen
om niet langer alle lopende projecten en programma’s ‘on hold’ te zetten
vanwege de crisis. Zo hebben we kunnen doorbouwen aan het programma
zorgcoördinatie voor het organiseren van de acute zorg en de inzet van de
juiste zorgverlener op het juiste moment. Ook hebben we het Landelijk
Platform Zorgcoördinatie (LPZ) als pilot in onze zorgregio uitgerold. Vanuit de
vele ziekenhuizen en de meldkamer Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond is
er veel energie gestoken in het implementeren van het systeem dat inzicht
geeft in de drukte in de acute zorg en de achterliggende beddencapaciteit. Dit
project is zeker nog niet klaar, maar met de aansluiting van alle ziekenhuizen
is een eerste mooie mijlpaal bereikt.

Door de coronacrisis hebben we in 2020 helaas weinig kunnen doen
aan opleiden, trainen en oefenen (OTO). We gaan er in 2021 alles aan
doen om klaar te staan voor oefeningen wanneer ketenpartners daar
weer aan toe zijn. Een andere belangrijke taak van het Traumacentrum
ZWN is het onderhouden van het traumazorgnetwerk, het uitvoeren van
kwaliteitsvisitaties, het zorgen voor een gedegen traumaregistratie en het
doen van onderzoek. Een aantal van deze taken is helaas ook op een laag
pitje komen te staan. De traumaregistratie is tijdig afgerond en landelijk
aangeleverd aan het LNAZ, de andere taken pakken we in 2021 weer verder op.

Keten onder druk
De tweede golf kwam op ons af en trof onze zorgregio harder dan ooit.
De zorgcontinuïteit in de gehele keten stond zodanig onder druk dat
hulp aan elkaar en van buiten de regio echt nodig was. De verpleeg- en
verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hebben veel coronapatiënten
uit de ziekenhuizen overgenomen. Daarnaast zijn veel patiënten buiten
de regio verplaatst en de huisartsen namen patiënten eerder onder hun
hoede als ze werden ontslagen uit verpleeg- en verzorgingshuizen of het
ziekenhuis. In gezamenlijkheid is gekeken naar de verfijning van protocollen
om patiënten eerder thuis te krijgen.

MMT
Een belangrijke pijler in de acute zorg is het Mobiel Medisch Team. Dit team
levert specialistische zorg in de prehospitale setting als aanvulling op de
reguliere ambulancezorg. Het team verplaatst zich bij voorkeur met de
herkenbare gele helikopter van de ANWB Medical Air Assistance. Het Erasmus
MC heeft tijdens de coronacrisis gekozen voor continuïteit van de reguliere
acute zorg van het MMT in onze zorgregio. De anesthesisten en intensivisten
van Lifeliner 2 zijn niet teruggehaald naar de kliniek voor de zorg van
COVID-19 patiënten en ook niet uitgeleend aan de IC-helikopter die door het
LCPS werd ingezet tijdens de eerste en tweede golf. Door deze strategische
beslissing heeft het MMT in het afgelopen jaar onverminderd veel inzetten

Trots
Er is door iedereen ontzettend hard gewerkt in 2020. Het team heeft taken
opgepakt waar ze niet in thuis waren en mensen hebben zich hierdoor op
vele vlakken ontwikkeld. Dat is prachtig om te zien. We zijn heel trots op waar
het ROAZ-netwerk en het stafbureau nu staat en wat er in samenwerking tot
stand is gebracht. Dat beloofd veel goeds voor 2021! In dit jaarverslag leest
u een deel van de waardevolle resultaten die ketenpartners uit de regio met
elkaar hebben bereikt.
We wensen u veel lees- en kijkplezier en danken u voor uw interesse in onze
werkzaamheden.
Hartelijke groet,

Dennis den Hartog

Nienke Huijbregts
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Corona
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Interview: Nienke Huijbregts
Terugblik op een roerig coronajaar

Midden in de tweede piek van het coronavirus stuurde Nienke een glossy magazine naar alle
ketenpartners met de titel ‘Zorgen tijdens COVID-19’. In dit magazine kijkt het stafbureau met een aantal
partners terug op een heel bijzonder en zeer hectisch voorjaar. Maanden waarin de zorg werd geregeerd
door COVID-19. Een goede timing is voor dit soort magazines altijd belangrijk, maar gelukkig liet Nienke
dit gegeven los. Met elkaar terugkijken doet er tenslotte toe op elk moment en precies daarom vragen
wij haar nu, half februari 2021: “Nienke, hoe kijk jij eigenlijk zelf terug op 2020?”
“Ik vond het een heel bijzonder en leerzaam jaar: voor mij
en het hele team van het stafbureau. We hadden natuurlijk
nooit kunnen vermoeden dat we 90% van onze tijd zouden
besteden aan corona. Op 1 januari 2020 hadden we echt wel
een andere invulling voor ogen! Ik denk dat we allemaal uit
onze comfortzone getrokken zijn en boven onszelf uitgestegen.
Inclusief ikzelf. Al het werk werd op een hoop gegooid en iedereen
deed wat hij/zij kon. Van de normale rolverdeling was niets meer
over. Deze crisis hadden we elkaar binnen het stafbureau en
binnen de zorgregio zo ontzettend hard nodig. 2020 staat voor
mij ook voor verbinding. Er heerste binnen het stafbureau en de
zorgregio een grote saamhorigheid. Waar we normaal gesproken
keurig de koninklijke beleidsmatige route bewandelen, waren
de lijntjes nu heel erg kort. Anneke Sanderse, lid van de Raad van
Bestuur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en lid Strategisch
Team (ST) ROAZ ZWN, nam vorige week afscheid van het ST. Zij
complimenteerde het stafbureau als geheel nog een keer voor de
waardevolle ondersteuning tijdens de crisis. Dat doet me goed
om te horen. Het bewijst dat het stafbureau ook in een crisis van
dit formaat van meerwaarde is.

We hebben toen heel bewust de keuze gemaakt om een aantal
mensen uit het team niet in de crisisorganisatie op te nemen
zodat er tijd en ruimte was voor het programma Zorgcoördinatie
met o.a. de pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond
(ZCC RR). En er zijn wederom mensen van buitenaf aangetrokken
ter versteviging van de crisisorganisatie.

Meer dan corona

Winst

In de eerste piek zat iedereen, met uitzondering van de datamanagers in het crisisteam en daardoor hebben we helemaal
niets anders kunnen doen. Alleen de traumaregistratie ging door.
Iedereen was meer dan fulltime aan het werk met COVID-19 en
ons mooie jaarplan verdween naar de achtergrond. Deze bijzondere
situatie versterkte wél de nieuwe koers die we in december van
2019 hadden bepaald met elkaar. We wilden ons graag meer
richten op grootschalige projecten en door de coronacrisis werden
we op onze wenken bediend. In de zomermaanden was er gelukkig
weer tijd voor reflectie en toen hebben we met elkaar besloten
dat we het, in de tweede piek, anders zouden doen. De toekomst
van de acute zorg werd anders helemaal ondergesneeuwd door
de crisis en dat voelde niet goed.

Gek genoeg was de crisis ook een versneller van meerdere
veranderingen. Binnen het stafbureau leerden we elkaar beter
kennen. Onder grote druk leer je de mooiste en slechtste
eigenschappen van elkaar kennen. De schone schijn ophouden
is onmogelijk in crisistijd. De toegevoegde waarde van iedereen
kwam nog beter naar voren en daar plukken we tot op de dag
van vandaag de vruchten van: op collegiaal vlak en binnen de
projecten die we ondersteunen. We zijn er een beter team van
geworden met waardevolle kruisbestuivingen die er anders niet
waren geweest. Ook extern zijn er grote winsten. Zo hebben we in
de crisisorganisatie voor het proces informatiemanagement een
dashboard ontwikkeld dat wekelijks wordt gevuld met relevante
COVID-19 data vanuit 40 ketenpartners. Dat was voor de crisis
ondenkbaar!

Wat is blijven liggen
Bijna alle OTO activiteiten zijn niet doorgegaan in 2020. Normaal
gesproken besteden we veel tijd en aandacht aan het opleiden,
trainen en oefenen. In 2021 pakken we dit uiteraard weer op zodra
dit maar enigszins kan. In de top 3 van risico’s voor de zorg stond
de pandemie op 1. Nou, deze situatie hebben we nu wel heel goed
‘geoefend’! Op nummer 2 staat een grote ICT- en/of nutsuitval.
Daar hebben we niks aan kunnen doen qua voorbereiding en
oefening. Ook het trendonderzoek is van tafel gevallen. We wilden
graag in kaart brengen wat de afgelopen vijf jaar de trends
en ontwikkelingen waren in de acute zorg. Het is allemaal te
verklaren waarom dit is blijven liggen en niemand rekent ons
erop af, maar het zijn wel zaken die we in 2021 moeten oppakken.

Lees verder op de volgende pagina...
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Vervolg: Terugblik op een roerig coronajaar

Voor de crisis vroegen we dezelfde partners één keer per jaar
om data aan te leveren en dat verzoek werd weinig enthousiast
ontvangen. Dit dashboard kan straks, als business intelligence
tool, ook gebruikt worden voor andere ziektebeelden vanuit het
opgebouwde vertrouwen dat het delen van data ten goede komt
van de acute zorgketen in de hele zorgregio.

Als ik het over mocht doen
Ik werd in de eerste piek zo geleefd dat ik alleen maar oog had
voor de mensen die in het crisisteam zaten. Pas na een maand
realiseerde ik me dat ik niet iedereen in het vizier had en
geen idee had hoe het met de anderen ging. Daar heb ik open
gesprekken met deze teamleden over gevoerd en in de tweede
piek heb ik dit anders gedaan. Ik neem het mezelf niet kwalijk,
maar heb ervan geleerd. Ik moet nu eenmaal in mijn rol een
crisisteam managen én oog houden voor de rest van het team.
Dat wil ik ook graag, want ik wil er voor al mijn mensen zijn: crisis
of niet. In die eerste crisismaanden is er veel verschillende kennis
en expertise van buitenaf ingevlogen. Ik vind het zelf prettig om
mensen de vrijheid te geven hun rol in te vullen op een manier
die bij hen past. Tijdens de evaluatie van de eerste piek bleek dat
de meeste leden van het team het niet prettig vonden om niet te
weten welke opdrachten er precies bij wie waren uitgezet en wat
de stand van zaken daarvan was. Er bleek dus veel meer behoefte
te zijn aan duidelijke opdrachten en structuur dan ik aanvankelijk
dacht en zelf nodig had. Logischerwijs hebben we dit en meer
zaken anders gedaan in de tweede piek. Zoals gezegd was de
samenstelling van het team anders, maar ook de frequentie
van overleggen was beter en we hebben een bestuurlijk overleg
ingericht voor de ziekenhuizen.

ZORGEN TIJDENS
COVID-19
-Nederland
‘Samenwerking in de zorgketen Zuidwest
sis’
tijdens de eerste golf van de coronacri

Uitdagingen voor 2021
We zijn in de zorg voorlopig nog niet af van het coronavirus. Het
effect van het landelijk vaccinatieprogramma laat nog even op zich
wachten. Ik merk dat het bij sommige teamleden lastiger wordt
om de juiste balans te vinden tussen werk en privé. We hebben
privé veel minder afleiding en het thuisonderwijs voor de kinderen
heeft er ook ingehakt. Ik vind het heel belangrijk dat mijn mensen
lekker in hun vel zitten. Nog niet eerder was de uitdaging zo groot
om hen hierin te faciliteren omdat mijn invloed beperkt is. Ik merk
ook aan mezelf dat ik het persoonlijke en ongedwongen contact
met familie en vrienden mis en dat bezoekje aan de kroeg of terras.
Die afleiding en een duidelijke scheiding tussen werk en privé
hebben we allemaal nodig. Nu lijken alle dagen op elkaar!
Wat ik ook een uitdaging vind zijn de scenario’s voor een
eventuele derde golf. Jezelf voorstellen hoe je moet handelen
tijdens code zwart is ingewikkeld. Het druist in tegen alles waar
zorgprofessionals voor staan: het leveren van veilige en kwalitatief
goede zorg aan iedereen die dat nodig heeft. De nieuws koers van
ons stafbureau is ook best spannend. In crisistijd is er begrip voor
het feit dat we ons taak anders invullen en we moeten ervaren
hoe dit is als het coronastof echt gedaald is. Wat helpt is ons
heilige geloof in de nieuwe werkwijze. Het stafbureau ondersteunt
projecten die waarde toevoegen in de gehele acute zorgketen en zo
maken wij het verschil. Onze toegevoegde waarde zit in het feit dat
wij als verbindende neutrale partij grootschalige veranderingen
kunnen ondersteunen. Ik hoop van harte dat hier in 2021 weer meer
tijd en ruimte voor komt.”

“Zorgen tijdens COVID-19”

Deze link en de QR code verwijst naar het glossy magazine
waarover wordt gesproken in het interview met Nienke. Het
magazine is verre van volledig, maar geeft wel een goede indruk
hoeveel werk er zichtbaar en onzichtbaar is verzet en hoe we dit als
zorgregio hebben beleefd. Niet alleen om welverdiende pluimen
uit te delen, maar ook om de dilemma’s te belichten. Bovenal is dit
magazine bedoeld om met terugwerkende kracht trots te zijn op
jezelf en je collega’s én als hart onder de riem voor het hier en nu!

De rol van het stafbureau en
het ROAZ tijdens COVID-19
Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland is het
stafbureau van het Regionaal Overleg Acute
Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN).
Het stafbureau informeert, signaleert, faciliteert en
adviseert het ROAZ ZWN en heeft de taak om de
samenwerking met ketenpartners te versterken.
Begin maart is het stafbureau van het
ROAZ ZWN stapsgewijs gegroeid van een
gewone kantoororganisatie naar een heuse
crisisbeheersorganisatie. In deze nieuwe situatie
ondersteunen zij de bestuurders en het onderliggede
netwerk van het ROAZ ZWN in het bestrijden van de
gevolgen van de COVID-19 uitbraak. Samen met alle
ketenpartners uit de acute zorg en de GGD/GHOR
bureaus in de drie veiligheidsregio’s (Rotterdam
Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland), waarborgen
zij zo goed als mogelijk is de beschikbaarheid en
continuïteit van de acute zorg in de zorgregio. De
afgelopen periode is er dagelijks afstemming geweest
op regionaal en landelijk niveau over onder andere
de beschikbare IC- en ziekenhuiscapaciteit, aantallen
patiënten, persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s), inzet van personeel, geboortezorg enz. Ook
onderhoudt het stafbureau de contacten met het
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om zo
in te kunnen spelen op vragen over de situatie in de
regio vanuit landelijk perspectief.

MET ONDER ANDERE:
Voorbereiden op crisis
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Van kantoorwerkplek
naar crisisruimte

Wat doen het LCPS en RCPS?

Door de komst van het coronavirus in Nederland is alles in een
stroomversnelling geraakt en veel veranderd, ook bij ons op
kantoor heeft dat zo zijn effect gehad. We nemen jullie mee in
een kleine sfeerimpressie van hoe het er bij het stafbureau van
het ROAZ ZWN aan toe gaat en eruit ziet.

Sinds 27 maart jl. is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding
(LCPS) operationeel. Het LCPS houdt zich bezig met het coördineren van
de landelijke spreiding van patiënten met COVID-19 over alle Nederlandse
ziekenhuizen en aangewezen Duitse ziekenhuizen. Afstemming met het
LCPS gebeurt door het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding
(RCPS). Het RCPS coördineert alle patiëntbewegingen van COVID-19
patiënten van en naar de ziekenhuizen in de eigen regio. Dit gaat om
verplaatsingen binnen de regio, verplaatsingen die van buiten de regio naar
binnen de regio gaan en terugplaatsingen. Verplaatsingen van binnen de
regio naar buiten de regio, worden aangemeld bij het RCPS en doorgegeven
aan het LCPS.

Onderwijscentrum
Begin maart, net na de wintersportvakantie, treffen onze collega’s elkaar weer in
de gebruikelijke kantoren van gebouw BA in het Erasmus MC. Daar was door de
komst van het nieuwe coronavirus in allerijl een crisisruimte ingericht waar we
konden vergaderen en beeldbellen. De 1,5 meter was toen nog niet van toepassing.
Deze crisisruimte werd al snel veelvuldig gebruikt, evenwel groeiden we uit ons
jasje in deze ruimte, ondanks dat velen van ons thuis aan het werk waren. Daarom
verhuisden we wederom en nu naar een klaslokaal van het Onderwijscentrum
(OWC), waar we beter konden voldoen aan de inmiddels geldende 1,5 meter
afstand. Het OWC was vrijgekomen door het stoppen van al het fysiek onderwijs en
inmiddels was daar ook het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
gevestigd. Het OWC was hét coördinatiecentrum geworden voor de verdeling van
COVID-19 patiënten. We zitten dus dicht bij alle informatiebronnen.

Sfeerimpressie
In het OWC hangt een buitengewone bedrijvigheid. Diverse klaslokalen zijn in
gebruik genomen, ons team is in ras tempo uitgebreid en overal hangen grote
uitdraaien met schema’s en overzichten. Er lopen mensen rond in militaire kledij,
belangrijke personen als de minister president en de koning komen op bezoek en
de media is aanwezig als Ernst Kuipers zijn dagelijkse persconferentie geeft. Kortom
er heerst een levendige sfeer. Alleen met een speciaal pasje, duidelijk zichtbaar
opgespeld, heb je toegang om in het OWC te komen. Verder kan je je vrij begeven in
de ruimte als je maar de gepaste afstand van 1,5 meter in acht neemt. Met diegene
die thuis werken hebben we een telefonische dagstart, zodat we ook contact hebben
met de collega’s thuis. Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd, er staat koffie
en thee met een koekje en ’s middags een heerlijke broodjeslunch. Op donderdag
wordt er aan het coronabuikje gewerkt met kaassoufflés en broodjes kroket. Het is
fijn werken in het OWC en toch hopen we met zijn allen weer snel naar onze eigen
vertrouwde werkplek in het BA-gebouw te gaan en daar te werken volgens het
nieuwe normaal.

In de praktijk
Ziekenhuizen geven dagelijks door hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Het RCPS verzamelt al
deze gegevens en na afstemming met de coördinatoren en intensivisten wordt bepaald hoeveel
IC-plekken beschikbaar zijn voor overnames uit het hele land en wat er nodig is voor regionale
overplaatsingen om zo de zorgzwaarte te spreiden. Het LCPS ontvangt twee keer per dag van
de RCPS’en in Nederland een overzicht met de beschikbare regionale capaciteiten en de totale
capaciteit, voor zowel COVID als non-COVID plekken. Op deze manier heeft het RCPS enerzijds
inzicht in de beschikbaarheid en bezetting in de regio en ontzorgt het anderzijds de ziekenhuizen
door de operationele taken over te nemen.

Video impressie
We nemen u mee in de sfeer door middel van een kort filmpje.
Bekijk hem hier: www.youtube.com/watch?v=OWUtHctKmck
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Extra handen voor de zorg
Conny Nieuwenhuizen, programmamanager bij deRotterdamseZorg, is binnen het Tactisch Team van het Regionaal
Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland de projectleider voor het proces personeel. In een arbeidsmarkt waar al
veel personeelstekorten zijn en waar het risico op ziekte en uitval door besmetting met COVID-19 realistisch is, is het een
grootse opgave om de zorgcontinuïteit te waarborgen met geschikte zorgprofessionals. We vroegen Conny om ons mee
te nemen in haar dagelijkse praktijk.

Als gevolg van COVID-19 stijgt de zorgvraag overal in Nederland,
maar ik richt me alleen op de ROAZ-regio Zuidwest-Nederland. Het
is mijn taak om enerzijds te zorgen dat er voldoende personeel is
om aan de zorgvraag te voldoen en anderzijds om het beschikbare
zorgpersoneel te leiden naar die plekken binnen de keten waar
ofwel de continuïteit van zorg het meest onder druk staat of door
opschaling, zoals het starten van COVID-Units, extra personeel nodig
is. Dit doe ik natuurlijk niet alleen, ik heb een heel team achter me
staan. Mijn eigen team van deRotterdamseZorg ging vanaf het prille
begin met man en macht aan de slag. Alle reguliere activiteiten zijn
stopgezet en binnen twee dagen waren we omgevormd tot het
regionaal contactpunt voor www.extrahandenindezorg.nl. Samen
met het Tactisch Team van het ROAZ ZWN coördineren we de inzet
van extra zorgpersoneel in de regio.

Werkdruk
Het spreekt voor zich dat we altijd eerst kijken wat de interne
mogelijkheden zijn. Denk aan het verschuiven van personeel
of door het beleggen van taken bij niet-zorgprofessionals door
functiedifferentiatie. We bieden de zorgprofessionals op de IC’s en
COVID-units ook psychosociale ondersteuning aan om te zorgen
dat ze mentaal gezond blijven en niet uitvallen. Pas als blijkt dat
de interne mogelijkheden uitgeput zijn, zorgen we voor extra
personeel. Denk aan vrijwilligers met een zorgachtergrond, medisch
studenten, buitenlandse artsen enz. Alles om de personeels- en
zorgdruk te verminderen. Deze beslissingen nemen we op basis van
een actueel beeld van de personele knelpunten in onze zorgregio.

Vraag en aanbod
De werkgeversverenigingen (deRotterdamseZorg voor RotterdamRijnmond, ViaZorg voor Zeeland en Drechtzorg voor Zuid-Holland
Zuid) zijn regionaal leidend bij de coördinatie van ‘vraag en aanbod’
van extra personeel. Dagelijks overleggen we met Regioplus
(samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisaties)
en met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om
ruimte in de regels te organiseren voor wat betreft de BIG registratie
en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Alleen zo kunnen we het
aanbod van al die duizenden vrijwilligers verzilveren.

In ’t zonnetje
In deze crisis is een betrouwbaar netwerk onontbeerlijk. We zijn
hierdoor in staat om binnen een week een uitzendbureau voor
vrijwilligers in te richten en operationeel te maken omdat we er
samen, vol energie, de schouders onder zetten. Met het risico om
mensen te vergeten wil ik graag de samenwerking met ZorgImpuls,
de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, ConForte, de drie GGD/
GHOR bureaus in onze zorgregio, de stichting Samenwerkende
Rijnmond Ziekenhuizen, de zelfstandige behandelcentra,
Talent4Care, het Rode Kruis en het burgernetwerk Ready2Help
van de gemeente Rotterdam in het zonnetje zetten. En natuurlijk
alle mensen die zich belangeloos opgeven om alle aanmeldingen
na te bellen. Met elkaar doen we iets heel bijzonders!

In deze crisis werd eens te meer duidelijk hoe onontbeerlijk een betrouwbaar netwerk is. Alleen
door er samen, vol energie en enthousiasme, voor te gaan hadden we binnen een week een
uitzendbureau voor vrijwilligers uit de grond gestampt. Met elkaar deden we iets heel bijzonders!
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Item over Kelsey Rombout die als verpleegkundige
bijspringt in het revalidatiecentrum
Bekijk de video hier: rijnmond.bbvms.com/p/regiogrid_16-9_
responsive/c/4099298.html?inheritDimensions=true
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
Janet Vos, in het dagelijks leven netwerkmanager van het IP & Zorgnetwerk Antibioticaresistentie ZuidwestNederland en nu procesleider PBM in het Tactisch Team, heeft sinds de coronacrisis een feit is het dossier
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) onder haar hoede. Het is een understatement als we zeggen dat
dit een uitdagend en complex dossier is. We vroegen Janet om ons een kijkje achter de schermen te geven en
kijken terug op haar werkzaamheden tijdens de eerste golf toen er enorme tekorten waren aan PBM’s.

8

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen,
academische centra en leveranciers een gezamenlijk initiatief
opgericht: het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dit
consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen
waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen. Het gaat
dan om FFP1-, FFP2-, FFP3- en chirurgische mondneus-maskers,
schorten, protectiejassen, spatbrillen, onderzoekshandschoenen en
handdesinfectantia. GGD/GHOR Nederland zorgt vervolgens weer
voor distributie naar de 11 ROAZ-regio’s en elke regio zorgt dat de
beschikbare middelen verder gedistribueerd worden.

Inventarisatie en verdelen
Door middel van een webapplicatie wordt de dagelijkse behoefte
aan hulpmiddelen inzichtelijk gemaakt. Iedere ochtend krijgen
alle acutezorgpartners in onze zorgregio een mail met de vraag
wat de voorraad en het dagelijks verbruik is én wat er nodig is
om de komende twee dagen door te komen. De drie GGD/GHOR
bureaus in onze zorgregio, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond
en Zeeland, bepalen samen met het ROAZ ZWN vervolgens de
verdeling van de beschikbare hulpmiddelen op basis van de
uitgangspunten die het Strategisch Team heeft vastgelegd.
Het stafbureau van het ROAZ ZWN zorgt voor de rechtstreekse
distributie naar de acute zorg en de drie GGD/GHOR bureaus
distribueren naar de niet acute zorg . In onderling overleg zorgen
we steeds voor een zo eerlijk mogelijke verdeling zodat niemand in
de knel komt. De uitlevering is op maandag, woensdag en vrijdag.
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Dreamteam
Om de mensen van het distributiecentrum en hun team te
bedanken voor de fantastische hulp hebben we laatst gezorgd
voor een paar heerlijke taarten. De brandweer maken we blijer
met een afterparty dan met taart dus dat maken we goed na de
coronacrisis!

Lastig
De vraag naar PBM’s neemt alleen maar toe terwijl het aanbod
niet heel hard stijgt. Dat is een lastig probleem en daarom komt
het ook steeds weer terug op de agenda’s van het Tactisch Team
en Strategisch Team van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen
Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN). Ik kreeg zelf in het begin ook
buikpijn van de tekorten, maar we moeten het hoofd koel houden.
Gelukkig is er nu wel zicht op steeds meer leveringen voor de
noodvoorraad en krijgen steeds meer organisaties zelf de voorraad
op orde. Er komt dus meer lucht. Los van het feit dat het hartstikke
goed en helpend is dat het LCH er is en dat de collega’s van de GGD/
GHOR Nederland voor de distributie zorgen, is het ook een grote
uitdaging om alle landelijke ontwikkelingen te volgen en dat weer
goed richting de regio te communiceren. Er verandert soms per uur
iets in de aanpak en het proces. Als dit allemaal achter de rug is
kunnen we er een bestseller over schrijven!
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Samen sterk in de geboortezorg tijdens COVID-19
De afgelopen weken is er achter de schermen snoeihard gewerkt om ook tijdens de coronacrisis de
continuïteit in de geboortezorg te waarborgen. Carien Eijkman, normaliter adviseur Acute Zorg bij het
stafbureau Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN) en nu in de rol van
adviseur Tactisch Team ROAZ ZWN, vertelt wat er in korte tijd bereikt is.
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Ook tijdens de coronacrisis zorgen we samen voor een veilige en
kwalitatief goede integrale geboortezorg voor alle zwangeren,
pasgeborenen en kraamvrouwen in onze ROAZ-regio ZuidwestNederland. Voor de start van de coronacrisis lag er al een zeer
solide basis voor samenwerking tussen alle betrokken partijen in
de geboortezorg: het netwerk en de organisatie van het District
Verloskundig Platform regio Rijnmond, de ondersteuning van
ZorgImpuls en de bestaande samenwerking met het ROAZ
Zuidwest-Nederland. Met elkaar is in het begin van de coronacrisis
een Regionaal Coördinatie Team (RCT) COVID-19 Geboortezorg
opgericht met daarin vertegenwoordigers van alle partijen in
de geboortezorgketen, zowel uit de eerste- als de tweede- en
derdelijnszorg en de kraamzorg. Het RCT coördineert de integrale
geboortezorg rondom COVID-19 voor de gehele ROAZ-regio
Zuidwest-Nederland

Bestuurlijk aangehaakt
Voor het eerst in de geschiedenis is de geboortezorg ook op
bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in het Strategisch Team van
het ROAZ ZWN. Ik ben heel blij dat prof. dr. Arie Franx, gynaecoloog
in het Erasmus MC, lid van het RCT én portefeuillehouder
geboortezorg in het Strategisch Team, de bestuurders voortreffelijk
op de hoogte brengt en bestuurlijk draagvlak creëert voor alle
regionale initiatieven die worden ontplooid in deze bijzondere
tijd. Vanuit het Tactisch Team van het ROAZ ZWN ondersteun ik
Arie met toewijding en groot genoegen. Ik geloof erin dat we op
deze manier de samenwerking in de regio op alle niveaus kunnen
versterken. Naast de ondersteuning op bestuurlijk niveau heb ik
ook met veel plezier de gedreven zorgprofessionals uit het veld
tijdens de eerste golf ondersteund. Tijdens de tweede golf is de
intensieve samenwerking binnen de geboortezorg voortgezet
onder onder leiding van Arie Franx en DVP/Zorgimpuls.
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Ondersteuning
Ik ben er trots op dat er vanaf het begin van de COVID-19 uitbraak
een goed netwerk is ingericht en dat de juiste mensen met elkaar
zijn verbonden in heel Zuidwest-Nederland. ROAZ thema’s zoals
personeel en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn
daardoor ook goed georganiseerd in de regio voor de geboortezorg.
Zo is er voor alle verloskundigenpraktijken uit de eerste lijn een
regiobrede coördinatie op de voorraad en levering van PBM
ingericht. Ook is er met elkaar in korte tijd een dashboard en een
regionaal callcenter ontwikkeld en opgericht. Het dashboard geeft
inzicht in de actuele kwantitatieve informatie over capaciteit van
alle verloskundige samenwerkingsverbanden en aangesloten
ziekenhuizen in de gehele ROAZ-regio ZWN. Alle revelante
documentatie en links voor alle geboortezorgpartners in de regio
Zuidwest-Nederland zijn te vinden op de COVID-19 themapagina
van de website van District Verloskundig Platform Rijnmond. Ik vind
het bijzonder en mooi om te ervaren dat er een enorme energie en
kracht voelbaar is in dit netwerk. Alle professionals en ondersteuners
spannen zich in voor een veilige en kwalitatief goede integrale
geboortezorg voor alle zwangeren, pasgeborenen en kraamvrouwen
in onze ROAZ-regio.

Oproep aan zwangeren
“Voor het waarborgen van de continuïteit van de geboortezorg heeft
het ROAZ ZWN vlak voor het paasweekend de hulp ingeroepen van
de media. Op donderdag 9 april jl. is er een persbericht verstuurd
met daarin een oproep aan alle zwangeren, kraamvrouwen, hun
partners en gezinnen in onze zorgregio: blijf niet weg!” De oproep
is bedoeld om hen dringend te adviseren zorgafspraken gewoon
door te laten gaan en instellingen niet te mijden vanwege de angst
op besmetting. De dag erna is Arie Franx geïnterviewd door het
Algemeen Dagblad. Het interview kun je hier lezen.
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Koning bezoekt LCPS in het Erasmus MC
Dennis den Hartog, traumachirurg in het Erasmus MC en tevens hoofd van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland, was aanwezig bij het werkbezoek
van koning Willem-Alexander aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hij vertelt hier hoe hij dit bezoek ervaren heeft.
Voor iedereen die op dit moment werkt bij het LCPS of er gewerkt
heeft is het werkbezoek van de koning een blijk van waardering.
Onze koning geeft met zijn werkbezoek erkenning voor het goede
en vele werk wat er is verzet en nog steeds wordt verzet. Een
aantal studenten is in gesprek geweest met hem en daarnaast
is er een aantal rondetafelgesprekken geweest. Het is natuurlijk
toch bijzonder om met hem te praten over het werk wat je doet.
Het krijgt zo een bepaalde status. Het werkbezoek was een mooie
gelegenheid om het werk van het LCPS en daarmee onze bijdrage in
deze coronacrisis in de schijnwerpers te zetten.

Waardevol
De koning was oprecht geïnteresseerd en betrokken. Je kan aan alles
merken dat hij goed geïnformeerd is. Hij verplaatst zich makkelijk in
de mensen die het werk doen, luistert zorgvuldig en vraagt door. De
koning legt ook verbindingen met persoonlijke ervaringen uit zijn
privéleven, vanuit andere werkbezoeken en wat hij leest in de media.
Er zijn bij een dergelijk werkbezoek natuurlijk een hoop protocollen
waar je rekening mee moet houden. Daarnaast is er beveiliging en
media aanwezig. Of het spannend was? Nou … Iedereen zit vooraf
toch een beetje op zijn stoel te draaien in afwachting van zijn komst.
Tot de voorstelling begint! Het moment dat hij binnenstapt is dat
direct over, dan is het een ’gewoon’ en relaxt bezoek.

Lees meer over het bezoek van de koning op de website
van het Koninklijk Huis en op de website van het LCPS.
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Wat kunnen we leren van COVID-19?
De beheersorganisatie van het ROAZ ZWN heeft zich, in een ongekende crisis, snel moeten aanpassen aan een
steeds veranderende situatie. Dat is niet uniek. Dit geldt misschien wel nog meer voor de zorginstellingen die zich
geconfronteerd zagen met een ongekende crisis. In de fase tussen golf 1 en golf 2 werd hier positief op terug gekeken
door de mensen binnen de beheersorganisatie. De inspanningen hebben echter tegelijkertijd ook veel van de
betrokkenen en hun omgeving gevraagd.

Samenwerking in de regio
Het Tactisch Team van de beheersorganisatie is in korte tijd meer
dan verdubbeld in ondersteuning vanuit het Traumacentrum ZWN
en de regio. Deze samenwerkingen hebben veel nauwe banden
opgeleverd tussen verschillende ketennetwerken. Binnen de
verschillende netwerken bestaat sindsdien de sterke behoefte
om deze samenwerkingen ook na de COVID-19-crisis voort te zetten.
Mede door deze samenwerking is in korte tijd bergen werk verzet.
Soms is daarbij in een paar maanden gerealiseerd wat normaal
meer dan een jaar had geduurd.

Een veranderende omgeving
De regio zag zich tegelijkertijd geconfronteerd met een steeds
veranderende omgeving. Van subregionale overleggen vanuit de
GHOR, de oprichting van RONAZ-en, de oprichting van een LCPS tot
de landelijke inkoop van PBM’s. Veelal gebeurde dit nadat regionaal
al een goede invulling en/of samenwerking was gevonden. Dit is
door velen tijdens de eerste golf als frustrerend ervaren. Tegelijkertijd
was er ook erkenning dat dit passend is voor een crisis.

Terugkerende (centrale) knelpunten die ook nu nog aandacht
verdienen zijn:
De verbinding tussen cure en care: de oprichting van RONAZen heeft het proces van afstemming over de gehele zorgketen
voor velen vooral onduidelijker gemaakt. De wens is om deze
netwerken na de COVID-19–periode dan ook samen te brengen.
De politieke / organisatiebelangen: financiële en
organisatiebelangen speelden aan het einde van de eerste golf
en de periode er na een steeds grotere rol. De inhoud en het
patiëntbelang raakten hierbij deels ondergesneeuwd.

Midden in de grootste crisis die Nederland sinds de Tweede
Wereldoorlog heeft meegemaakt is het wat vreemd om vooruit te
blikken. Een crisis als deze heeft echter ook risico’s in zich. Dus kijken
we ook alvast vooruit naar de goede voorbereiding na COVID-19.
a

b

Elke crisis kent ook zijn kansen
Elke crisis heeft ook een kans in zich door de inherente urgentie
die wordt ervaren. Tijdens de crisis bleken moeilijke dossiers ineens
bespreekbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor zaken als zorgcoördinatie
en het versnellen van informatie-uitwisseling. Het is dan ook nu
de uitdaging deze vruchten als regio te plukken. Zowel tijdens de
verdere COVID-19-periode als daarna.

Verbetering mogelijk?
Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. De zorg werd in de
eerste golf geconfronteerd met een ongekende crisis. Dan gaan
dingen goed, zijn we met zijn allen flexibel, maar worden we ook
geconfronteerd met onverwachte dingen. Passend voor de regio is
hiermee niet gewacht op brede evaluaties maar zijn gesignaleerde
knelpunten vaak direct opgepakt en aangepast.

“Landelijke acties leken elke keer weer nét te laat te komen”
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Voorbereiding na de crisis

c

Na de crises even geen aandacht voor voorbereiding op andere
crises.
Een crisis wacht niet! Ook andere risico’s zoals een ICT-en/of
nutsuitval spelen nog. Blijven voorbereiden is essentieel
We hebben alles wel meegemaakt. Nu weten we het wel!
Elke crisis is weer anders. Dat toont ook COVID-19. De eerste
pandemie in meer dan 100 jaar die niet net zo hard kinderen mee
pakt. Het Traumacentrum ZWN zal zich dan ook na de COVID-19periode met de zorginstellingen inspannen om de geleerde lessen
door te vertalen en te verbreden.
Wat we nu hebben gedaan werkt over een paar jaar ook weer
als er weer iets nieuws is.
Juist na zo’n grote crisis zal de omgeving sterk veranderen. Kijk
maar naar alle verkiezingscampagnes en de zienswijzen hierin
over coördinatie van de zorg. Het is van belang continu met deze
ontwikkelingen te blijven mee bewegen en plannen hierop aan te
passen.

Al met al kijkt het Traumacentrum ZWN met trots naar zowel
de eigen organisatie als naar dat wat de zorg in de regio in het
afgelopen jaar heeft klaargespeeld (en nog steeds doet). Wij kijken
dan ook uit naar de periode waarin wij tijd krijgen om wat geleerd
is te verwerken en vooruit te kijken naar wat we kunnen doen
om de zorgketen nog beter te maken. Zowel tijdens de reguliere
zorgverlening als tijdens mogelijke toekomstige rampen of crises.
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Projecten, pilots
en ontwikkelingen
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Programma Zorgcoördinatie Zuidwest-Nederland
Toekomstbestendige acute zorg op regionaal niveau

Aanleiding

Terugblik op 2020

De triage en spreiding van patiënten over de verschillende zorgaanbieders is niet efficiënt georganiseerd
en de druk op de acute zorg in onze regio neemt toe. Dat maakt dat patiënten soms onnodig lang bij
zorgaanbieders verblijven of niet direct de juiste zorg ontvangen. Alhoewel er grote verschillen bestaan
tussen de aard en omvang van deze ‘ketenproblematiek’ in de drie deelgebieden Rotterdam-Rijnmond,
Zeeland en Zuid-Holland Zuid, kunnen er diverse voorbeelden worden genoemd van knelpunten in de
instroom van patiënten als ook in de doorstroom en uitstroom. Met instroom bedoelen we de instroom
van patiënten bij één van de acute zorgaanbieders, met doorstroom bedoelen we de doorstroom tussen
verschillende aanbieders en met uitstroom bedoelen we dat een patiënt uit de acutezorgketen stroomt.

Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van de COVID-19 crisis, waardoor de eerste helft
van 2020 pilots helemaal of deels stil hebben gelegen. De COVID-19-pandemie heeft echter de noodzaak
tot verdergaande samenwerking tussen de ketenpartners verder onderstreept. Ook het belang van
zorgcoördinatie is evident naar voren gekomen tijdens de crisis. Zo is het belang van inzicht in de actueel
beschikbare capaciteit, gedifferentieerd in beschikbare capaciteit voor covid en non-covid zorg van groot
belang gebleken. Dit is tijdens de crisis opgenomen in de reeds lopende LPZ pilot (voorheen 2TWNTY4).
De lessons learned uit deze crisisperiode worden in de diverse pilots meegenomen. Rond de zomer zijn de
diverse pilots en projecten weer opgepakt door de betrokken ketenpartners.

Zorgcoördinatie kan een oplossing bieden voor voornoemde knelpunten doordat veel meer vanuit de
gezamenlijkheid wordt gedacht. Het vraagt een brede mindset waarbij niet alleen gedacht wordt vanuit
het eigen zorgproces, maar vanuit ‘de juiste zorg voor de patiënt’. Zorgcoördinatie is het gezamenlijk
organiseren van de acute zorg en de inzet van de juiste zorgverlener op het juiste moment, zo staat te
lezen in het landelijke Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

In 2020 is er door de diverse betrokken hard gewerkt aan de volgende pilots/projecten

Eind 2019 heeft het ROAZ naar aanleiding van een startnotitie besloten om een ‘programma
zorgcoördinatie’ te starten waarbij door middel van diverse projecten en pilots meer zicht komt
op de nadere invulling van zorgcoördinatie in deze regio. Op basis daarvan moet duidelijk worden
waar de problemen zich manifesteren en waar in de keten de nood het hoogst is, hoe een dergelijke
samenwerking er concreet uit kan zien, op welke schaal dat moet worden georganiseerd en wat
dat betekent voor ieder van de partners. Het ROAZ heeft een stuurgroep aangewezen en een
programmamanager om toe te zien op de voortgang van het programma en de communicatie en
afstemming met de bestuurders in het ROAZ.

Doelstellingen en pilots
Vanuit de ambitie om patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden is een
programma ingericht rond de volgende doelstelling: “Het gezamenlijk regisseren van patiëntenstromen in de gehele spoedzorgketen”. De volgende subdoelen zijn daarbij geformuleerd:
We hebben actueel inzicht in de opgave
We zijn transparant over de capaciteit en deskundigheid
We hebben een gezamenlijke werkwijze
In 2020 zijn vanuit meerdere partners uit de regio verkenningen gestart rond het thema zorgcoördinatie
– al dan niet gestimuleerd vanuit de branche. Alhoewel verschillende zorgpartners daaraan verschillende
betekenissen geven, is de rode draad in die verkenningen een verdere intensivering van de huidige
ketensamenwerking.

Pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond
Proeftuin Zorgcoördinatie in Zuid-Holland Zuid
Zorgcontinuïteit kwetsbare ouderen-Zeeland (Zeeuwse Zorgcoalitie)
Capaciteit Inzicht-LPZ bedden (ROAZ regio breed)
Capaciteit Inzicht- LPZ spoed (ROAZ regio breed)

Hieronder staat kort beschreven wat het doel van elke pilot/project is:

Pilot Zorgcoördinatiecentrum
Rotterdam-Rijnmond
Laten we er samen één punt van maken

De acute zorg in Nederland is complex georganiseerd en heeft te maken met vele
schotten, zo ook in regio Rotterdam-Rijnmond. Terwijl er vergrijzing plaatsvindt
raakt men steeds meer gewend aan de 24/7 economie. Er wordt regelmatig te snel
of onterecht naar de huisarts of 112 gebeld. Daarnaast is het voor een patiënt door
het vele aanbod niet altijd duidelijk waar hij of zij terecht kan met een zorgvraag (zie
afbeelding 1). Dit alles veroorzaakt meer druk op de toch al schaarse beschikbaarheid
van acute zorg. Om de druk op de spoedzorg beter te coördineren en te verminderen,
is een start gemaakt met de pilot Zorgcoördinatie Centrum (ZCC RR).

Lees verder op de volgende pagina...
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Vervolg: Programma Zorgcoördinatie Zuidwest-Nederland
(Pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond)

Afbeelding 1

Al enige jaren wordt gesproken over zorgcoördinatie om daarmee de knelpunten in de acute zorgketen
te kunnen ondervangen. Met zorgcoördinatie bedoelen we in deze pilot een intensieve samenwerking
tussen Huisartsenposten (HAP’s), meldkamer ambulance, ambulance hulpverleners, Spoed Eisende
Hulpen (SEH’s), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en VVT-sector. Door het realiseren van een geïntegreerd
zorgcoördinatiecentrum (ZCC) waar de hulpvraag door meerdere professionals uit de acutezorgketen
beoordeeld wordt (brede triage) kan direct worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener.
Het gaat er in de kern om dat patiënten los van sectoren zoals 1e lijn, de VVT, GGZ of ambulancezorg
altijd de meest passende (acute) zorg ontvangen (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2

Huisartsenposten Rijnmond, Huisartsenpost ’t Hellegat, Ambulance Rotterdam-Rijnmond, ConForte,
Antes en het ROAZ Zuidwest-Nederland hebben voor deze pilot gezamenlijk een subsidie aangevraagd.
Deze is goedgekeurd waardoor gewerkt kan worden aan de realisatie van een ZCC, gekoppeld aan de
Meldkamer Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond (MKA RR). Tijdens de pilot werken de triagisten van
de huisartsenpost en de meldkamer-centralisten samen vanuit één fysiek zorgcoördinatiecentrum.
Telefonische aanvragen komen binnen bij dezelfde partij als voorheen. Ook zijn er korte lijnen met de
acute GGZ en acute VVT buiten de muren van de meldkamer. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten
bij regionale initiatieven die reeds zijn opgestart en maken we gebruik van de geleerde lessen tijdens de
covid-crisis. Gedurende de pilot sluiten Curamare en Careyn nog aan als VVT-partners in het gebied van
de Zuid Hollandse Eilanden.

Lees verder op de volgende pagina...
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Vervolg: Programma Zorgcoördinatie Zuidwest-Nederland
(Pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond)

Een belangrijk doel van het ZCC is dat de verschillende disciplines elkaar beter weten te vinden en snel
besloten kan worden wat de juiste zorg op de juiste plek is. Dankzij informatie-uitwisseling tussen de
meldkamer en de HAP en de aanwezigheid van een regiearts, kunnen urgentieclassificaties opgeschaald
en afgeschaald worden. Hierrdoor kan de zorgvraag naar de best passende aanbieder worden doorgeleid.
De regionale samenwerking zal verder worden geïntensiveerd, de lijnen worden korter en er kan
laagdrempelig multidisciplinair overleg plaatsvinden met als doel de juiste zorg op de juiste plek.
De aangesloten partijen verwachten onder andere dat het ZCC bijdraagt aan een hogere kwaliteit van
telefonische triage, meer werkplezier, minder Eerste Hulp Ter Plaatse en SEH-ritten, minder druk op de
huisartsenposten en betere verwijsmogelijkheden richting de GGZ en VVT.
Vlak voor de eerste coronagolf hebben we vernomen dat de subsidie was toegekend. Er moet goed
worden nagedacht over hoe nieuwe en bestaande processen in het ZCC moeten worden vormgegeven.
De voorbereidingsfase is echter pas rond de zomerperiode gestart vanwege de covid-crisis. Eind augustus
vond de kick-off bijeenkomst plaats, deels fysiek in de Rotterdam Science Tower en deels virtueel. Vanaf
dat moment zijn diverse werkgroepen aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor het ZCC. Elke
werkgroep staat onder leiding van een projectleider uit het kernteam, waarin alle betrokken partijen
vertegenwoordigd zijn en actief meedenken en werken om het ZCC zo goed mogelijk in te richten.
In deze werkgroepen is en wordt nagedacht over de benodigde techniek en huisvestingsaspecten, risico’s,
verantwoordelijkheden en kwaliteitsaspecten. Er wordt uitgedacht hoe de primaire processen eruit gaan
zien, wat er benodigd is aan HRM- en opleidingszaken, welke KPI’s er worden gemeten voorafgaand en
tijdens de pilot en wat er nodig is om daadwerkelijk van start te gaan met de implementatie. Denk hierbij
aan kick-off bijeenkomsten voor de medewerkers, inwerkdocument, draaiboek, roosters etc. In het figuur
hieronder zie je per werkgroep globaal de deliverables weergegeven.

Programma Zorgcoördinatie
Zuidwest-Nederland
Aanleiding

De triage en spreiding van patiënten over de verschillende
zorgaanbieders is niet efficiënt georganiseerd. De druk op de
acute zorg in onze regio neemt toe. Dat maakt dat patiënten
soms onnodig lang bij zorgaanbieders verblijven of niet de juiste zorg ontvangen.
Het programma Zorgcoördinatie is er daarom op gericht om de juiste zorg, op de
juiste plek te kunnen aanbieden voor acute patiënten in de gehele regio.

Winst voor de patiënt: z.s.m. juiste zorg op juiste plek
Eén (digitaal) aanspreekpunt
voor patiënten met een acute
zorgbehoefte

Slechts één keer je verhaal
doen (afstemming tussen
zorgverleners)

Sneller de juiste zorgverlener
voor de patiënt (minder lange
wachttijd)

Zo veel mogelijk zorg thuis
of ter plaatse

Wat hebben we nodig?

Organisatie

Gezamenlijk regisseren van
patiëntenstromen in de gehele spoedzorg

AB ROAZ
Stuurgroep
Programma ZC

Actueel inzicht in onze opgave
Transparantie over onze
capaciteit en deskundigheid

Programma
manager

4x PL pilots
& projecten

Zorgcoördinatiecentrum R'dam
Rijnmond

Rapid huisartsgeneeskunde
ZHZ

Gezamenlijke, slimme werkwijze

Inspanningen: projecten en pilots

Gegevensuitwisseling

Zorgcontinuïteit
kwetsbare ouderen
Zeeland

CapaciteitInzicht LPZ

Na een gedegen voorbereiding is op 6 maart 2021 de start van de pilot met zowel het fysieke
gedeelte van het ZCC als het virtuele deel met de VVT en de GGZ. Op naar een nieuwe en intensieve
samenwerking met als doel de juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt.

Lees verder op de volgende pagina...
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Vervolg: Programma Zorgcoördinatie Zuidwest-Nederland
(Pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond)

Proeftuin Zorgcoördinatie
in Zuid-Holland Zuid
Het aantal spoedeisende ambulanceritten met de hoogste urgentie (A1), op aanvraag van een huisartsenpost
neemt de afgelopen jaren toe. Achteraf blijkt dat in 35-40% van de gevallen niet altijd een ambulancerit nodig
was en de zorgverlening ter plaatse afgerond kon worden. In de ambulancezorg worden deze ritten eerste hulp
geen vervoer (EHGV) of mobiele zorgconsulten genoemd. Door de samenwerking tussen de acute huisartsenzorg
en ambulancezorg beter te coördineren kan de zorgverlening voor deze acute zorgvragen verbeteren. In de regio
Zuid-Holland Zuid gaan de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ), de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden en Yulius (GGZ crisisdienst) intensiever samenwerken om de toenemende druk in de acute
zorgketen het hoofd te bieden door de inzet van een Rapid Huisartsengeneeskunde (Rapid HAG).
In september 2020 is de pilot ‘Proeftuin Zorgcoördinatie ZHZ’ gestart. Deze proeftuin betreft de inzet
van de Rapid HAG vanuit de meldkamer van de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden, waardoor acute
huisartsenzorg gezamenlijk met de ambulancezorg wordt ingericht. Op de regionale huisartsenpost
worden spoedmeldingen getrieerd en beoordeeld door de triagist onder regie van een huisarts.
Een Rapid HAG is een concept waarbij een voertuig met een ambulanceverpleegkundige beschikbaar is,
die een aanvullende opleiding heeft in de acute huisartsgeneeskunde én acute geestelijke gezondheidszorg.
Deze specifiek daartoe opgeleide ambulanceverpleegkundige kan snel de juiste zorg verlenen voor acute
zorgvragen aan patiënten in hun thuissituatie, op aanvraag en onder regie van de huisarts op de huisartsenpost.

De eerste ervaringen van de Rapids HAG zijn zeer positief. De tussentijdse evaluatie staat gepland voor
april 2021 op basis van de eerste zes pilot maanden. De opbrengsten van de evaluatie zullen gedeeld worden
met andere subregio’s zodat de ervaringen ook breder benut kunnen worden. Tevens staat het voeren van
verkennende gesprekken over aansluiting bij de pilot met andere zorgaanbieders in de regio Zuid-Holland
Zuid op de planning.

Coördinatie op doorstroom ouderen
in Zeeland (Zeeuwse zorgcoalitie)
In Zeeland is de ambitie uitgesproken om de knelpunten in de keten rond de ouderenzorg te gaan verbeteren . Initiatiefnemers voor dit programma ‘Integrale ouderenzorg Zeeland’ zijn huisartsen (ZHCO, Periscaldes en Nucleuszorg),
VVT (SVRZ en Zorgsaam), ziekenhuizen (ADRZ en Zorgsaam) en zorgverzekeraar CZ. Een stuurgroep met bestuurders
uit bovenstaande organisaties heeft de regie rond dit programma en heeft een programmamanager aangesteld.

De knelpunten waarop men zich wil gaan richten zijn:
Vroegsignalering: (kwetsbare ouderen zijn goed in beeld in de eerste lijn en in het sociale domein) en
juiste ondersteuning;
Advance care planning (geen overbodige of niet bij de wensen/behoeften van kwetsbare ouderen
aansluitende zorg en ondersteuning);
Coördinatie van het proces van toeleiding naar een bed (om de instroom – doorstroom – uitstroom)
in de keten te optimaliseren en toeleiding naar een passende plek niet bij de zorgprofessionals
te beleggen, is het ontwikkelen en implementeren van een goed functionerend Regionaal
Coördinatiepunt Integrale Ouderenzorg (1 loket, 1 nummer) in Zeeland nodig.

(Dit programma is tevens een invulling voor het knelpunt ouderenzorg van de Zeeuwse Zorg Coalitie)

De Rapid HAG is gestationeerd bij de HAP en is tijdens de diensten van de HAP beschikbaar.
De ambulanceverpleegkundige verleent zorg zoals gebruikelijk (usual care). Het vernieuwende is dat
de huisarts de regie blijft houden (eindverantwoordelijk) en deze nauw betrokken blijft bij het beleid dat
ingezet wordt. Bijvoorbeeld direct verwijzen naar de juiste zorgaanbieder of (alsnog) een ambulance oproepen.
Omdat dit binnen de eigen organisatie geschiedt kan de informatieoverdracht snel worden georganiseerd,
wat ten goede komt aan de snelheid en effectiviteit van de eventuele behandeling. Indien blijkt dat een
beoordeling door een psychiater van belang is, zal de beoordeling direct kunnen worden georganiseerd vanuit
Yulius. Door de inzet van een Rapid HAG wordt snel en efficiënt de juiste zorg op de juiste plek georganiseerd.
Daarmee wordt zowel bij de triage als ook bij de instroom in de acutezorgketen samengewerkt tussen
huisartsen, ambulancezorg en GGZ.
18

We streven naar een optimale, lijnloze samenwerking voor de beste zorg, zo thuis mogelijk. Voor deze
samenwerking is het belangrijk dat mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een
proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Betrokken partijen
moeten met elkaar een gemeenschappelijke bril ontwikkelen. Essentieel voor de samenwerking binnen dit
programma is dat alle partners bereid zijn om een deel van hun autonomie in te leveren in het vertrouwen
dat zij er meer voor terugkrijgen.

Lees verder op de volgende pagina...
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Landelijk Platform
Zorgcoördinatie (LPZ)

(voorheen bekend als 2TWNTY4)
2TWNTY voor de acute zorg
Begin 2020 was het duidelijk in welke richting 2TWNTY4 (heet nu: LPZ) moest ontwikkelen en hoe we dat
zouden aanpakken. Op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van enkele ziekenhuizen in de regio draaiden al
wat Schipholborden met daarop real-time capaciteiteninformatie voor de SEH. De basis stond voor de eerste
SEH’s en de rest zou ook spoedig volgen. Vooral het “voorspellen” van de drukte middels een algoritme was
een uitdaging om naar uit te kijken.
Het bleek niet helemaal zo te lopen. 2TWNTY4 leverde het gewenste inzicht in de drukte en capaciteit op de
SEH, maar niemand was voorbereid op de COVID-19-crisis die ons overviel. Het doel om de implementatie snel
door te pakken zodat er transparant inzicht zou zijn, werd abrupt gepauzeerd. Inzicht in de drukte, wachttijd,
doorlooptijd en beschikbaarheid op de SEH en verdere implementatie van 2TWNTY4 moest worden uitgesteld. Het ROAZ-besluit dat in 2018 is genomen om capaciteiteninzicht binnen de (acute)zorgketen te delen
werd daarom in de uitwerking vooruit geschoven.

Landelijk Netwerk Acute Zorg neemt 2TWNTY4 over
Door de COVID-19-crisis en het vooruitzicht dat er een tweede golf aankomt, besluit het ministerie van
VWS dat er landelijk een applicatie moet komen waarmee inzicht wordt gegeven in de beddencapaciteit
voor COVID-19-bedden. 2TWNTY4 komt al vrij snel naar voren als applicatie met de juiste
functionaliteiten om dit voor elkaar te krijgen. De technische eisen aan deze applicatie worden landelijk
geïnventariseerd en in hoog tempo door de ontwikkelaars van 2TWNTY4 in het systeem gebouwd. De
afspraak is dat ROAZ Zuidwest-Nederland de kartrekker en testregio wordt voor deze applicatie, vanwege
de al eerder opgedane ervaring die we hier hebben.
2TWNTY4 wordt daartoe overgenomen door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en krijgt
daarmee ook een nieuwe naam. 2TWNTY4 heet voortaan: Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ).

LPZ (voorheen: 2TWNTY4) voor de kliniek
Behalve dat in 2018-2019 veel tijd werd gestoken in de ontwikkeling en implementatie van LPZ voor de acute
zorg (SEH), waren ook de beddencoördinatoren en capaciteitsmanagers van de klinieken al goed betrokken.
Zij hielden zich ook al bezig met inrichtingsvraagstukken rondom LPZ en met het vaststellen van werkafspraken. Door de crisis werd het oorspronkelijke doel van LPZ logischerwijze verlegd. In eerste instantie was
het bestuurlijk zo besproken binnen het ROAZ dat LPZ werd ingericht voor reguliere bedrijfsvoering.
LPZ was bedoeld om het makkelijker te maken om intern en extern te zoeken naar een beschikbaar bed.
De overname van LPZ en betrokkenheid van het ministerie van VWS betekende echter ook dat er
aandacht moest zijn voor beschikbare COVID-19-beddencapaciteit. En de coördinatie van COVID-19patiënten is nou net iets wat regulier niet is belegd bij de beddencoördinator. Toch werd het belang
ook gezien om hiermee aan de slag te gaan en is er gekeken hoe er inzicht kon komen in de capaciteit
voor COVID-19-patiënten, zonder daarbij het oorspronkelijke doel te doorkruisen. Ieder ziekenhuis
ging met eigen functionarissen hiermee voortvarend aan de slag. In relatief korte tijd hebben zij zich
hard gemaakt om LPZ zo in te richten dat er regionaal inzicht kwam in de beschikbare capaciteit voor
patiënten met of zonder COVID-19. Dat staat nu en is een prestatie om trots op te zijn.

LPZ breidt uit
Ondertussen is de betrouwbaarheid van de COVID-19-data in LPZ aangetoond. De tijd en energie die het
heeft gekost is het meer dan waard en we zijn ook nog aan het doorontwikkelen. Met deze constatering
wordt LPZ nu ook gefaseerd in diverse andere ROAZ-regio’s uitgerold voor inzicht in de beddencapaciteit
voor COVID-19-patiënten.
Ook binnen ons ROAZ zitten de betrokken niet stil. Nu de COVID-19-inrichting zo goed als overal
staat, kijkt men in diverse werkgroepen naar verdere implementatie en ingebruikname. Daarbij
wordt teruggegrepen naar het oorspronkelijke doel van LPZ: capaciteiten inzicht voor regulier
gebruik. De komende maanden zal dat inzicht verder worden uitgebreid, naarmate de betrokken
beddencoördinatoren en capaciteitsmanagers zich meer en meer (gezamenlijk) verdiepen in de
applicatie. Het oorspronkelijke doel komt zo steeds dichterbij.

LPZ voor de acute zorg
Om het cirkeltje rond te maken eindigen we met LPZ voor de acute zorg. Aanvankelijk was de SEH de
eerste die LPZ in gebruik zou nemen; dat is nu voor een deel iets anders gelopen. Ondertussen hebben
een aantal SEH’s meerdere functionaliteiten in gebruik kunnen nemen, waaronder, waaronder het
‘stoplicht systeem’. Zij communiceren hiermee naar andere SEH’s, de Meldkamer Ambulancezorg en
Huisartsenposten dat zij in een situatie zitten waarbij hun SEH ontzien moet worden voor 112-toestroom.
Aan het begin van het tweede kwartaal van 2021 wordt met de betrokken SEH-functionarissen wederom
de handschoen opgepakt om LPZ verder te implementeren.

Kortom – in de implementatie van het LPZ systeem is afgelopen jaar veel gebeurd. Ook komend jaar staat
ons nog veel te wachten. Een stip op de horizon is dat we binnen de hele (acute)zorgketen straks één
applicatie hebben waarin alle beschikbare beddencapaciteit is te vinden. Zo houden we met elkaar grip
op de keten en benutten we de beschikbare bedden optimaal. Een mooi ROAZ-streven wat met de dag
dichterbij de werkelijkheid komt.
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Interview

Opschalingsplan kindergeneeskunde: weten wanneer je moet gaan rennen!

Henriëtte
Mol

Emma
Kuppens

Aan het eind van de middag spreken Henriëtte Moll, Emma Kuppens en Pieter van der Torn elkaar via MS Teams. Voor Pieter is de dag nog
maar net begonnen omdat hij inbelt vanaf Curaçao waar hij woont en werkt. Onderwerp van gesprek is het regionale opschalingsplan
kindergeneeskunde wat pasgeleden het levenslicht zag in onze zorgregio. Wat meteen opvalt is de opgewekte sfeer tussen dit trio.
Overduidelijk kennen ze elkaar goed en hebben ze fijn samengewerkt. Ze vinden het alle drie heel belangrijk dat iedereen aan het woord
komt dus ze geven elkaar graag het woord én vullen elkaar aan. Dit zorgt voor een dynamisch en prettig gesprek rondom de centrale
vraag: “Vertel eens, waarom is er een regionaal opschalingsplan kindergeneeskunde?
Het probleem

Weten wanneer je moet gaan rennen

“In de winter van 2019/2020 is er een grote piek geweest van het RS-virus. In
nauwe samenwerking met de ziekenhuizen hebben we dat, met behulp van de
regionale beddencoördinatie (zie kader) en door het verplaatsen van patiënten
buiten onze zorgregio, maar net gered. Door de uitbraak van COVID-19 was de
verwachting dat de winter van 2020/2021 nog zorgwekkender zou worden in
combinatie met de RS-virus winterpiek en een winterse griepepidemie. Hoe
gaan we dat in hemelsnaam doen als er personeel ziek is of uitgeleend aan de
volwassen COVID-zorg?

Uit de scenariosessie kwam een waslijst met actiepunten voort. Deze lijst zorgde
ervoor dat er gezamenlijk nagedacht werd met wie er samengewerkt moest
worden in het ziekenhuis, met andere ziekenhuizen, de GGD’en, huisartsen en
ambulancediensten. Door deze verkenningen met in- en externe partners is de
menukaart met maatregelen gespecifieerd voor de kindergeneeskunde. Dit gaf
praktisch houvast. Het regionale opschalingsplan is verder uitgebreid door met
de expertisegroep stil te staan bij de volgende vragen: Wat doe je eerst? Wanneer
wordt overgegaan naar een volgende fase? Wie nemen daar besluiten over? Hoe
weet je elkaar snel te vinden?

Stevige basis
De expertisegroep acute kindergeneeskunde bestaat al zes jaar en elk jaar komen
de leden 3 tot 4 keer bijeen. De onderwerpen variëren van vakinhoudelijk tot
logistiek. Henriëtte: ’Er is altijd wel iets belangrijks te bespreken en daarnaast
vind ik het belangrijk om met deze overleggen de gezamenlijkheid te stimuleren.
De totstandkoming van de regionale beddencoördinatie heeft ook een hele
stevige basis gelegd voor de intensieve samenwerking in de afgelopen maanden’.

Zwaard van Damocles

Pieter van
der Torn

Even voorstellen

Henriëtte Moll is kinderarts, hoofd subafdeling Algemene
Kindergeneeskunde in het Erasmus MC – Sophia en
voorzitter van de expertisegroep acute kindergeneeskunde
van het ROAZ ZWN. Emma Kuppens is een jonge consultant
bij Hieroo Rotterdam en Pieter van der Torn is zelfstandig
adviseur voor milieu, veiligheid en gezondheid. Emma en
Pieter waren, ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring,
vanuit het stafbureau nauw betrokken bij de ontwikkeling
van het regionaal opschalingsplan.
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Vanaf september 2020 is de expertisegroep wekelijks bij elkaar gekomen. Tijdens
deze sessies is de actuele situatie in de ziekenhuizen besproken en is er stap
voor stap gewerkt aan de opzet van het regionale opschalingsplan. Pieter trapte
af met een scenariosessie voor het creëren van een gezamenlijk beeld van de
mogelijke risico’s voor de kindergeneeskunde: Wat heeft de grootste impact op de
zorgcontinuïteit? In deze sessie werden ook oplossingsrichtingen aangereikt op
basis van de literatuur. Welke maatregelen zijn er om structureel en in crisistijd de
zorgvraag te beperken en/of het aanbod te versterken?

“Iedereen voelde dezelfde noodzaak en elke week waren
alle ziekenhuizen in het overleg vertegenwoordigd.
Dit heeft ervoor gezorgd dat we in korte tijd, samen
met de in- en externe ketenpartners, dit regionale
opschalingsplan hebben kunnen schrijven”.
								
- Emma

“We moesten leren om na te denken over de scenario’s waar
je de meeste pijn van in je buik hebt. Het anders denken
heeft geleid tot mooie nieuwe samenwerkingen zoals het
buddyverband tussen ziekenhuizen”.
								
- Henriëtte
Wat er lastig was
Gedurende het hele ontwikkelproces moest er voortdurend afgestemd
worden met het crisisbeleidsteam en de raden van bestuur van de verschillende
ziekenhuizen. Naast discussie bracht dit ook waardevolle inzichten hoe je dit
soort opschalingen intern goed kunt organiseren. Zo zijn er binnen ziekenhuizen
nieuwe kruisbestuivingen ontstaan en zijn zorgmanagers, beleidsadviseurs en
afdelingshoofden aangehaakt tijdens het proces. Het heeft heel veel tijd en energie
gekost van iedereen in een periode dat de werkdruk ontzettend hoog was door
de tweede piek van COVID-19. Tijdens de evaluatie werd ook gezegd dat een plan
als dit alleen maar onder grote druk zo snel tot stand kan komen. Iedereen voelde
precies dezelfde noodzaak en daarom was de inzet en betrokkenheid zo groot.

Lees verder op de volgende pagina...
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“De voorzitter van de expertisegroep moet een plan als deze
dragen, anders werkt het niet. Je hebt echt een kampioen nodig
met gezag. Henriëtte had deze positie al verworven binnen de
expertisegroep en kon zo gevoeligheden in goede banen leiden.
We kregen daarnaast ook hulp van Nienke Huijbregts. Zij heeft
achter de schermen ook een en ander voor ons gladgestreken
als er sprake was van een bestuurlijk spanningsveld”.
								
- Pieter
Vrijheid in verbondenheid
Het regionale opschalingsplan kindergeneeskunde is een generiek toepasbaar
model. In de menukaart zijn alle mogelijke maatregelen opgenomen die zinvol
zijn voor de acute kindergeneeskunde in het geval van opschalen. In het plan is
ook de vertaalslag gemaakt naar de extra bedden die de maatregelen kunnen
opleveren en wat dus het meest effect heeft. In de ontwikkelfase hebben alle
ziekenhuizen de gelegenheid gekregen om te kiezen met welke maatregelen ze in
buddy- en regionaal verband wilden meedoen. Ziekenhuizen vinden autonomie
heel belangrijk en door deze vrijheid in verbondenheid bleef het maatwerk.

Vinger aan de pols houden
Het regionale opschalingsplan is af en vastgesteld én tegelijkertijd is het een
levend document. Er lopen nog wat acties die opgevolgd moeten worden
dus voorlopig wordt een vergaderfrequentie van twee weken aangehouden.
Binnen de expertisegroep heerst nog steeds het gevoel dat het zwaard van
Damocles in de lucht hangt en daarom is er een regionaal coördinatieteam acute
kindergeneeskunde opgericht dat in werking treedt als alarm wordt geslagen.

De dreiging kan natuurlijk ook van intern komen. Als er meer personeel geleverd
moet worden voor de COVID-zorg ‘in eigen huis’, hoeveel ruimte heb je dan nog
voor de acute zorg? Met het regionaal coördinatieteam houden ze vinger aan de
pols en in de tussentijd blijft de expertisegroep inhoudelijk monitoren om zo bij
te kunnen sturen.

Breder inzetbaar
We willen ons plan graag ter beschikking stellen aan de andere zorgregio’s
en daarvoor gaan we in gesprek met de Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde. Het is een format wat iedereen kan gebruiken ondanks
dat het geschreven is op deze specifieke probleemstelling. Het plan is zeker ook
voor andere situaties een goed vertrekpunt. Natuurlijk is elk scenario anders
dus je moet het plan wel opnieuw tegen het licht houden, maar de kern van
het plan staat als een huis. Zodra de acute kindergeneeskunde in gevaar komt,
kunnen mensen dit beter signaleren door het plan en de acties uitvoeren die erin
beschreven staan, aldus Henriëtte, Emma en Pieter.”

“Ik heb nog nooit een project gedraaid met zulke goede
ondersteuning. Emma en Pieter waren echt fantastisch! Zij zijn
samen zeker één van de succesfactoren. De ondersteuning van
de expertisegroep acute kindergeneeskunde was door COVID-19
niet mogelijk door het stafbureau van het ROAZ, maar in de
tweede piek was er gelukkig wel ruimte om projecten als deze
te ondersteunen. Projecten die de acutezorgketen van onze
zorgregio ten goede komen”.
					
			
- Henriëtte

Over de expertisegroep acute kindergeneeskunde

De leden van de expertisegroep hebben aandacht voor de organisatie van de acute kindergeneeskunde in de keten en hierbij zijn zowel de in-, door- als uitstroom
belangrijk. Daarnaast maken de kinderartsen en IC-kinderspecialisten uit de zorgregio ZWN zich gezamenlijk hard voor het maken van regionale afspraken.
Een goed voorbeeld hiervan is de regionale beddencoördinatie wat ontstaan is vanuit de schaarste aan beschikbare (Medium Care) bedden en een lagere
capaciteit van gespecialiseerde zorgverleners tijdens de RS-virus ziektegolf in het winterseizoen. Tijdens een ziektegolf kan het gebeuren dat patiënten vanaf de
spoedeisende hulp uit een regionaal ziekenhuis of het Erasmus MC - Sophia noodgedwongen worden overgeplaatst. Om dit efficiënt te laten verlopen is er één
centraal punt ingericht voor de coördinatie van de bedden in de regio. Dit betekent dat de regionale beddencoördinatoren 24 uur per dag bereikbaar zijn voor alle
kinderartsen en arts-assistenten. Daarnaast geven de ziekenhuizen een aantal keer per dag hun meest actuele status door van de beschikbare bedden. Zo kan er
in het geval van een overplaatsing snel gehandeld worden.
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Het belang van een COVID-19 dashboard voor
de acutezorgketen in Zuidwest-Nederland
Het is van groot belang om inzicht te hebben op de druk van COVID-19 patiënten in de gehele zorgketen in de regio Zuidwest-Nederland.
Dit inzicht is ook bepalend voor de continuïteit van de reguliere zorg. Een COVID-19 dashboard geeft de zorginstellingen naast inzicht,
de mogelijkheid om vroegtijdig signalen op te vangen en hier proactief op (sub)regionaal niveau op te sturen.
Ontwikkeling
In 2020 heeft het team Informatiemanagement daarom een COVID-19
dashboard Zuidwest-Nederland ontwikkeld. Het dashboard geeft
inzicht in de patiëntenstroom in de (acute) zorgketen gerelateerd
aan COVID-19. Er zijn indicatoren opgenomen over de in- dooren uitstroom in de acute zorgketen. Bij de instroom gaat het
bijvoorbeeld over het aantal positief geteste mensen per week, het
aantal ambulanceritten en de bestemming hiervan of het soort
consulten op de huisartsenpost. De doorstroom laat de bezetting
van COVID-19 patiënten op de IC en de kliniek zien. Alsmede het
aantal wachtenden in het ziekenhuis op vervolgzorg. Informatie
over bijvoorbeeld besmettingen binnen V&V-locaties en de
bezetting van post-COVID-19 patiënten in de medisch specialistische
revalidatie is terug te vinden bij de uitstroom.

Het COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland blijkt waardevol te
zijn voor alle ketenpartners in ROAZ-verband. We horen en zien dat
het dashboard wordt gebruikt bij veel verschillende overleggen
op zowel subregionaal als regionaal niveau ter ondersteuning
van de beeldvorming.

Proces
Wekelijks maken we een update van het dashboard waarvoor ketenpartners data aanleveren met een toelichting op de data. Tevens
leveren zij overige informatie aan die van belang is om te delen met
de regio. Naast een beeld voor de gehele regio Zuidwest-Nederland
presenteren we een beeld voor drie subregio’s, te weten Zeeland, ZuidHolland Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Het dashboard bevat naast veel
data en visualisaties, een toelichting op alle data die is samengebracht.
Deze toelichting schrijft het stafbureau van het ROAZ ZWN.

Duiding van data is ontzettend belangrijk. Zodra het dashboard
gereed is, delen we deze met de regio en plaatsen we een onlineversie
op de website van het Traumacentrum ZWN

Speerpunten 2021 en verdere toekomst
We gaan proberen zoveel mogelijk handelingen die we nu handmatig
doen te automatiseren om het dashboard eenvoudiger en sneller te
realiseren. Tevens gaan we een gebruikersonderzoek starten om het
dashboard goed te laten aansluiten bij de behoefte van de regio en
om deze verder ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van het dashboard
staan we ook stil bij de duurzaamheid. Het dashboard is namelijk
zo opgezet, dat ook op een andere ziekte ingezoomd kan worden.
Wij hopen daarmee ook na COVID-19 een bijdrage te leveren aan de
toegankelijkheid en zorgcontinuïteit van de acutezorgketen met het
dashboard.

Samenwerking
Halverwege 2020 is gestart met een samenwerking met de drie
veiligheidsregio’s; Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland
Zuid. Er zijn afspraken gemaakt over indicatoren, informatieuitwisseling en het delen van data. In de loop van het jaar zijn
steeds meer ketenpartners aangehaakt bij de ontwikkeling van
nieuwe indicatoren en vervolgens het aanleveren van data.

Dit heeft geresulteerd in een deelname van
30 organisaties van de volgende branches:
GGD/GHOR
Ambulancediensten
Huisartsenposten
Ziekenhuizen
Verpleging & Verzorging
Transferbureaus
Geestelijke Gezondheidszorg
Medisch Specialistische Revalidatie
RCPS

We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor hun inzet en enthousiasme!

22

Traumacentrum Zuidwest-Nederland | Jaarverslag 2020

Animatie
Crisisbeheersing

Elk jaar gebeurt het weer: de griep, of zoals in 2020 nog erger, een pandemie. Als het meevalt blijven de
gevolgen op regionale schaal beperkt maar dat is niet altijd het geval. Nauwe afstemming tussen de
zorgpartners in de regio is dan noodzakelijk om de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg
zo goed mogelijk te borgen. Het ROAZ Zuidwest-Nederland heeft hiervoor een (crisis)beheersorganisatie
regionale zorgcontinuïteit. Hoe de inzet van die organisatie in zijn werk gaat kunt u zien in deze animatie.

Crisis in de
flightsimulator!
In februari heeft het team van Traumacentrum
Zuidwest-Nederland een CRM-training in de
vluchtsimulator gevolgd.
In tijden van crisis waar de zorgcontinuïteit in het geding
kan komen, wordt de beheersorganisatie ROAZ ZWN
actief. Tijdens zo’n crisis staat een crisisteam onder
hoge druk en wordt er gewerkt in een hoog tempo.
De continuïteit in (zorg)instellingen wordt ernstig
bedreigd en er is een hoge mate van onzekerheid en de
beslissingstijd is gering. Bovendien stroomt er via allerlei
kanalen informatie binnen waarvan het onduidelijk is of
het gaat om feiten of dat het aannames betreft. Druk die
hoge eisen stelt aan de inzet van mensen en middelen.
Door het volgen van deze CRM-training ervoer het team
de druk die zo kenmerkend is voor een crisissituatie. De
dag startte met een theorie gedeelte over werken in de
luchtvaart waarna de deelnemers in de vluchtsimulator
van een Boeing 737-800 NG en Airbus A320 onder hoge
druk protocollair moesten werken, samenwerken en
crisisbesluitvorming volgens het BOBOC-model moesten
uitvoeren

NB: Deze animatie is opgenomen voordat de COVID-19-pandemie uitbrak en geeft een beeld van de structuur van het ROAZ.
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Het fundament onder een effectieve, efficiënte en veilige
organisatie wordt gevormd door de juiste balans in de
verhouding van mens, taak en context ofwel ‘de juiste
medewerker op de juiste plaats’. Het Traumacentrum
Zuidwest-Nederland bereidt zich daarom, als onderdeel van
het ROAZ ZWN, goed voor en vindt het noodzakelijk om
te beschikken over goed opgeleide mensen en investeert
daarom in de ontwikkeling van de medewerkers. Deze
CRM-training was een prachtige leerervaring waar de
deelnemers o.a. inzicht hebben gekregen in persoonlijke
sterktes en valkuilen zodat gekeken kan worden waar
iemand het beste acteert binnen een crisisteam.
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Nieuws uit het IP & ABR Zorgnetwerk
In 2020 heeft het ABR Zorgnetwerk zich doorontwikkeld naar een regionaal zorgnetwerk
voor infectiepreventie en tegen antibioticaresistentie. De bestaande structuren en
communicatiemiddelen zijn, waar nuttig, ingezet tijdens de eerste golf van COVID-19.
Zo is het bestaande regionale overleg van de artsen-microbioloog geïntensiveerd en benut als
afstemming van klinisch en infectiebeleid bij COVID-19. Ook hielpen de korte lijntjes die er zijn met
collega’s van de GGD en bijvoorbeeld deskundigen infectiepreventie om inhoudelijke vraagstukken
binnen het ROAZ Zuidwest-Nederland snel uit te zoeken en op te lossen. Deze doorontwikkeling heeft
tot het besluit geleid om de naam ABR Zorgnetwerk te wijzigen in IP & ABR Zorgnetwerk ZWN.
Niet het volledige activiteitenprogramma
van het IP & ABR Zorgnetwerk is in
2020 volledig uitgevoerd zoals gepland.
Geplande netwerkactiviteiten zijn
omgezet naar een digitale vorm.
Zo zijn er vier webinars georganiseerd
over verschillende onderwerpen.
De communicatiekanalen van het netwerk
zijn intensief gebruikt en kennen een
steeds groter bereik. Qua social media
is een Instagram-account toegevoegd
aan de communicatiemiddelen van het
zorgnetwerk. Ook is gestart met een
podcastserie onder de naam ‘besmettelijk’.

IP & ABR
Zorgnetwerk

Daarnaast zijn veel project en
werkgroepen, soms op een lager pitje,
wel bijeengekomen in het afgelopen
jaar. De geplande infectiepreventieweek
2020 is ook georganiseerd. Waar
aanvankelijk het idee was om het belang
van infectiepreventie op de agenda te
krijgen, is deze insteek gewijzigd naar het
ondersteunen van de ketenpartners in het
volhouden van de werkzaamheden op het
gebied van infectiepreventie.
Zie foto voor een impressie hiervan.

Wil je weten waar het zorgnetwerk zich
nog meer mee bezig houdt? Bekijk dan
de website, nieuwsbrief of social media van
IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland.
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OTO-programma in 2020
Met de start van het jaar nam ook COVID-19 zijn intrede. Eerst als een
donkere wolk die naderde. Na het carnaval ook in alle hevigheid in
Nederland. Met deze beweging veranderde ook de focus en het tempo
van het OTO-programma. In de aanloop naar de crisis en de periode erna
is vanuit het Traumacentrum ZWN samen met de regio en anderen hard
gewerkt aan de planvorming die nodig was om de gevolgen van de COVID-19crisis zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Deze activiteiten waren
in veel gevallen al gepland (het verbeteren van de planvorming was een
van de vervolgacties na de grote oefening Hollandse Griep eind 2019) maar
kwamen hierdoor in een stroomversnelling.
OTO-programma grotendeels geannuleerd door COVID-19-pandemie
Ook voor het opleiden, trainen en oefenen waren de gevolgen van de COVID-19pandemie verregaand. Alle oefeningen werden geannuleerd voor de rest van
het jaar. Door de 1,5 meter regel was het niet langer mogelijk om operationele
oefeningen te organiseren.

Zoeken naar een veilig alternatief
Dit gaf ons wel de gelegenheid om te onderzoeken wat een veilig alternatief
zou kunnen zijn. Uiteindelijk is er gekozen voor een digitale ETS-variant genaamd
ISEE. Door het Traumacentrum ZWN wordt aan de mogelijkheden hiervan, mede
in het licht van de COVID-19-crisis, hard verder gewerkt.

Kleinschalig oefenen in de buitenlucht

Opgeschaalde Zorg
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Ziekenhuizen hebben soms toch nog mogelijkheden gezien om klein te oefenen op
bijvoorbeeld CBRN-procedures. Zo wist het Franciscus Gasthuis & Vlietland in de
buitenlucht hun personeel te trainen met CBRN-pakken. Het was heel fris maar zeer
nuttig. Om dit mogelijk te maken waren door het Traumacentrum ZWN regionaal
afspraken gemaakt over het beschikbaar hebben en laten reinigen van voldoende
CBRN-pakken.

Voorbereid blijven op grote incidenten
Voor 2021 stonden er al wat oefeningen gepland maar deze zijn grotendeels al weer
geannuleerd of zijn door alle ontwikkelingen nog erg onzeker. Op welke termijn het
oefenen weer gestart kan worden is op dit moment nog niet duidelijk. Wel moeten
we bedacht blijven op grote incidenten die impact zullen hebben op de -toch aldrukke zorg. Daarop voorbereid zijn blijft noodzakelijk! 2021 gebruiken we verder
om oefeningen voor te bereiden zodat, als de omstandigheden het weer toelaten,
we direct van start kunnen.
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Traumazorg
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Datamanagement en onderzoeken
In een jaar waarin de medewerkers van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland een groot deel van hun tijd hebben gefocust op de
beheersorganisatie rond COVID-19, heeft onderzoek op een laag pitje gestaan. Toch hebben enkele onderzoeksprojecten doorgang
kunnen vinden. In 2021 hopen we, ondanks pandemische perikelen, een doorstart te kunnen maken op onderzoeksvlak.

Trauma
Publicaties stafbureau
Effect of the Dutch Hip Fracture Audit implementation on mortality, length of
hospital stay and time until surgery in elderly hip fracture patients; a multicenter cohort study
(T.A.J. van Voorden, D. den Hartog and N.M.R. Soesman, Tijs S.C. Jakma, Marco
Waleboer, Maarten Staarink, Milko M.M. Bruijninckx, Frank Nijman, Simon P.
Knops, Esther M.M. van Lieshout, Niels W.L. Schep, Injury 2020;51:1038–44.)
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32115205/)
The association between level of trauma care and clinical outcome measures:
A systematic review and meta-analysis.
(Van Ditshuizen JC, Van Den Driessche CRL, Sewalt CA, Van Lieshout EMM,
Verhofstad MHJ, Den Hartog D. J Trauma Acute Care Surg. 2020;89(4):801-12.)
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33017136/)

Publicaties MMT
Analysis of prehospital perimortem caesarean deliveries performed
by Helicopter Emergency Medical Services in the Netherlands and
recommendations for the future. (Moors X, Biesheuvel TH, Cornette J, Van
Vledder MG, Veen A, de Quelerij M, Weelink E, Duvekot JJ. Resuscitation
2020;155:112-18.) (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32745580/)
Prehospital Management of Peripartum Neonatal Complications by
Helicopter Emergency Medical Service in the South West of the Netherlands:
An Observational Study. (Oude Alink MB, Moors XRJ, de Jonge RCJ, Hartog DD,
Houmes RJ, Stolker RJ. Air Med J 2020;39(6):489-93.)
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33228900/)

Stafbureau: Ingediende onderzoeken
Health-related quality of life and return to work one year after major trauma
from a network perspective. (Injury)
The definition of major trauma using different revisions of the Abbreviated
Injury Scale. (Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency
Medicine)
The relationship between hospital volume and in-hospital mortality of
severely injured patients in Dutch Level-1 trauma centers. (Journal of Clinical
Medicine)
Primary admission and secondary transfer of trauma patients to
level I and level II trauma centers: predictors and outcomes. (European Journal
of Trauma and Emergency Surgery)

27

Stafbureau: Lopende onderzoeken
Effect of the Dutch Hip Fracture Audit implementation on clinical outcomes
in elderly hip fracture patients: a multi-center cohort study.
Exploration of a novel trauma classification in the context of Dutch trauma
networks.
Comparing health status after major trauma between different levels of
trauma care: a longitudinal multilevel analysis.

Onderzoek in andere traumacentra waar
gebruikt gemaakt wordt van gegevens uit
de LTR Zuidwest
The BRAIN-PROTECT study (LUMC)
Association Between Prehospital Tranexamic Acid Administration and
Outcomes of Severe Traumatic Brain Injury. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/33284310/)

Trauma Triage App (UMCU en NAZL)
Accuracy of pre-hospital trauma triage and field triage decision rules in
children (P2-T2 study): an observational study. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32014121/)
Priority accuracy by dispatch centers and Emergency Medical Services
professionals in trauma patients: a cohort study. (ingediend)
Evaluating the effect of driving distance to the nearest higher-level trauma
center on undertriage. (ingediend)
The impact of pre-hospital time intervals on mortality in moderately and
severely injured patients. (ingediend)
An evaluation of pre-hospital triage and on-scene decision-making in
deceased trauma patients. (ingediend)
Development and validation of pre-hospital prediction models to select
patients in need of specialized trauma care (GOAT study): an individual
participant data meta-analysis. (ingediend)

Opgeschaalde zorg
Collective surge capacity planning; framework for health care coalitions.
(ingediend)
Continuity of care; measuring the state of preparedness on health care
facilities for disaster surge events. (lopend project)
Operational strategies for collective surge capacities; Role of health care
coalitions and comparable partnerships for acute care with Covid-19 and
other surge-like events. (lopend project)

Beter voorbereid in de
opgeschaalde zorg
In de afgelopen jaren is in ROAZ-verband gewerkt aan
bewuste keuzes in de voorbereiding op rampen en
crises. Om deze keuzes te maken is een methodiek (de
risicogerichte benadering) ontwikkeld en als pilot in de
ROAZ-regio Zuidwest-Nederland uitgevoerd. Daarbij
bleek voor veel van de benodigde stappen nationaal en
internationaal geen methode beschikbaar waardoor
veel zelf ontwikkeld moest worden. De instrumentaria
die tijdens de uitwerking van deze pilot zijn ontwikkeld
en de kennis en ervaring die daarbij is opgedaan zijn
de aanleiding geweest voor meerdere publicaties over
de risicogerichte benadering. Daarmee wordt een
verdere stap gemaakt in de kwaliteit en onderbouwing
van de pilot die weer ten goede komt aan de verdere
doorontwikkeling en het gebruik van de risicogerichte
benadering in de regio.

Literatuurstudie naar verschillen
in uitkomstmaten tussen diverse
levels van traumazorg
In Nederland zijn traumacentrum en traumanetwerk
bekende begrippen. Onze traumanetwerken zijn
ingericht rondom één level I traumacentrum met
meerdere level II en level III ziekenhuizen in het
verzorgingsgebied van een bepaalde traumaregio. Level
I centra zijn ingericht om 24 uur per dag, 7 dagen in de
week complexe zorg te organiseren. Met de gedachte,
‘de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment’
ging onze interesse ernaar uit om de beschikbare
literatuur na te lopen op studies die uitkomstmaten
vergelijkt tussen diverse levels van traumazorg.
Studies gericht op niet-fatale uitkomstmaten zoals
ligduur in het ziekenhuis of functioneel herstel
waren beperkt beschikbaar, welke geen uniforme
resultaten opleverden. Er waren voornamelijk studies
gericht op in-hospitaal overlijden als uitkomstmaat
beschikbaar, gedaan op data uit de VS en enkele andere
hoge-inkomenslanden. Deze studies laten zien dat
vergelijkbare patiënten een grotere kans op overleven
hebben indien ze naar een level I ziekenhuis gebracht
worden ten opzichte van non-level I ziekenhuizen.
Bij een vergelijking tussen alleen level I en level II
ziekenhuizen waren de verschillen kleiner.
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Landelijke Traumaregistratie (LTR)
Traumaregistraties per ziekenhuis 2018 - 2020

Overlijdenspercentage 2016 -2020

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

2020

Albert Schweitzer ziekenhuis

2019

Beatrixziekenhuis

2018

Erasmus Medisch Centrum

3,3%

2016

3,1%

2017
2018

2,9%

2019

2,7%

Fransiscus Gasthuis

2,5%

Fransiscus Vlietland

2,3%

Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis
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Ikazia Ziekenhuis
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Multitrauma Traumaregio Zuidwest 2016 - 2020 Absoluut en Kwaliteitsindicator (KI)
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Verdeling letsels naar lichaamsregio 2020
Plaats ongeval
6988

HAP/Huisarts
1625

Ziekenhuis
693

Hoofd 29%

Overig en onbekend
284

Wervelkolom 5,9%

Verwijzer 2020 (totaal 9.590)

Gezicht 21,8%
Nek 1,1%
Thorax 11,7%

Abdomen,bekkeninhoud 3,7%
112
5238

Huisarts
3453

Eigen initiatief
440

Ander ziekenhuis
418

Overig en
onbekend
41

Vervoer patiënt 2020 (totaal 9.590) 				

Ambulance
6732

28

Eigen vervoer
2281

Traumahelikopter
31

Huid, brandwonden, 0verig 5,7%

Ambulance met
MMT-inzet
509

Bovenste extremiteit 28,2%

Overig en onbekend
37

Onderste extremiteit 49,8%

Wilt u meer weten over de traumaregistratie?

Neem dan contact op met één van onze datamanagers.
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Mobiel Medisch Team
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Honderdduizend vluchten traumahelikopter
in een kwart eeuw, elk met een eigen verhaal

Bron:
AD, Adrianne de Koning, 11-02-20

Het is een spectaculair gezicht: de traumahelikopter die over de regio raast en op de onmogelijkste plekken landt. Maar de vluchten zijn niet alleen spectaculair. Achter elke vlucht
gaat een verhaal schuil, van opluchting, vrees of verdriet. Op 11 februari 2020 stond de ploeg van Rotterdam The Hague Airport stil bij de mijlpaal van 100.000 vluchten in 25 jaar tijd.
Twee minuten. Het duurt twee minuten voor op Rotterdam The Hague
Airport de motoren van de kanariegele helikopter op volle toeren
draaien. In die twee minuten doen de arts van het Mobiel Medisch
Team en de verpleegkundige hun eerste voorbereidingen. De arts belt
de meldkamer: ,,Wat is er aan de hand?’’ De verpleegkundige is op dat
moment vooral de co-piloot. Hij zoekt de beste route en navigeert na
het opstijgen.

Veel meer vluchten
Verleden jaar vloog de Rotterdamse traumaheli 2300 keer uit, vanaf
het vliegveld maar soms ook vanaf de plek waar net hulp is geboden.
Want het team heeft het druk. Er zijn veel meer vluchten dan in de
eerste jaren, toen de helikopter eigenlijk alleen naar ongelukken met
zwaargewonden vloog, en de ambulanceverpleegkundige zich soms
nog afvroeg wat die arts en specialistische verpleegkundige eigenlijk
kwamen doen. Twijfels die er nu niet meer zijn, nu het team zijn nut
heeft bewezen bij grote ongevallen en ingewikkelde medische zorg.

In de Rotterdamse regio heeft de traumahelikopter al op de gekste plekken
gestaan. Op het plein voor Centraal Station, naast de Markthal, op de kade
van de Schie in Schiedam, op het strand. Piloot Roel Weggen – nog een
relatieve nieuweling op de Rotterdamse heli – vertelt dat hij en zijn team
steeds creatieve oplossingen moeten zoeken om te kunnen landen.
De steden zijn steeds dichter bebouwd. Braakliggende terreinen
verdwijnen. Nieuwe woningen of torens keren terug. ,,De Cruyff
Courts, kleine voetbalvelden in de wijk, zijn hofleverancier van goede
landingsplekken. Kinderen die er spelen hebben meestal ook wel
vanzelf door dat we daar willen landen’’, zegt hij met een lach. ,,Soms
is het vanuit de lucht moeilijk te zien of we ergens kunnen landen. We
hebben overdag 25 bij 25 meter nodig, ongeveer 5 auto’s bij 5 auto’s. Dat
geeft ons houvast. Samen kijken we naar andere obstakels, bomen, de
bovenleiding van de tram, borden. Maar ook als je alle ruimte hebt, moet
je goed nadenken. Stel, je ziet een mooi voetbalveld, maar het hek om
het sportpark is dicht. Dan moet je daar zeker niet landen.’’

“De Cruyff Courts, kleine voetbalvelden in de wijk,
zijn hofleverancier van goede landingsplekken.”
- Piloot Roel Weggen
Amsterdam had in 1995 de primeur van de eerste vlucht. Rotterdam
werd enkele jaren later de tweede basis. Nu staan er vier heli’s verdeeld
over het land. Samen vlogen zij 100.000 vluchten in 25 jaar tijd. Met de
vele uitrukken zullen de volgende 100.000 vluchten niet weer 25 jaar
op zich laten wachten.

Eenmaal geland trekt de heli bijna altijd vele kijkers, aangetrokken tot
het lawaai. Zij zijn zich niet bewust van het leed dat vaak achter een
melding schuil gaat en maken selfies met het gele gevaarte op de
achtergrond. Als de politie niet in de buurt is, blijft Weggen als piloot
zijn heli bewaken. Anders gaat hij mee voor ‘hand- en spandiensten’.
,,Als ik blijf, blijf ik altijd op een afstandje staan. Vaak met een hele
groep nieuwsgierige kinderen om mij heen, om te voorkomen dat
mensen te dichtbij komen.’’

Storm geen probleem
Ook met de sterke wind van vandaag, kan het team vliegen. Al is de
turbulentie hevig. Alleen bij mist blijft het gevaarte aan de grond.
Arts Iscander Maissan is nooit bang in de lucht. ,,We hebben de beste
piloten.’’ Vorige maand keerde een helikopter vijf minuten na het
opstijgen weer terug vanwege het slechte weer. De heli kwam toen
gevaarlijk dicht bij een zakelijk vlucht. Beide landden zonder problemen,
maar de Onderzoeksraad doet wel onderzoek naar wat er mis ging.

De anesthesioloog werkt de helft van zijn tijd bij het Erasmus MC en
de andere helft bij het Mobiel Medisch Team, dat soms ook over de
weg uitrukt. Behalve als het donker is, wordt er minder gevlogen en
vaker gereden.

Twee helikopters vinden een plekje op de kade langs
de Schie in Schiedam. © MediaTV
,,Een op de vijf vluchten zijn naar kinderen, die vervelende ongelukken
hebben gehad of opeens erg ziek zijn’’, vertelt Maissan. Andere
redenen om de arts en gespecialiseerde verpleegkundige te sturen zijn
bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een val van hoogte, als er sprake is
van meerdere ernstige slachtoffers, onderkoeling, verdrinking of als de
ambulance er te lang over zou doen. De Rotterdamse heli vliegt ook
naar Zeeland of naar West-Brabant.

Patiënt haast nooit in heli
Dat de arts ter plekke komt, kan een leven redden, zo blijkt ook uit
onderzoek. ,,Een operatie op straat doen we echt maar een paar keer
per jaar, maar we kunnen wel iemand onder narcose brengen, net als
we dat in de operatiekamer zouden doen.’’
In tegenstelling tot wat velen denken, gaat de patiënt in de
Rotterdamse regio haast nooit met de helikopter naar het ziekenhuis.
Bij minder dan 1 op de 20 uitrukken is er een patiënt aan boord. ,,Het
levert in de Randstad maar weinig tijdwinst op en in de ambulance heb
je veel meer werkruimte’’, vertelt Jorrit Mol, die als verpleegkundige na
zijn werk als co-piloot in de lucht op de grond zijn ‘gewone’ werk doet.
Als het nodig is, rijdt de arts wel mee naar het ziekenhuis.

Veel bekijks na een landing bij de Markthal. © AD
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Frans Bauer loopt dagje mee met ons MMT

Bron:
RTL4, dinsdag 10 maart

In de TV-serie Goed voor Elkaar, RTL4, ontmoet Frans Bauer mensen die iets goeds doen voor de Nederlandse
samenleving. Vrijwilligers of mensen die gekozen hebben voor een beroep waarin zij iets kunnen betekenen voor
een ander. Frans loopt een dagje met ze mee om erachter te komen wat hun werk precies inhoudt. Hij hoort ook de
verhalen van mensen die hen dankbaar zijn. Samen gaan ze deze personen bedanken.
Op dinsdag 10 maart werd traumachirurg Philippe de Rooij gevolgd. Eén van zijn patiënten wil hem bedanken voor zijn zorg nadat zij bij een
ernstig auto-ongeluk beide benen en een arm had gebroken. “Ik leef nog dankzij Philippe,” is haar stellige overtuiging. In de reportage volgt Bauer
de werkzaamheden van het Mobiel Medisch Team, waar Philippe deel van uitmaakt.
De uitzending was op dinsdag 10 maart om 20:29 bij RTL4 te zien.
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Het Mobiel Medisch Team (MMT)
2020 was ook voor het MMT een bijzonder jaar vanwege COVID-19. Het virus betekende vele aanpassingen op de wijze waarop het team
samenwerkte en samenleefde. Dit was niet altijd makkelijk. Het zoeken naar passende beschermingsmiddelen was vaak een ware uitdaging.
Maar ook het afstand houden, de mondkapjes in de helikopter, in overall naar de patiënt toe; alles werd gedaan om het team letterlijk in
de lucht te houden. Want het MMT is een klein team en dus kwetsbaar. Teamleden konden niet gemist worden, dan kwam de continuïteit
in gevaar. En het is gelukt. Er is één besmetting geweest in het team. Door gelijk strenge maatregelen te treffen is een uitbraak voorkomen.
Daardoor heeft het team in 2020 zoals gebruikelijk weer optimale medisch specialistische zorg, prehospitaal geleverd.
Landelijke oproepgegevens
Er zijn vier MMT’s die met een helikopter of een MMT-voertuig zorgen voor een dekkend netwerk van zorg
in Nederland. De totale cijfers van de vier teams lopen een jaar achter en dus hier de trend tot en met 2019.
Het aantal oproepen stijgt sinds 2010. Echter in 2019 wordt een kleine daling gezien van de landelijke oproepen.
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Figuur 2: oproepen 2009-2020 van de vier Lifeliners (dus exclusief de oproepen van het voertuig)
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Figuur 1: landelijk oproepen 2010 – 2019 van de vier MMT’s met de helikopter en het voertuig

Wel bekend zijn de totale oproepen van de helikopters (dus de oproepen van het voertuig ontbreken).
Inzetten met
de helikopter
2020

Amsterdam
(Lifeliner 1)

Rotterdam
(Lifeliner 2)

Nijmegen
(Lifeliner 3)

Groningen
(Lifeliner 4)

Totaal

2.245

3.051

2.365

1.262

8.923

Tabel 1: Oproepen 2020 van de vier Lifeliners (exclusief de oproepen van het MMT-voertuig)

Wanneer we inzoomen op de gegevens van
het MMT van Rotterdam (Lifeliner 2) zien we
dat de oproepen met de helikopter iets zijn
gestegen in 2020 en de oproepen met het
MMT-voertuig iets zijn gedaald. Overall lijkt
COVID-19 geen invloed te hebben op het
aantal oproepen van het MMT.

Een inzet is als daadwerkelijk ter plaatse door
het team hulp is verleend en het aantal inzetten van het team wordt berekend door van
het aantal oproepen de cancels af te trekken.
Er zijn verschillende oorzaken waardoor
voortijdig een oproep wordt gecanceld.

Helikopter
MMT-voertuig

Totaal

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.348

2.552

2.752

3.091

2.849

3.051

764

932

998

1.052

979

717

3.065

3.316 3.684 4.089

3.901 4.030

Tabel 2: Aantal oproepen MMT Rotterdam 2015 - 2020

Helikopter
MMT-voertuig

Totaal

oproep

inzet

cancel

cancel%

3.051

1.549

1.502

49%

979

515

464

47%

4.003

2.064

1.966

48%

Tabel 3: Inzetten en cancels met de helikopter en voertuig, 2020

Eén daarvan is bijvoorbeeld als het slachtoffer is overleden voordat het MMT is gearriveerd. In tabel 3
staan het aantal oproepen, inzetten en cancels voor 2020, uitgesplitst naar het gebruikte voertuig.
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Vervolg: Het Mobiel Medisch Team (MMT)

1.400

Van het totaal aantal patiënten die gezien
zijn (2068) was 22,9% onder de 16 jaar. In
tabel xx staan een aantal handelingen die
zijn verricht, uitgesplitst naar kind (< 16 jaar)
en volwassenen. Het percentage geïntubeerde
patiënten is 27%. Dit is een lichte stijging ten
opzichte van 2019 (25%).

Oproepen met helikopter

1.050

700

350

0

Handeling

Kind (<16 jaar)

Volwassene
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Intubaties

52

506

558

Botschroeven

28

131

159
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2

12

14

48

327

375
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Tabel 4: verrichtte handelingen in 2020 onderverdeeld
naar kinderen (<16 jaar) en volwassenen
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Figuur 3: oproepen 2010 -2020 van de Lifeliner 2 uitgesplitst naar meldkamer

De vier MMT’s in Nederland verzorgen lesdagen bij de Academie voor Ambulancezorg. In 2020 stonden
de onderwijsactiviteiten voor een groot deel on hold. Slechts twee onderwijsdagen op de academie zijn
in februari doorgegaan. Het is het voornemen om in 2021 vijftien lesdagen te verzorgen ter compensatie
van de afgezegde momenten in 2020. Ieder station doet ongeveer evenveel.

Standplaats van het MMT
In Figuur 3 is de trend te zien van het aantal oproepen per meldkamer. Opgemerkt dient te worden dat
vanaf 2019 de meldkamer Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is samengevoegd met de meldkamer Rotterdam
Rijnmond (RR) . De oproepen van ZHZ zijn vanaf dat moment toegevoegd aan de rode lijn van RR.
In 2020 waren 2264 oproepen bij een ernstig trauma. 1656 maal werd het team ingezet voor een
levensbedreigende situatie waar geen trauma aan ten grondslag lag. De verhouding trauma - nontrauma bij de oproepen is 60% versus 40%. In onderstaand figuur 4 is de verhouding trauma versus
non-trauma te zien over de jaren heen. Deze blijft inmiddels redelijk gelijk. Ook als we kijken naar de
daadwerkelijke inzetten ( dus minus de cancels) zijn 59% van de inzetten in het kader van een trauma.

Verdeling trauma en non-trauma
2200

In 2020 is in de Luchtvaartnota een passage opgenomen die het mogelijk maakt om op luchthavens
gescheiden geluidsruimtes te realiseren. Dat is positief voor de borging van de standplaats van het MMT
op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) omdat RTHA de enige goede standplaats voor het MMT in onze
regio is. De realisatie van deze gescheiden geluidsruimten wordt verder uitgewerkt en vastgelegd in het
nieuwe Luchthavenbesluit (LHB). In een LHB worden alle regels en grenswaarden waar de luchthaven
zich aan moet houden vastgelegd. Het MMT participeert in de ontwikkeling van dit LHB en trekt hierin
samen op met de Politie.

Ronde langs ketenpartners

Het MMT werkt op straat altijd samen met andere hulpdiensten. In 2020 heeft een vertegenwoordiging
van het team een ronde gemaakt langs een aantal van deze ketenpartners. Onderwerpen van gesprek
waren de samenwerking in het algemeen, nieuwe ontwikkelingen en het melden van incidenten of
klachten. Ondanks COVID-19 zijn deze gesprekken via MS Teams uiteindelijk wel doorgegaan.
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Figuur 4: Verhouding trauma- non-trauma 2004 - 2020
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Interview: Xavier Moors

MMT inzetten bij kinderen basis voor promotieonderzoek

In 2021 hoopt Xavier Moors te promoveren. Als we hem spreken is hij nog volop bezig met zijn
promotieonderzoek. Xavier is kinderanesthesioloog in het Erasmus MC – Sophia, arts Mobiel
Medisch Team, medisch manager van de ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord
én voorzitter en instructeur van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen. Met recht een
duizendpoot! Xavier, hoeveel uur zit er bij jou in een dag?
Promotieonderzoek

Burgerhulpverleners

“Ik hou me al een aantal jaar bezig met de inzetten die we hebben
gedaan met het MMT bij kinderen. Door mijn verschillende
rollen kan ik deze resultaten vergelijken met het ziekenhuis en
de ambulancedienst. Ik onderzoek onder andere of het MMT in
deze inzetten van meerwaarde was en zo ja, op welke manier.
Ondertussen heb ik al een aantal artikelen geschreven. De tel ben
ik kwijt, maar het begint steeds meer op het promotieboekje te
lijken wat ik voor ogen heb. Zeven tot acht hoofdstukken zijn al
af en ik ben nog met meer artikelen bezig. Het boekje is praktisch
klaar en ik hoop in 2021 te promoveren.

Vervolgens heb ik de cijfers bestudeerd van alle vier de Lifeliners.
In deze landelijke cijfers kinderreanimatie was duidelijk te zien dat
burgerhulpverleners een hele belangrijke rol spelen in het wel of
niet slagen van een kinderreanimatie. Zo was in het onderzoek te
zien dat een aantal kinderen een schokbaar hartritme had. Zij zijn
niet door de ambulance of heli ‘geschokt’ (inzet van de AED), maar
door de Burgerhulpverlener. Dat is hele belangrijke informatie, want
als er meer tijd zit tussen de aankomst van de ambulance en/of
heli dan kan dit schokbare ritme overgaan naar een niet-schokbaar
ritme. Uit de literatuur weten we dat een schokbaar ritme veel meer
kans heeft om terug te keren naar het eigen hartritme.

Ach, je moet gewoon goed plannen! Ik zit niet of nauwelijks in de koffiekamer omdat
ik veel bezig ben met mijn promotieonderzoek. Zo doe ik het ook als ik nachtdienst heb
voor het MMT. In de tijd dat we niet opgeroepen worden, ben ik aan het onderzoeken
en schrijven. Ik ben inmiddels wel gewend om effectief met mijn tijd om te gaan.
Kinderreanimaties

Expertise

Het eerste onderzoek wat ik deed was het bekijken van de
resultaten van de kinderreanimaties die we hebben gedaan met
de Lifeliner 2, de heli van Zuidwest-Nederland. Zo viel in deze
resultaten op dat het aantal kinderen die sterven na een reanimatie
in het ziekenhuis lager is dan buiten het ziekenhuis. Een andere
uitkomst was dat de kinderen die na het reanimeren op de plaats
van het ongeval nog niet hun eigen hartslag terug hadden, in het
ziekenhuis alsnog kwamen te overlijden. Uiteraard betekent dit
niets voor onze MMT-werkwijze tijdens kinderreanimaties behalve
dat we nu weten dat het heel belangrijk is om op het plaats van
het ongeval de tijd te nemen voor een goede Basic Life Support en
Advanced Life Support. Als je in een rijdende ambulance zit is het
gewoon lastiger om kwalitatief goed te kunnen reanimeren.

De grootste rode draad in mijn promotieonderzoek is het hebben
van expertise. Dat is hele belangrijke informatie en tegelijkertijd
ook heel logisch. Als je iets maar heel vaak doet, word je er ook
veel beter in. Om een voorbeeld te noemen: een ambulance komt
ter plaatse bij mensen van 0 jaar tot heel oud. De cijfers van de
afgelopen jaren van Ambulancezorg Nederland laten zien dat een
ambulanceverpleegkundige eens per 5 jaar een ernstig ziek of gewond
kind behandeld. Als je kijkt naar de geplande kinderritten zijn dat er
ook niet zoveel. Geplande kinderritten zijn overplaatsingen naar een
IC of een presentatie aan het ziekenhuis. Als je deze feiten vergelijkt
met het MMT: 22% van de patiënten die het MMT behandelt zijn
kinderen. Een MMT-arts doet eens per 3-4 maanden een volledige
kinderreanimatie en elke MMT-verpleegkundige zelfs nog iets meer,
want daar zijn er meer van. Voordat ik bij het MMT ging werken heb ik
ruim 10 jaar op de ambulance gereden zonder één kinderreanimatie
en in mijn eerste jaar bij het MMT heb ik er een aantal gehad.
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Vervolg: MMT inzetten bij kinderen basis voor promotieonderzoek

Andere setting

Keizersneden

Je moet je voorstellen … Een kind dat in een ziekenhuis in een
reanimatiesituatie terechtkomt is wezenlijk anders dan erbuiten.
In het ziekenhuis ben je omringd door apparatuur en collega’s waar
je op kunt terugvallen. Buiten sta je er alleen voor. Natuurlijk ben je
samen met de verpleegkundige van de heli en het ambulanceteam en
toch is dat een andere setting. Je hebt vaak ook nog te maken met de
thuissituatie van een kind. Om van de emoties van de ouders maar te
zwijgen. Dat maakt het emotioneel zwaarder.

Eén van de kinderinzetten die me het meest is bijgebleven, is een
reanimatie in een bakkerij van een paar jaar geleden. De melding
was dat een zwangere vrouw onwel was geworden op haar laatste
werkdag. De dag erna zou haar zwangerschapsverlof ingaan. Deze
vrouw kwam in een reanimatiesetting terecht en toen hebben we
razendsnel een keizersnede in de bakkerij uitgevoerd. Deze inzet
heeft indirect wel een plek gekregen in mijn onderzoek omdat ik
heb onderzocht hoe vaak we met de vier Lifeliners in Nederland zo’n
zelfde casus hebben gedraaid. Zeven keer is er door een MMT buiten
het ziekenhuis een keizersnede uitgevoerd in een reanimatiesituatie.
Vanuit deze zeven inzetten zijn een aantal kinderen geboren, waarvan
drie kinderen nu nog in leven zijn. Bij één van de drie kinderen is er
sprake van een iets minder neurologische situatie.

Factor stress
Op basis van mijn onderzoek is de factor stress een aanbeveling. Stress
is namelijk van invloed op je prestatie. Het is geweldig als we in de
toekomst de factor stress zouden kunnen meten bij een MMT-arts
tijdens een kinderinzet. Denk aan het meten van de bloeddruk, de
cortisolspiegel en het maken van een ECG. Op basis van deze metingen
kun je zien wat de kinderinzet precies met hem/haar heeft gedaan.
Hier zitten wel haken en ogen aan, want we hebben (gelukkig) niet
zoveel kinderinzetten en daardoor zou het een lange studieperiode
worden. Ik durf wel een voorschot te nemen op de mogelijke uitkomst
van deze studie: ik denk dat een MMT-arts minder stress ervaart
omdat ze het vaker doen.

De kracht van een ongeboren kind
Als een volwassene onwel wordt en in een reanimatiesetting terecht
komt, dan heb je maar een aantal minuten om te zorgen dat dit
omkeerbaar is. Bij 3-5 minuten loopt een volwassenen hersenschade
op en dat is anders bij een ongeboren kind. De baby bereidt zich in de
buik van de moeder al voor op de uitdrijving.

Een bevalling is voor een baby onprettig. Bij de monitoring van de
hartslag van de baby tijdens de bevalling, zie je dat het hartritme
variabel is. Het gaat van 150 naar 100 en weer terug. Een ongeboren
kind is in staat om deze situatie langere tijd vol te houden zonder
hersenschade. In de zeven gevallen die ik heb onderzocht, hebben de
moeders de reanimatiesituatie niet overleefd en drie van de zeven
kinderen wel. Hier kan ik geen harde conclusies aan verbinden, maar
als je er fysiologisch over nadenkt maakt een kind meer kans om de
reanimatie te overleven dan de moeder.

Dromen voor 2021
Als je naar onze MMT uitrusting kijkt, dan hebben we op het gebied
van medicatie alles wel bij ons. Misschien dat je hier in de marge nog
wat zou kunnen verfijnen, maar de ECMO gaat écht van meerwaarde
zijn op de vier Lifeliners. De ECMO geeft het hart en/of de longen
de mogelijkheid tot rust te komen, waardoor zij de kans krijgen te
genezen met minder kans op blijvende schade. Je kunt de ECMO
vergelijken met de hart-longmachine die op de operatiekamer
gebruikt wordt tijdens openhartoperaties. Ik hoop echt dat het ons,
onder leiding van onze MMT-collega Dinis Dos Reis Miranda, lukt om
dit in 2021 voor elkaar te krijgen. Dat zou geweldig zijn!”

Noot van de redactie

Natuurlijk blijft een kinderreanimatie, met of zonder expertise, altijd spannend.
De spanning wordt uiteraard minder als je ‘t vaker meemaakt. Door al deze ervaringen
ben je in staat om de puntjes op de i te zetten en reanimeer je rustiger en beter.

De onderzoeken waar Xavier in dit artikel over verteld, hebben deels
in 2020 plaatsgevonden en deels daarvoor. Zoals gezegd is hij
nog volop bezig met zijn promotieonderzoek dus we wensen
Xavier veel succes toe en kijken uit naar het moment dat alle
onderzoeksresultaten prijsgegeven worden in zijn promotieboekje.

Over het MMT

Het Mobiel Medisch Team (MMT) wordt ingezet wanneer bij een ongeval direct en ter plekke specialistische medische zorg nodig is.
Deze zorg wordt aanvullend op de ambulancezorg geleverd. Het MMT en de ambulanceverpleegkundigen werken samen om de beste
zorg te leveren aan de patiënt. In Nederland zijn er vier MMT’s die inzetbaar zijn door heel het land.
Elk MMT bestaat uit een medisch specialist (anesthesioloog of traumachirurg), een gespecialiseerde verpleegkundige en een piloot.
Alle hulpverleners zijn naast hun reguliere opleiding specifiek opgeleid en getraind voor het verlenen van (pre-hospitale) spoedeisende
medische hulp en hebben ervaring met het werken onder moeilijke omstandigheden. Het MMT van het Traumacentrum ZuidwestNederland is gehuisvest op het helistation van Rotterdam The Haque Airport en vliegt met de Lifeliner 2. Naast een hangar voor de
helikopter bevinden zich daar ook de werk- en verblijfruimten van de teamleden.
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Vooruitblik 2021
Helaas staat ook 2021 nog in het teken van de coronacrisis, maar
we kijken reikhalzend uit naar het regionaal begeleiden van de vele
vaccinatietrajecten die gepland staan voor dit jaar. Daarnaast bereiden
we ons voor op een derde golf en een zorginfarct die hopelijk niet komen
gaan. Naast de crisis blijven we ruimte creëren voor andere projecten
zoals het Kwaliteitskader Spoedzorgketen wat belangrijke deadlines kent
in 2021, maar ook voor de doorontwikkeling van het LPZ-systeem en het
voorbereiden van oefeningen.

26

Het programma Zorgcoördinatie bouwt verder voort op de ingeslagen weg en
diverse pilots gaan van start in het nieuwe jaar. We zijn reuze benieuwd naar
de resultaten hiervan en de beweging die dit brengt in het acutezorglandschap.
Samen met de ketenpartners kijken we ook hoe we de digitale gegevensuitwisseling verder vooruit kunnen helpen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde
voor zorgcoördinatie.

Organisatie

In het traumazorgnetwerk gaan we onder begeleiding van een projectleider
aan de slag met de ketenpartners om nog intensiever dan voorgaande jaren
het gesprek over de 90% polytraumapatiënten in level 1 ziekenhuizen te voeren:
Welke patiënten moeten wanneer, waar en onder welke voorwaarden opgevangen
worden?
We hopen dat het MMT in 2021 de ECMO, de draagbare hart-longmachine, kan
toevoegen aan hun basisuitrusting zodat ze nog meer levens kunnen redden.
Verder blijven we onverminderd verbinden, optimaliseren en vernieuwen voor
een betere acute zorgketen!

Houd voor meer actuele informatie onze website
www.traumacentrumzwn.nl in de gaten
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