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Grootschalige oefening FC Dordrecht
Wat een gezellig avondje voetbal kijken moest worden, eindigde in een
drama met veel slachtoffers. Gelukkig betrof het hier een grootschalige
oefening van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de gemeente Dordrecht, de
geneeskundige hulpverleningsdiensten en FC Dordrecht organiseerden
op woensdagavond 12 april 2017 een grootschalige rampenoefening in
en om het stadion van de Dordtse club FC Dordrecht. Het belangrijkste
doel was de samenwerking tussen de ketenpartners en FC Dordrecht te
beoefenen.

Dit unieke concept is voor het eerst toegepast tijdens GGB oefeningen in Zeeland en nu dus ook met succes tijdens deze oefening. Het
Traumacentrum Zuidwest-Nederland heeft dit deel van de oefening begeleid met drie trainers. De oefening heeft nuttige leerpunten opgeleverd,
waarmee de ketenpartners in regioverband weer aan de slag gaan!

Tijdens een zogenaamde ‘bekerwedstrijd’ van de voetbalclub
FC Dordrecht werd door de eigen supporters een (illegale) vuurwerkbom
afgestoken. De explosie veroorzaakte gewonden en veel paniek onder de
supporters. Met dit oefenscenario startte de ontruimingsprocedure van
FC Dordrecht en werd de grootschalige hulpverlening opgestart.
Hulpverleners moesten ter plaatse de gewonden in het stadion opvangen, behandelen en/of afvoeren naar het ziekenhuis. Hierbij werden
de ambulancediensten van Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en
Zeeland ingezet. Ook de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) en
het Rode Kruis werden ingeschakeld. Naast de inzet van de hulpdiensten
waren ook het Albert Schweitzer ziekenhuis, de HAP Drechtsteden en het
personeel van FC Dordrecht betrokken bij de oefening.
Het bijzondere aan deze grote oefening was dat T3 slachtoffers voor de
HAP transformeerden van lotusslachtoffer tot een ETS (Emergo Train
System) poppetje. ETS-poppetjes die ‘verslechterden’ naar T2 of zelfs T1
werden op hun beurt weer levende lotusslachtoffers richting de SEH.

Aantal geregistreerde traumapatiënten op de SEH in 2014-2016

Jaar

2014

2015

2016

Totalen regio ZWN

9794

10.245

10.084

2014

2015

2016

781

648

535

Aantal polytraumapatiënten op de SEH in 2014-2016

Jaar
Totalen regio ZWN

Aantal polytraumapatiënten op de SEH verdeeld naar de ziekenhuizen per level 2014-2016

Jaar

2014

2015

2016

aantal

(%)

aantal

(%)

aantal

(%)

level 1

403

(51.6%)

441

(68,1%)

385

(72%)

level 2

236

(30.2%)

147

(22,7%)

88

(16,4%)

level 3

142

(18.2%)

60

(9,3%)

62

(11,6%)

regio ZWN totaal

781

(100%)

648

(100%)

535

(100%)

Ziekenhuis

De jaarrapportage 2016!
Er is weer een mooie regionale jaarrapportage verschenen met de data
van de traumaregistratie 2016. Deze is beschikbaar
gesteld aan de ziekenhuizen in de regio.
In deze rapportage wordt
de hele keten in
kaart gebracht.
Later informeren
wij u uitgebreid
over specifieke
onderwerpen.
Links alvast drie
tabellen uitgelicht.
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Aan de slag met antibioticaresistentie:

Subsidie ingediend en kwartiermaker aangesteld
Zoals al eerder aangekondigd heeft het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) tien regio’s aangewezen als regionaal zorgnetwerk voor de bestrijding van antibioticaresistentie

het transmurale samenwerkingsverband in Zuid-Holland Zuid. Daarvoor
werkte zij respectievelijk in een organisatie in de Verpleging, Verzorging en
Thuiszorg (de Swinhove Groep in Zwijndrecht) en het ministerie van VWS.

In deze netwerken gaan zorgverleners samenwerken om te voorkomen
dat resistente bacteriën zich door de zorgketen bewegen en nieuwe
resistentie ontstaat. In de regio Zuidwest-Nederland is het Erasmus MC
aangesteld als coördinerend centrum, waarbij de taak om de belangrijkste partijen bijeen te brengen belegd is bij het Traumacentrum ZWN.
Met het aanstellen van een ad interim kwartiermaker is hieraan reeds
uitvoering gegeven en de bestuurlijke verankering in de regio vindt op
deze manier plaats in het ROAZ.

Janet Vos is 40 jaar, woont in
Rotterdam en heeft een bestuurskundige achtergrond. Via
haar werk bij het ministerie van
VWS heeft ze de zorgsector leren
kennen en daar werkt ze al meer
dan 10 jaar met veel plezier. Het
innoveren en verbeteren van de
zorg geeft haar energie, evenals
het daarbij behorende samenbrengen en verbinden van betrokken bestuurders, management en
professionals in de samenwerking
Janet Vos
naar een gemeenschappelijk doel.
Samen met de Startersgroep en
alle relevante ketenpartners in de subregio’s gaat zij de komende periode
aan de slag om te komen tot een gezamenlijke aanpak bij de bestrijding
van antibioticaresistentie in ons werkgebied. Janet heeft erg veel zin in
deze nieuwe uitdaging en graag maakt ze vanaf september a.s. kennis
met alle betrokken partners in de regio.

Vanaf september 2016 is een Startersgroep met een vertegenwoordiging van arts-microbiologen en artsen Maatschappij & Gezondheid van
de subregio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland samen
met de ad interim kwartiermaker bezig met de voorbereidingen van het
Zorgnetwerk. Er ligt een plan van aanpak en is de subsidieaanvraag voor
het opzetten van het netwerk in de komende twee jaar ingediend.
Recentelijk is Janet Vos als de definitieve Kwartiermaker van het zorgnetwerk ABR ZWN aangesteld. Per 1 september a.s. zal zij starten in
deze functie. Janet heeft veel ervaring in het opbouwen van netwerken
en ketens in haar huidige functie als manager van stichting Drechtzorg,

20 jaar MMT: Een blik
terug in de tijd en naar
de toekomst
Op 8 juni jl. was het zover: de refereeravond in het kader van het
20-jarig bestaan van het MMT. Deze goedgevulde avond trok veel
belangstelling, niet alleen in de collegezaal maar ook via de live
uitzending Periscope. Na een enerverende terugblik met foto’s,
filmpjes en met mooie maar ook indrukwekkende verhalen werd
er ook naar de toekomst gekeken. Dit gebeurde op zowel medisch
als vliegtechnisch gebied.

De verbinding in de
regio zichtbaar
Wilt u op de hoogte blijven van alle initiatieven en best practices
op het gebied van de drukte in de acute zorgketen en het tekort
aan personeel? Kijk dan nu op http://www.acutezorgzwn.nl/keten/
voor onze infographic die deze maand live is gegaan! Volg ons ook
op Twitter https://twitter.com/tc_zwn zodat u direct geïnformeerd
bent als er nieuwe informatie in de infographic staat.

Verdiepende scholingen
neurologie en pediatrie
Op 11 en 30 mei jl. vonden verdiepende scholingen plaats over
neurologie en pediatrie voor instructeurs en praktijkopleiders van de
drie regionale ambulancediensten (Zeeland, Zuid-Holland Zuid en
Rotterdam-Rijnmond). Deze scholingen werden georganiseerd vanuit
het Kenniscentrum van het Traumacentrum ZWN in nauwe samenwerking met de ambulancediensten. De avonden waren druk bezocht
en ontvingen positieve maar ook opbouwende reacties. Het was de
eerste keer dat dit soort scholingen georganiseerd werden door het
Kenniscentrum. Terugkijkend op de avonden kunnen we concluderen
dat deze vorm van kennisoverdracht een formule is die we in 2018
gaan herhalen. Wilt u na het lezen van dit artikel graag met ons in
gesprek over scholingen? Neem dan contact op met Yvette van Strien
via h.vanstrien@erasmusmc.nl of 010 - 70 31 836.
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Planning bijeenkomsten in 2017
Trauma Audit Meeting
Terneuzen
16 november 2017

Denken buiten de kaders!
“De acute zorgketen vraag denkkracht!” Met deze pakkende tekst werden
bestuurders en managers uit ons netwerk uitgenodigd om op 29 juni jl.
bij elkaar te komen in The Rotterdam Science Tower. De insteek van deze
avond was om samen met elkaar tot creatieve ideeën te komen die
vandaag al kunnen bijdragen aan het verminderen van de drukte in de
acute zorgketen.
Samen met deRotterdamseZorg was deze enerverende avond georganiseerd met niet alleen een mooi uitzicht en lekkere hapjes maar ook een
hoop creatieve ‘out of the box’ ideeën. In vijf subgroepen gingen de 50
aanwezigen uit elkaar om te brainstormen over het verminderen van de
acute zorgvraag, de juiste patiënt snel op de juiste plaats krijgen, het efficiënter inzetten van personeel en het effectiever en efficiënter inrichten van
het acutezorgproces. Daarnaast
werd er een groep met de grootste
Volgens de jury waren de
creatievelingen samengesteld voor
beste ideeën het insteken op
de overige ideeën. Elke subgroep
vroegsignalering en preventie
kreeg de gelegenheid om de twee
door de eerstelijn, het plaatsen
beste ideeën voor te leggen aan
van een huisarts in de SEH en
een jury, bestaande uit vijf bestuurhet ontwikkelen van een app
ders, die daar vervolgens een fictief
waarmee de burger zichzelf
bedrag aan mocht toekennen. De
kan triëren en vervolgens kan
uitkomsten van deze avond zullen
zien hoe lang het duurt en wat
verder besproken en opgepakt
het kost om naar de huisarts/
gaan worden binnen het ‘Petit
HAP of SEH te gaan.
Comité personeelstekort’ en ‘De
Keten in Stroomversnelling’.

Aankondigingen
Met ingang van 1 juli 2017 heeft Miriam Ameling, ROAZ-coördinator
Acute Zorg, afscheid genomen van het Traumacentrum ZWN. Zij
gaat een nieuwe uitdaging aan als praktijkmanager in een huisartsenpraktijk. Haar taken in het kader van de Acute Zorg zijn overgenomen door Yvette van Strien. Er is een vacature uitgezet voor de
functie van Adviseur Acute Zorg.

ZWOT
25 september 2017
27 november 2017

Huisartsen
19 september 2017
14 december 2017
CBRN
5 oktober 2017

ROAZ

Expertisegroepen
Acute zorg

Dagelijks Bestuur ROAZ ZWN
19 september 2017
19 december 2017

Traumachirurgenoverleg
25 september 2017
27 november 2017

ROAZ ZWN
31 oktober 2017

Acute psychiatrie
2 oktober 2017
4 december 2017

Subregionale
Ketenoverleggen
Rotterdam-Rijnmond
Nog niet bekend

Acute kindergeneeskunde
5 september 2017
14 december 2017

Zuid-Holland Zuid
14 september 2017

Acute neurologie
21 september 2017

ZOAZ
16 oktober 2017

Acute geboortezorg Zeeland
6 november 2017

Expertisegroepen
Opgeschaalde zorg

Acute geboortezorg
Rotterdam-Rijnmond
Nog niet bekend

Ambulancezorg
7 september 2017
7 december 2017
GGD
14 september 2017
Ziekenhuizen
20 september 2017
8 november 2017

Projecten
De keten in stroomversnelling
31 augustus 2017
Petit comité
personeelstekorten
28 september 2017

Zorgcontinuïteit GGZ
19 oktober 2017
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