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Voorwoord
Om de patiënt goede acute zorg te bieden, is het noodzakelijk 

dat er samenwerking is binnen de zorgketens. Samenwerking 

tussen de zorgverleners en tussen instellingen. Ook moet de 

toegang tot de zorg goed geregeld zijn. In het afgelopen jaar 

werden knelpunten in de toegankelijkheid breed uitgemeten. 

In de pers, in de politiek én in het Regionaal Overleg Acute 

Zorg in Midden-Nederland. De ketenpartners in Midden- 

Nederland hebben hun visie hierop nog eens in het ROAZ 

vastgelegd.

Van het ministerie van VWS ontvingen we – zowel direct als 

via het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) – verzoeken om 

hen te informeren over onze aanpak van het borgen van de 

toegankelijkheid van de acute zorg, en dan met name ook 

voor de kwetsbare ouderen. De aandacht voor deze groep 

patiënten verbreedde de scope naar de sector verpleging en 

verzorging.

De waarde van het regionaal organiseren van de verschillende 

acute zorgketens wordt meer en meer erkend. Dat blijkt uit de 

activiteiten die in 2016 bij het Traumazorgnetwerk Midden- 

Nederland en de collega-regio’s werden ondergebracht. 

Bijvoorbeeld de organisatie van bijeenkomsten ten behoeve 

van het landelijk Kwaliteitskader Spoedzorg, de aanpak  

van dreigende knelpunten rond het vervoer van verwarde 

personen en de vorming van het regionale zorgnetwerk 

antibioticaresistentie.

De landelijke vaststelling in 2016 van het beleidskader en het 

Kwaliteitskader 2.0 crisisbeheersing en OTO biedt de zorg-

instellingen nieuwe handvatten voor het verder optimaliseren 

van hun crisisorganisaties.

De traumazorg wordt al sinds begin 2000 regionaal georgani-

seerd en is de basis van waaruit het regionale netwerk is 

ontstaan. De traumaregistratie is niet meer weg te denken als 

bron van gegevens om de kwaliteit van de traumazorg te 

evalueren. Voor verschillende onderzoeken en publicaties 

worden de gegevens uit de traumaregistratie gebruikt. In 2016 

werd gestart met het verrijken van de data met input van de 

patiënten zelf over de resultaten van de zorg. Dat is belangrijk: 

uiteindelijk gaat het om het verbeteren van de zorg voor de 

patiënt.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van wat zich in 2016 binnen 

het netwerk afspeelde. Ik wens u veel leesplezier.

Lukas van Spengler

Directeur Traumazorgnetwerk Midden-Nederland
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Missie
Wij willen een krachtig netwerk zijn, waarin alle partners in de acute zorgketen er samen actief voor zorgen dat een patiënt of 

groep patiënten met een acute zorgvraag onder alle omstandigheden zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg krijgt.

VISIE 
Elke patiënt met een acute zorgvraag is in onze regio onder alle omstandigheden continu verzekerd van optimale (keten)zorg.

ROAZ  
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ROAZ 

Aan het ROAZ nemen de bestuurders van de betrokken 

 zorginstellingen deel.

Eén extra themabijeenkomst: 

Inrichting Zorgnetwerk Antibioticaresistentie

ROAZ KERNGROEP 

De Kerngroep is een voorbereidend overleg op het ROAZ. De 

deelnemers van de kerngroep rapporteren direct naar het 

bestuur van hun instelling.

BESPROKEN EN BESLOTEN

Toegankelijkheid acute zorg in de regio

• Resultaten regionaal onderzoek naar de toegankelijkheid

van de acute zorg in Midden-Nederland.

• Gebruik Acuut Zorgportaal.

• Knelpunten en oplossingen voor de toegankelijkheid

in de regio.

• Vaststelling projectplan ‘Toegankelijkheid Acute zorg

Midden-Nederland’.

Vaststellen visie en missie van Traumazorgnetwerk  

Midden-Nederland

Crisisbeheersing en OTO

• Vaststelling van verschillende rapportages en plannen

van Crisisbeheersing en OTO.

• Start voorbereiding ketenbrede regionale oefening

infectieziekten in 2017.

Antibioticaresistentie

• Transmurale werkafspraken BRMO.

• Oprichting van het regionale zorgnetwerk antibiotica-

resistentie.

Ontwikkeling landelijk Kwaliteitskader voor de spoedzorg

• Opdracht tot uitwerken twee patient journeys.

16 FEBRUARI

27 SEPTEMBER

25 OKTOBER21 JUNI

20 SEPTEMBER19 JANUARI

22 NOVEMBER

24 MEI

Regionaal Overleg Acute Zorg
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Focusgroepen

FOCUSGROEP ACUTE VERLOSKUNDE

Deze focusgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van 

de Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV). Elke 

praktiserend verloskundige is verplicht om zich bij tenminste 

één VSV aan te sluiten. Elk VSV is georganiseerd rond een 

ziekenhuis in onze regio. Daarnaast zijn er zo nodig vertegen-

woordigers van de KSV Amersfoort, KSVU en de RAVU 

aanwezig.

Besproken onderwerpen / activiteiten:

• Infectieziekten

• Vluchtelingenproblematiek

• Parallelle acties

• Acuut bedreigde neonaat

• Pilot CRM training

FOCUSGROEP INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

Tijdens de pandemie met het H1N1 virus in 2009 bleek het 

voor de ketenpartners lastig de zorgvraag en de capaciteit van 

de verschillende zorgaanbieders op elkaar af te stemmen. 

Daarom werd in 2013 de focusgroep Infectieziektebestrijding 

opgezet. In de focusgroep zitten afgevaardigden van de 

ziekenhuizen, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de 

GGD regio Utrecht en de huisartsen. 

Deze focusgroep kent twee facetgroepen:

• BRMO

• Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland

Besproken onderwerpen / activiteiten:

• Zorgcontinuïteit

In 2016 vergaderde de focusgroep een keer. Het centrale 

onderwerp was zorgcontinuïteit. Na een presentatie over de 

organisatie van de ‘griep escalatie unit’ van het St. Antonius 

ziekenhuis identificeerden de leden van de focusgroep keten-

brede knelpunten op het gebied van zorgcontinuïteit.

ACUTE ZORG

De actieve focusgroepen bekijken hoe de acute zorg op hun gebied verbeterd kan 

worden. Ze zijn samengesteld uit professionals op het betreffende gebied. In 

iedere focusgroep is de hele zorgketen vertegenwoordigd.

3 OKTOBER25 APRIL

24 MEI
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De FACETGROEP BRMO organiseerde op 14 januari een 

symposium waarop gepresenteerd werd hoe zorginstellingen 

voor ouderen in de regio Utrecht ervoor staan op het gebied 

van infectiepreventie. Daarnaast werd uitgelegd hoe trans-

murale werkafspraken over BRMO het infectiepreventiebeleid 

kunnen versterken. Tot slot vertelden ervaringsdeskundigen 

hoe zij het infectiepreventiebeleid in hun organisatie hebben 

ingevoerd en hoe zij een uitbraak van BRMO het hoofd hebben 

geboden, zodat anderen konden leren van hun ervaringen.

De FACETGROEP KENNISNETWERK ZOÖNOSEN  

MIDDEN-NEDERLAND organiseerde op 8 juni een seminar en 

op 8 september een zoobiquity-congres. Daarnaast werden 

voorbereidingen getroffen voor een uitbraakoefening die in  

het eerste kwartaal van 2017 plaats zal vinden.

FOCUSGROEP PROVINCIAAL OVERLEG SPOEDEISENDE HULP

Het POSH wil op het gebied van spoedeisende hulp komen tot 

regionale afstemming op operationeel, tactisch en strategisch 

niveau. In deze focusgroep zitten vertegenwoordigers van de 

RAVU, van de SEH’s van alle ziekenhuizen uit de regio, van 

Primair HAP en van de Veiligheidsregio Utrecht.

Besproken onderwerpen / activiteiten:

• Drukte bij griepepidemie

• Toegankelijkheid acute zorg

• Gebruik Acuut Zorgportaal en verzoeken tot bypass

• Tekort aan verpleegkundig personeel

• Ontwikkelingen op de SEH’s

FOCUSGROEP CRISISBEHEERSING EN OTO

Deze focusgroep heeft als doel om het de samenhang in de 

hulpverleningsketen op het gebied van crisisbeheersing en 

OTO te verbeteren. Om dit te bereiken stemmen zij activitei-

ten, procedures en processen onderling af en delen zij kennis. 

Hierbij houden zij rekening met de wettelijke verplichtingen en 

verantwoordelijkheden van de verschillende partijen.

Besproken onderwerpen / activiteiten:

• Bijeenkomst terreur

• Voorbereiding hoog water

• Calamiteitenhospitaal

• Netcentrisch werken

• Oefening Infectieziekten

24 MAART

17 NOVEMBER

6 JUNI

7 JUNI 4 OKTOBER8 MAART

21 JANUARI

19 SEPTEMBER
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Activiteiten in 2016 
KETENAVONDEN

Tijdens ketenavonden worden er casussen van patiënten 

besproken, gevolgd door meer algemene lezingen. De  

sprekers variëren van ambulanceverpleegkundigen, chirurgen, 

revalidatieartsen tot medewerkers van de politie en brandweer.

De ketenavonden in 2016:

Van elke ketenavond is een kort verslag gepubliceerd in de 

nieuwsbrief van het Traumazorgnetwerk.

ONDERZOEKSBIJEENKOMSTEN

Het Traumazorgnetwerk wil de regionale samenwerking in 

onderzoek stimuleren. Daarom worden er door Diederik 

Smeeing, Falco Hietbrink en Marijn Houwert onderzoeks-

bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn gericht 

op het uitwisselen van informatie over lopende onderzoeken 

en het verbinden van (jonge) onderzoekers in de regio. 

Epidemioloog Marcel Dijkgraaf staat de onderzoekers verder 

bij.

TRAUMAREGISTRATIE

De datamanagers verzorgen de regionale traumaregistratie 

voor het St Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Meander 

Medisch Centrum, UMC Utrecht en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.

In mei 2016 is de registratie van 2015 na controle toegevoegd 

aan de landelijke traumaregistratie.

patiënten aangeleverd aan LTR in 2015

TRAUMAZORG

5313

‘Kaak- en aangezichtsletsel’

45 deelnemers

‘Amputatie’

75 deelnemers

‘Gecompliceerde letsels’’

64 deelnemers

‘Bijzondere casuïstiek’’

88 deelnemers

21 JUNI

15 DECEMBER

22 MAART

27 SEPTEMBER



Uit de traumaregistratie

•  Jaarbeeld 2015

 Een overzicht van de in 2015 geleverde traumazorg in de regio

Midden-Nederland. Met gegevens van de patiënten populatie, de zorg-  

logistiek en de relaties tussen ongevals mechanismen, letsels en de ernst

van de verwondingen. Met extra aandacht voor ernstig gewonden en

valpartijen in het item ‘Uitgelicht’.

Voor elk ziekenhuis een bijlage met gegevens van de eigen instelling.

• Onderzoek

 De gegevens van de regionale traumaregistratie zijn te gebruiken voor uiteen lopende

onderzoeken. In 2016 zijn er gegevens geleverd voor tien onderzoeken naar onder andere

prehospitale evaluatie, geïsoleerd neuroletsel en val bij ouderen.

•  Drie artikelen in de nieuwsbrief:

 Promoties

 Pressure Ulcers in Trauma patients with Preventive Spinal Immobilization  

Hoe vaak komt decubitus voor bij traumapatiënten die geïmmobiliseerd waren met een 

harde plank, een harde kraag en laterale blokken? En welke risicofactoren spelen een rol in 

de ontwikkeling van decubitus bij traumapatiënten die verdacht worden van wervelkolomlet-

sel? Dat waren de twee centrale vragen in het promotieonderzoek van Wietske Blom-Ham. 

Op 16 juni 2016 verdedigde zij – met succes – haar proefschrift. 

Evaluating trauma care. Changing concepts with a global perspective 

Het beoordelen van de kwaliteit van traumazorg is nodig om sterke en zwakke punten in 

een traumasysteem te identificeren. Met behulp van data uit de traumaregistratie vergeleek 

chirurg in opleiding Amy Gunning de kwaliteit van zorg in drie level I traumacentra en 

onderzocht de toepasbaarheid van de bestaande evaluatiemethoden. Op 1 november 2016 

promoveerde ze.

Symposium

Op 2 november 2016 

organiseerden wij samen 

met het Landelijk Netwerk 

Acute Zorg een symposium 

met als thema: het delen 

van inzichten voor het 

verder ontwikkelen van 

traumazorgsystemen. 

Evaluatie van (onderdelen 

van) van traumasystemen 

is essentieel voor verdere 

verbetering van de trauma-

zorg in termen van 

kwaliteit en doelmatigheid. 

Een trauma registratie is 

hiervoor een vereiste. 

Sprekers uit Engeland, 

Duitsland, Amerika en 

Nederland presenteerden  

op basis van hun registratie 

de ontwikkelingen van 

traumasystemen. Specifiek 

voor Nederland werden 

ook resultaten uit de 

landelijke traumaregistratie 

tot en met 2015 toegelicht.
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LD TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND  TRAUMAZORG 2015

TRAUMAZORG REGIO MIDDEN-NEDERLAND
Overzicht uit de regionale traumaregistratie

TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND

Postbus 85500, G04.228, 3508 GA Utrecht
088 75 596 21

 traumazorgnetwerk@umcutrecht.nl 
www.traumazorgnetwerkmn.nl

Amputaties

Aangezichts- en 

cervicaal letsel Gecompliceerd letsel
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Uitgelicht

PATIENT JOURNEYS

Op maandag 4 oktober kwamen verschillende zorgprofessio-

nals uit de regio bijeen om patient journeys uit te werken. 

Tijdens deze sessie werden twee ingangsklachten uitgewerkt: 

• motorische problematiek en uitvalsverschijnselen

• verwardheid bij kwetsbare ouderen.

Enkele zaken die besproken werden, zijn: de informatie-

overdracht in de keten, de regievoering en de zorg na ontslag 

uit het ziekenhuis. De uitkomsten van de bijeenkomst dienden 

als input voor het landelijke op te stellen Kwaliteitskader voor 

de Spoedzorg.

PROJECT ‘TOEGANKELIJKHEID ACUTE ZORG REGIO MIDDEN-NEDERLAND’

Na berichten uit de ziekenhuizen in onze regio over toe-

genomen drukte bij de SEH’s besloot het ROAZ in 2015 een 

onderzoek te starten: De toegankelijkheid van acute zorg in 

regio Midden-Nederland. In juni werden de eerste resultaten 

gepresenteerd en is besloten het onderzoek een vervolg te 

geven met gegevens van heel 2016. Ook zijn er verschillende 

activiteiten opgepakt en gepland om de toegankelijkheid aan 

te verbeteren en te borgen, zoals de aanpak van tekort aan 

gespecialiseerd verpleegkundig personeel en het delen van 

informatie in de keten en tussen ketenpartners. Eind 2016 zijn 

deze activiteiten ondergebracht in één project. 

De toegankelijkheid van Acute zorg kreeg in 2016 landelijk en 

vanuit VWS veel aandacht. Onze aanpak hebben wij met VWS 

gecommuniceerd. 
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In opdracht van VWS is gestart met de inrichting van een 

zorgnetwerk antibioticaresistentie (ABR). Er waren in onze 

regio al verschillende initiatieven gaande. Het ROAZ zet  

voor het netwerk ABR de kaders uit en is verantwoordelijk 

voor de bestuurlijke besluitvorming. Voor de inrichting van  

het netwerk is gekozen voor een structuur met een Coördina-

tieteam en verschillende werkgroepen. In de werkgroepen 

gaan experts aan de slag met verschillende onderwerpen 

om de antibioticaresistentie regionaal aan te pakken.

OPRICHTING REGIONAAL ZORGNETWERK ABR   

8 september is het helikopterplatform van het UMC Utrecht 

formeel heropend. Met het platform is het UMC Utrecht als 

Traumacentrum nog beter in staat om de patiënt en het MMT 

op te vangen. Vanaf het platform op het dak is binnen het 

ziekenhuis een directe verbinding naar de spoedeisende hulp, 

de operatiekamers, de intensive care en het Calamiteitenhos-

pitaal. Het traumateam van het UMC Utrecht kan de patiënt 

zo snel en deskundig opvangen. 

HEROPENING HELIKOPTERPLATFORM TRAUMACENTRUM
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CRISISBEHEERSING EN OTO

Activiteiten in 2016 
HOSPITAL MAJOR INCIDENT MANAGEMENT  

AND SUPPORT CURSUS (HMIMS)

In totaal werden zo’n veertig medewerkers van de  

zieken huizen in onze regio getraind.

BIJEENKOMST OVER TERREUR

Een grote groep vertegenwoordigers van uiteenlopende  

organisaties ging in gesprek over de gevolgen van een terreur-

daad. Naast de witte kolom namen ook vertegenwoordigers 

van bijvoorbeeld politie en justitie, RIVM en Slachtofferhulp 

deel. De aanwezigen werden bevraagd en geconfronteerd met 

wensen en behoeften van ‘de andere kant’. Dat leidde tot 

beter inzicht in ieders werk en bijdrage aan het beperken  

van het leed. Ook kwamen risico’s en aandachtspunten aan  

de orde. Door deze vanuit de verschillende disciplines te 

benoemen werd duidelijk dat de belangen soms tegenstrijdig 

zijn, óók als de opvang en behandeling van slachtoffers 

centraal staat.

VERSTERKINGSPROGRAMMA RISICO- EN 

 CRISIS COMMUNICATIE

Ook in 2016 kreeg het Versterkingsprogramma Risico- en 

Crisiscommunicatie een vervolg. Er werden cursussen gegeven 

over crisiscommunicatie, omgevingsanalyse en mediatraining. 

Verder werden er nog crisiscommunicatieoefeningen met de 

ziekenhuizen en de GGD regio Utrecht georganiseerd.

15 NOVEMBER3 MAART

1 MAART

6 OKTOBER

22 NOVEMBER 29 NOVEMBER

24 OKTOBER24 JUNI

17 NOVEMBER

8 NOVEMBER
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KETENBREDE OEFENINGEN

MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS (MRMI) 

In het Calamiteitenhospitaal vond de jaarlijkse MRMI cursus 

plaats. Hierin werd de hele keten van rampenopvang real-time 

met reële scenario’s gesimuleerd. De cursus was bedoeld voor 

iedereen die betrokken is bij de prehospitale en hospitale 

respons tijdens een groot incident of ramp. Naast deelnemers 

uit de medische keten deden ook vertegenwoordigers van 

gemeente, politie en brandweer mee aan de oefening.

PROMOTIES

Turning Chaos into Order. Preparedness, Concepts and Lessons 

Learned in Disaster Medicine Concentratie van gewonden na 

een grote ramp of aanslag in het daartoe gespecialiseerde 

Calamiteitenhospitaal in Utrecht heeft duidelijk voordelen ten 

opzichte van de traditionele spreiding van slachtoffers over 

meerdere ziekenhuizen. Paraatheid in de rampenopvang is  

een dynamisch proces. Arts-onderzoeker Mark Haverkort 

concludeert dat het Calamiteitenhospitaal zich in de afgelopen 

25 jaar ontwikkeld heeft tot een expertisecentrum op het dat 

gebied. Haverkort promoveerde op 9 november 2016.

23 T/M 25 JUNI

9 NOVEMBER
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WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?

Het Traumazorgnetwerk ontvangt van het ministerie van VWS een beschikbaarheid-

bijdrage voor de coördinatie met betrekking tot traumazorg en het ROAZ en een 

beschikbaarheidbijdrage voor OTO. Na elk jaar volgt een accountantscontrole. 

Overgebleven gelden worden terugbetaald aan het ministerie van VWS.

TRAUMAZORG BEGROOT GEREALISEERD

Traumazorgnetwerk € 6.000 € 7.000

Traumaregistratie € 133.000 € 125.000

Netwerkfunctie € 65.000 € 67.000

Kenniscentrum € 214.000 € 200.000

Totaal  € 418.000 € 399.000

FINANCIEEL 

WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?
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ROAZ  BEGROOT GEREALISEERD

Netwerkfunctie € 127.000 € 132.000

Kenniscentrum € 20.000 € 16.000

Overige kosten (incl. bureau) € 240.000 € 225.000

Totaal € 387.000  €   373.000

OTO BEGROOT GEREALISEERD

€  1.077.000 € 720.000
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BUREAU   
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S TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND  MAART        NUMMER 1    2016

Margriet Schneider over acute zorg en 
het ROAZ2

Medical Response 
to Major Incidents4

Kwaliteit van onderzoek in  
de regio verbeteren

Ketenavond over  
cervicale wervelfracturen

5

6
1

N
IE

U
W

S TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND JUNI        NUMMER 2   2016

Ontwikkeling kwaliteitskader voor de 
spoedzorg3

Fantoompijn: pijn aan een lichaamsdeel 
dat er niet meer is5

ZiROP oefening ‘Paasvuur’  
in Meander Medisch Centrum

Huisartsen voorbereid 
op crisis

7

9
1

N
IE

U
W

S TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND SEPTEMBER       NUMMER 3       2016

Onverwacht hoog risico op  
decubitus bij traumapatiënten3

Aangezichtstraumatologie: 
opereren op de vierkante millimeter5

Nicolette Rigter nieuwe DPG

MRMI cursus 23-25 juni

7

9
1

N
IE

U
W

S TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND NOVEMBER     NUMMER 4    2016

Wat is het ideale traumasysteem.3

Ingelise Nieuwenhuijse nieuw hoofd 
Calamiteitenhospitaal.5

Mogelijkheden en onmogelijkheden in 
de plastische chirurgie.

Congres Opgeschaalde Zorg 2016 
‘Dat was toch geregeld?’.

7

9

NIEUWSBRIEVEN

Vier keer verscheen de TZMN nieuwsbrief. Hierin staan actuele en  

inhoudelijke stukken van activiteiten en ontwikkelingen, nieuwsberichten 

en interviews van medewerkers uit de regio.

Onderwerpen:

• Kwaliteit van onderzoek in de regio verbeteren

• Ontwikkeling kwaliteitskader spoedzorg

• Huisartsen voorbereid op crisis

• MRMI cursus 23-25 juni

• Ketenavonden

MAART JUNI SEPTEMBER DECEMBER
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MEDEWERKERS

Het team van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland 

bestond in 2016 uit: 

• Stasja Aspers, datamanager / onderzoek

• Daniëlle van Boxtel, beleidsmedewerker

• Heidi Euverman, datamanager / onderzoek

• Loek Leenen, medisch manager

• Ingrid Norder, secretaresse

•  Natasja Rabouw, secretaris Traumazorgnetwerk;

projectsecretaris OTO

• Lukas van Spengler, directeur

• Diederik Smeeing, arts-onderzoeker

• Bob Surie, datamanager / onderzoek

• Marlous Verheul, projectleider Crisisbeheersing en OTO

• Marlène van Vijfeijken, communicatieadviseur

Uit dienst 

Arts-onderzoeker Marijn Houwert verliet op 1 januari het team, 

hij werd in het St. Antonius Ziekenhuis aangesteld als fellow 

traumatologie.

In dienst per 1 februari 

Wietske Blom-Ham, onderzoeker.
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Colofon

Deze uitgave geeft een beeld van de 

gezamenlijke activiteiten in 2016 van 

de ketenpartners in het Traumazorg-

netwerk Midden-Nederland 

Redactie

Daniëlle van Boxtel

Natasja Rabouw

Lukas van Spengler

Marlène van Vijfeijken

Vormgeving

Henriëtte van der Louw,

Marketing & communicatie 

UMC Utrecht

Drukwerk

Drukkerij Pascal Libertas, Utrecht

traumazorgnetwerk@umcutrecht.nl

www.traumzorgnetwerkmn.nl

Ketenpartners
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