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Regionaal overleg acute zorg   

ROAZ 

Aan het ROAZ nemen de bestuurders van de betrokken 

 zorginstellingen deel.

 

ROAZ KERNGROEP 

De kerngroep is een voorbereidend overleg op het ROAZ.  

De deelnemers van de kerngroep rapporteren direct aan  

het bestuur van hun instelling.

 

ROAZ

BESPROKEN EN BESLOTEN

Toegankelijkheid acute zorg in de regio

•  Opdracht gegeven tot regionaal onderzoek: ‘Toegankelijk-

heid van de acute zorg Midden- Nederland’ door het Julius 

Centrum. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan 

medio 2016 bekend.

•  Vaststelling van de ‘Leidraad wijziging Acute Zorgaanbod 

Midden-Nederland.’ Een instrument dat helpt witte vlekken 

in het acute zorgaanbod te voorkomen.

Ontwikkeling kwaliteitskader en indicatoren spoedzorg

• Oprichten van de werkgroep Indicatoren.

Crisisbeheersing en OTO

•  Vaststelling van verschillende rapportages en plannen van 

Crisisbeheersing en OTO.

• Inrichten focusgroep Crisisbeheersing en OTO. 

Acute zorg inhoudelijk

• Presentatie focusgroep infectieziektenbestrijding.

•  Presentatie van (gegevens uit) de traumaregistratie regio 

Midden-Nederland.

• Zorgcontinuïteit rondom start Tour de France.

•  Fusie St. Antonius Ziekenhuis en Zuwe Hofpoort 

 Ziekenhuis.

•  Calamiteitenhospitaal: openstelling voor opvang patiënten 

VUmc.

Landelijke en regionale ontwikkelingen in de acute zorg

• Ontwikkelingen LNAZ.

10 MAART

17 FEBRUARI

18 JUNI

14 APRIL

14 OKTOBER

22 SEPTEMBER
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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. Daarmee worden alle verloskundigen 

vertegenwoordigd. Elk VSV is georganiseerd rond een zieken-

huis in onze regio. Daarnaast nemen er ook vertegenwoordi-

gers van de RAVU en Kraam Inzicht deel.

  

Besproken onderwerpen / activiteiten:

• Tourstart: adviezen, maatregelen en evaluatie

FOCUSGROEP INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

In de focusgroep Infectieziektebestrijding zitten afgevaardigden 

van de regionale ziekenhuizen, de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, de GGD regio Utrecht, huisartsen, Apothe-

kersvereniging Midden-Nederland, de veiligheidsregio Utrecht, 

de faculteit diergeneeskunde, verpleeg- en verzorgingshuizen 

in de regio Midden-Nederland. 

Deze focusgroep kent twee facetgroepen:

• BRMO

• Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland

Besproken onderwerpen / activiteiten:

• Vluchtelingenproblematiek

• Organistatie table-top oefening

ACUTE ZORG

2 MAART

31 MAART 17 NOVEMBER

18 MEI 28 SEPTEMBER

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.
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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 en van 

de Veiligheidsregio Utrecht.

Besproken onderwerpen / activiteiten:

• Drukte op SEH tijdens griepepidemie

• Toegankelijkheid acute zorg

• Gebruik Acuut Zorgportaal

• Wervelimmobilisatie met vacuümmatras

GESTART IN 2015

FOCUSGROEP CRISISBEHEERSING EN OTO

Deze focusgroep heeft als doel de samenhang in de hulp-

verleningsketen op het gebied van crisisbeheersing en OTO te 

verbeteren. Om dit te bereiken stemmen zij activiteiten, 

procedures en processen onderling af en delen zij kennis. 

Hierbij houden zij rekening met de wettelijke verplichtingen en 

verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. De 

voorloper van de focusgroep, het regionaal projectteam OTO, 

kwam in de eerste helft van het jaar enkele keren bijeen. 

Besproken onderwerpen / activiteiten:

• Meerjarenbeleidsplan OTO 2016-2020

• Jaarplan OTO

3 MAART 7 OKTOBER

19 NOVEMBER
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Traumazorg 2015 
KETENAVONDEN

Tijdens ketenavonden worden er casussen van patiënten 

besproken, gevolgd door meer algemene lezingen. De sprekers 

variëren van ambulanceverpleegkundigen, chirurgen, revalida-

tieartsen tot medewerkers van de politie en brandweer.

De ketenavonden in 2015:

Van elke ketenavond is een kort verslag gepubliceerd in de 

nieuwsbrief van het Traumazorgnetwerk.

ONDERZOEKSBIJEENKOMSTEN

Eens per drie maanden organiseren Falco Hietbrink en  

Marijn Houwert onderzoeksbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten 

zijn gericht op het  uitwisselen van informatie over lopende 

onderzoeken en het verbinden van (jonge) onderzoekers in de 

regio. Marcel Dijkgraaf staat de onderzoekers bij met 

 epidemiologische expertise.

   

TRAUMAREGISTRATIE

De datamanagers verzorgen de regionale traumaregistratie 

voor het St Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Meander 

Medisch Centrum, UMC Utrecht en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.

In april 2015 is de registratie van 2014 na controle toegevoegd 

aan de landelijke traumaregistratie. 

TRAUMAZORG

5 FEBRUARI 8 JUNI

22 SEPTEMBER 22 DECEMBER

5122

patiënten geregistreerd in 2014

‘Brandwonden’

73 deelnemers

‘Bekkenfracturen’

 45 deelnemers

‘Beknelling’

78 deelnemers

‘Wervelfracturen’

80 deelnemers
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Uit de traumaregistratie

 • Jaarbeeld 2014

   Een overzicht van de in 2014 geleverde traumazorg in de 

regio Midden-Nederland. Met gegevens van de patiën-

tenpopulatie, de zorglogistiek en de relaties tussen 

ongevalsmechanismen, letsels en de ernst van de 

 verwondingen. 

 

• Onderzoek

  De gegevens uit de regionale traumaregistratie zijn te gebruiken voor uiteen-

lopende onderzoeken. In 2015 zijn gegevens geleverd voor 18 onderzoeken naar 

onder andere enkelfracturen, thoraxletsels en slachtoffers bij brand.

•  Twee artikelen in de nieuwsbrief: ‘Ongevallen wielrenners’ en ‘Wervelfracturen’.

• Factsheet ‘Ongevallen wielrenners’ op de website van het Traumazorgnetwerk.

Nieuw registratiesysteem: 

Jedox

Op 3 december namen de 

datamanagers een nieuw 

registratiesysteem in gebruik 

voor de traumaregistratie: 

Jedox. Het nieuwe systeem is 

overzichtelijker en dit maakt 

het registratieproces efficiën-

ter. En het geeft de mogelijk-

heid om direct analyses uit te 

voeren of rapportages te 

maken.

Figuur 1: Aantal ongevallen met wielrenners 2012 t/m 2014 regio Midden-Nederland
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CRISISBEHEERSING EN OTO

Crisisbeheersing en OTO 2015 
HOSPITAL MAJOR INCIDENT MANAGEMENT  

AND SUPPORT CURSUS (HMIMS)

In totaal werden vijftig medewerkers van de ziekenhuizen  

in onze regio getraind.

OTO WERKCONFERENTIE VOOR  

MEERJARENBELEIDSPLAN 2016-2020

Vertegenwoordigers van alle ketenpartners kwamen bij elkaar 

om zich te buigen over een nieuw OTO-meerjarenbeleidsplan 

voor de regio Midden-Nederland. Gecombineerd met het ’Eind-

rapport mate van voorbereidheid’ en het regionaal risicoprofiel 

van de Veiligheidsregio Utrecht leverde dit voor 2016-2020 de 

volgende speerpunten op:

• Een sterkere keten.

• Een effectief communicerende keten.

• Meer aandacht voor Publieke Gezondheidszorg.

• De keten is integraal voorbereid.

VERSTERKINGSPROGRAMMA RISICO- EN 

 CRISIS COMMUNICATIE

 

Als vervolg op het succesvolle Versterkingsprogramma Crisis-

communicatie uit 2014 volgden communicatieadviseurs en 

persvoorlichters een training risico- en crisiscommunicatie.  

De nadruk lag op korte oefeningen in kleine groepen.  

De deelnemers waren zeer enthousiast over deze aanpak.

Het Versterkingsprogramma werd afgesloten met een oefening.

17 MAART

20 MEI

12 NOVEMBER 15 DECEMBER29 OKTOBER



7

31 MAART

28 OKTOBER

KETENBREDE OEFENINGEN

TABLE TOP OEFENING – VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT 

(VRU) EN FOCUSGROEP INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING 

Om inzicht te krijgen in elkaars rol, richtten de partners van de 

regionale crisisbeheersingsorganisatie en de zorgketen hun 

focus gezamenlijk op een fictief ebolascenario. Het was de 

eerste keer dat alle Utrechtse zorgketenpartners en de VRU 

samen oefenden.

OEFENING MAN EN PAARD – KENNISNETWERK 

 ZOÖNOSEN MIDDEN-NEDERLAND EN ALLE   

REGIONALE KETENPARTNERS

Het verkennen van een samenhangende en regionale structuur 

voor de bestrijding van zoönosen. Dat was het doel van de 

oefening man en paard. Een regionale structuur bleek een 

belangrijke meerwaarde te hebben bij het bestrijden van een 

zoönose. Niet als parallelle structuur naast de landelijke, maar 

aanvullend.
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Start Tour de France
Even was Utrecht het centrum van de 

wielerwereld. Op 4 juli 2015 startte de 

Tour de France in Utrecht en op 5 juli 

reed het peloton van Utrecht naar 

Zeeland. Bijna een miljoen bezoekers 

trokken naar Utrecht en omgeving om 

het spektakel van dichtbij mee te 

maken. Om goede zorg en spoedzorg 

in de regio Midden-Nederland te 

waarborgen, werden er afspraken met 

alle zorgpartners gemaakt.

Tijdens de tourstart was Utrecht van 

vrijdag 3 juli 20.00 uur tot en met 

zaterdag 4 juli 20.00 uur geheel of 

gedeeltelijk afgesloten voor gemotori-

seerd verkeer. Op zondag 5 juli was de 

stad van 7.00 tot 16.00 uur afgeslo-

ten. De RAVU had de ambulancezorg 

zo ingericht dat men alle bewoners 

van de stad Utrecht kon bereiken.

VOORBEREID

Het Diakonessenhuis, de Huisartsenpost Stad Utrecht en de Dienstapotheek Utrecht 

lagen midden in het afgesloten gebied. Door het draaien van vaste diensten in plaats 

van bereikbaarheidsdiensten was er altijd voldoende personeel aanwezig. Daarnaast 

waren de huisartsenposten in Nieuwegein en Houten en de SEH’s van het  

St. Antoniusziekenhuis en het UMC Utrecht voorbereid op de opvang van  

extra patiënten.

FOCUSGROEP ACUTE VERLOSKUNDE

Geen thuisbevallingen in het afgesloten gebied. Die afspraak werd in de focusgroep 

Acute Verloskunde gemaakt. Verder adviseerde de focusgroep om zwangeren niet 

naar het afgesloten gebied te brengen om te bevallen. Door onderlinge afspraken 

tussen de ziekenhuizen waren in de regio voldoende bedden voor barende vrouwen 

beschikbaar.

TESTCASE

De voorbereidingen gingen niet zonder slag of stoot. De ketenpartners in de witte 

kolom en de gemeente Utrecht hadden tijd nodig om aan elkaar te wennen en 

elkaar te leren begrijpen. Maar men kwam gezamenlijk tot oplossingen die gesteund 

werden door alle partijen. En als er weer een keer een groot evenement is, kennen 

de ketenpartners elkaar al. Wat dat betreft was de tourstart een testcase.

TOERVERSIE

Op zondag 28 juni reden ruim 13.000 fietsers over het parcours van de tweede 

etappe van de Tour de France. De Toerversie zorgde wel voor wat extra drukte op de 

SEH’s, die hierop voorbereid waren. Grote ongelukken deden zich gelukkig niet voor.

TOUR DE FRANCE
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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 moeten terugbetaald worden aan het ministerie van VWS.

TRAUMAZORG  BEGROOT GEREALISEERD

Traumazorgnetwerk € 20.000 € 20.000

Traumaregistratie € 215.000 € 255.000

Netwerkfunctie € 85.000 € 80.000

Kenniscentrum € 135.000 € 110.000

Totaal   € 455.000 € 465.000

FINANCIEEL 

WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE? €
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ACUTE ZORG  BEGROOT GEREALISEERD

Netwerkfunctie € 100.000 € 90.000

Kenniscentrum € 5.000 € 0

Overige kosten (incl. bureau)  € 240.000 € 225.000

Totaal   € 345.000  €   315.000

OTO    BEGROOT GEREALISEERD

 

   €  1.075.000 € 630.000
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NIEUWE HUISSTIJL

Op 1 januari 2015 werd de nieuwe huisstijl in gebruik geno-

men. Die laat duidelijk de drie centrale beleidsterreinen zien: 

WEBSITE

Begin 2015 werd de nieuwe website gelanceerd:  

www.traumazorgnetwerkmn.nl.

BUREAU   

Acute zorg Crisisbeheersing en OTOTraumazorg

NIEUWSBRIEVEN

In 2015 zijn de nieuwsbrief van het Traumazorgnetwerk en ‘Simultaan’ van 

OTO samengevoegd tot één nieuwsbrief. Hierin staan actuele en inhoudelijke 

stukken van activiteiten en ontwikkelingen, nieuwsberichten en interviews met 

medewerkers uit de regio. 

Onderwerpen (onder andere):

• Herziene gewondenspreidingsplan RAVU

• Tourstart

• Oefening Infectieziektebestrijding

• Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren spoedzorg

• Ontruiming VUmc

MAART JUNI SEPTEMBER DECEMBER
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MEDEWERKERS

Het team van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland 

 bestond in 2015 uit: 

• Stasja Aspers, datamanager / onderzoek

• Daniëlle van Boxtel, beleidsmedewerker

• Heidi Euverman, datamanager / onderzoek

• Marijn Houwert, onderzoeker

• Loek Leenen, medisch manager

• Ingrid Norder, secretaresse

•  Natasja Rabouw, secretaris Traumazorgnetwerk;  

projectsecretaris OTO

• Lukas van Spengler, directeur

• Bob Surie, datamanager / onderzoek

• Marlous Verheul, projectleider Crisisbeheersing en OTO

• Marlène van Vijfeijken, communicatieadviseur

Uit dienst per 14 april 2015:  

Martijn Wijskamp, senior systeemontwikkelaar.

In dienst per 1 december 2015: 

Diederik Smeeing, arts-onderzoeker.
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Colofon

Deze uitgave geeft een beeld van de 

gezamenlijke activiteiten in 2015 van 

de ketenpartners in het Traumazorg-

netwerk Midden-Nederland 

Redactie

Daniëlle van Boxtel

Natasja Rabouw

Lukas van Spengler

Marlène van Vijfeijken

Vormgeving

Barbara Hagoort,

Marketing & communicatie 

UMC Utrecht

Drukwerk

ZuidamUithof Drukkerijen

traumazorgnetwerk@umcutrecht.nl

www.traumzorgnetwerkmn.nl

Ketenpartners
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