
O
V

ER
Z
IC

H
T

TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND  JAARVERSLAG 2019

TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND
2019 in vogelvlucht





1

Voorwoord
Een tussenjaar hoort er tegenwoordig bij. In ieder geval bij de 

ontwikkeling van jonge mensen op weg naar een stabiele 

toekomst, zo lijkt het. De ontwikkeling van lagere school, 

middelbare school, vervolgopleiding of direct een vaste baan 

wordt vaak onderbroken door een tussenjaar. Dat staat voor 

een periode van bezinning, reflectie, overpeinzing. Wie ben ik, 

wat wil ik, hoe wil ik dat en met wie wil ik dat dan? Allemaal 

verstandige vragen die af en toe gesteld moeten worden. 

Sommigen hebben daar een tussenjaar voor nodig, anderen 

niet en weer anderen gebruiken het als dekmantel om een 

jaartje te feesten.

Terugkijken naar 2019 zou je de neiging krijgen te denken dat 

de Nederlandse acute zorg ook een tussenjaar heeft genomen. 

Veel visies werden ontwikkeld, adviezen gegeven, kaders 

geformuleerd en plannen gemaakt. Denk aan de ontwikkeling 

van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen door 11 koepel

organisaties en verenigingen. In mei 2019 werd het aan 

Zorginstituut Nederland aangeboden. Eenmaal vastgesteld, kan 

het acute zorg veld aan de slag met de implementatie van de 

normen. Denk ook aan de kamerbrieven over gegevens

uitwisselingen in de zorg waarin minister Bruins zijn prioriteiten 

uiteenzet. Belangrijke prioriteiten waar zorgverleners, ook in 

de acute zorg, met smart op wachten. Andere voorbeelden zijn 

het concept van de Algemene Maatregel van Bestuur over de 

acute zorg en de in 2019 aangekondigde houtskoolschets van 

VWS. Veel bezinning, veel ambities en plannen maar nog geen 

concrete actie.

Ook de ontwikkeling van de acute zorg in regio Midden 

Nederland vertoonde kenmerken van een tussenjaar.  

Zie bijvoorbeeld de in 2019 ontwikkelde plannen van de 

huisartsenorganisaties voor herinrichting van de ANWzorg.  

De voorbereidingen voor de start van een regionaal zorg 

coördinatie centrum en de bijeenkomsten om tot een regionale 

visie op de geboortezorg te komen, passen eveneens in dat 

beeld. Nog een paar: het onderzoek naar het aantrekken en 

behouden van SEH en ambulanceverpleegkundigen, de 

ontwikkeling van een regionaal rapportagesysteem voor de 

acute zorg en de eerste stappen om te komen tot – misschien 

wel – regionale capaciteitsplanning.

Was 2019 dan echt een tussenjaar voor de acute zorg? 

Afhankelijk van het gekozen perspectief misschien wel.  

Uit dit jaarverslag mag u afleiden dat dat in ieder geval niet 

was om een jaartje te feesten maar om beter voorbereid te 

zijn op de toekomst.

Lukas van Spengler
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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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REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG (ROAZ) 

In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken de 

bestuurders van aanbieders van acute zorg in regionaal 

verband afspraken over de toegankelijkheid van en 

 samenwerking in de keten. Het doel is om de acute zorg  

te borgen en te verbeteren.

BESPROKEN

Toegankelijkheid acute zorg in de regio
• Evaluatie griepseizoen en voorbereidingen volgend 

 griepseizoen
• Ontwikkelingen geboortezorg
• Implementatie Kwaliteitskader Spoedzorg
• Regionale rapportage acute zorg
• Zorgcoördinatiecentrum
• Ontwikkelingen ANWzorg huisartsen
• Wijzigingen aanbod acute zorg
• Realtime monitoring drukte SEH
• Regionale capaciteitsplanning
• Arbeidsmarkt problematiek verpleegkundigen SEH en 

ambulance

Crisisbeheersing en OTO
• Rapportage mate van voorbereiding geneeskundige keten
• Meerjaren Beleids Plan 20202024
• OTO jaarplan 2020

Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht  
(RZN ABR)
• Resultaten periode t/m april 2019
• Plannen subsidieperiode vanaf mei 2019

25 MAART 22 OKTOBER25 JUNI

Regionaal Overleg Acute Zorg
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Focusgroepen

FOCUSGROEP ACUTE VERLOSKUNDE

De krapte in de verloskundige capaciteit in onze regio heeft 

geleid tot intensievere samenwerking van de betrokken 

zorginstellingen, eerstelijns verloskundigen en de kraamzorg. 

Het escalatieteam geboortezorg heeft elke twee weken 

telefonisch overleg.

  

Besproken:

•  Aantallen weigeringen

•  Maatregelen code rood

•  Ontwikkeling regiovisie geboortezorg

•   Applicatie PLEK voor uitwisseling informatie over 

 capaciteit

•  (Transmuraal) incidentmelden

BESTUURLIJK OVERLEG GEBOORTEZORG

Besproken onderwerpen:

•  Maatregelen code rood

•  Deltaplan opleiden in de geboortezorg

•  Regiovisie geboortezorg

•  Problematiek in kindergeneeskunde / neonatologie

FOCUSGROEP CRISISBEHEERSING EN OTO

Deze focusgroep heeft als doel om de samenhang in de 

hulpverleningsketen op het gebied van crisisbeheersing en 

OTO te verbeteren. Om dit te bereiken stemt men activiteiten, 

procedures en processen onderling af en wordt kennis gedeeld. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke 

 verplichtingen en verantwoordelijkheden van de  

verschillende partijen.

Besproken onderwerpen:

•  Meerjaren beleidsplan 20202024

•  Aanbieders van opleidingen en trainingen

•  Leren van elkaars oefeningen en incidenten

•  Gevolgen ‘lock down’ 18 maart voor de zorg

•  Terugkoppelingen congressen en werkbezoeken

•  Voortgangsrapportages

•  Financiën en begroting 2020

ACUTE ZORG

De 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 INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

In de focusgroep Infectieziektebestrijding nemen afgevaardig

den deel van de ziekenhuizen, de Nederlandse Voedsel en 

Warenautoriteit, de GGD regio Utrecht en de huisartsen.

Besproken onderwerpen:

•  Verloop griepseizoen

•  Aanpak kinkhoestvaccinatie en griepvaccinatie

•  Best practices griepvaccinaties

De focusgroep heeft als facetgroep het Kennisnetwerk 

 Zoönosen Midden-Nederland (KZMN). Het KZMN 

 organiseerde op 5 juni het seminar ‘One Health: mens,  

dier en milieu’.

FOCUSGROEP PROVINCIAAL OVERLEG  

SPOEDEISENDE HULP (POSH)

Het POSH wil op het gebied van spoedeisende hulp komen tot 

regionale afstemming op operationeel, tactisch en strategisch 

niveau. Aan deze focusgroep nemen vertegenwoordigers deel 

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

en van de Veiligheidsregio Utrecht.

Besproken:

•  Opvangbeperkingen in de regio

•  Aanpak tekort aan gespecialiseerd verpleegkundig 

personeel

•  Digitale overdracht

•  Pilot 2TWNTY4

•  Acute zorg rapportage

•  Kwaliteitskader Spoedzorgketen

16 MEI

24 JANUARI

4 JULI

6 FEBRUARI

21 FEBRUARI

10 JANUARI

14 NOVEMBER

11 SEPTEMBER 18 DECEMBER

14 MEI 9 JULI26 MAART

14 FEBRUARI

8 OKTOBER 3 DECEMBER
5 SEPTEMBER

17 JULI
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KETENAVONDEN

Tijdens ketenavonden worden er casussen van patiënten 

besproken, gevolgd door algemene lezingen. De sprekers en 

het publiek variëren van ambulanceverpleegkundigen, 

 chirurgen, revalidatieartsen tot medewerkers van de politie  

en brandweer.

De ketenavonden in 2019, in samenwerking met  

Fellow Traumachirurg Mark van Baal, waren:

In de nieuwsbrief van het Traumazorgnetwerk is over elke 

ketenavond een artikel gepubliceerd.

ONDERZOEK

De regionale traumaregistratie levert ook data voor onderzoek. 

In 2019 leverde het TZMN data voor onder andere 

 onderzoeken naar: 

•  Behandeling en followup van nier en urethraletsel

•  Outcome in traumatic spinal cord injury

•  Tibiaplateau fracturen, hoog versus laagenergetisch

 

TRAUMAZORG

‘Brandwonden’

75 deelnemers

‘Schotwonden’

 160 deelnemers

‘Extreme casuïstiek’

90 deelnemers

‘Wervelletsel’

120 deelnemers

16 APRIL 

10 SEPTEMBER

18 JUNI 

3 DECEMBER 

PROMOTIES 

Defining the value of observational studies in trauma

Op 18 april promoveerde Reinier Beks. Zijn proefschrift vormt de basis van hoe er naar klinisch 

onderzoek wordt gekeken. Er is aangetoond dat als de vraagstelling zich ervoor leent, er goed 

gebruik gemaakt kan worden van observationeel onderzoek.

Outcome Evaluation in Trauma Patients

Evaluatie onderzoek naar uitkomsten bij patiënten is een belangrijk onderdeel voor de 

 verbetering van de kwaliteit van zorg. Quirine van der Vliet onderzocht wat specifiek voor 

traumapatiënten van belang is bij het juist en nauwkeurig evalueren van de uitkomsten.  

Quirine promoveerde op 24 mei.

Improving Global Education and Outcome Evaluation in Orthopaedic Trauma Surgery

Op 24 mei promoveerde Abhiram Bhashyam op zijn onderzoek, waarvan hij een deel in het 

UMC Utrecht heeft uitgevoerd. Een mooie voortzetting van de nauwe onderzoeksband tussen 

Utrecht en Boston op het gebied van traumachirurgie.

Gouden legpenning

In mei ontving  

prof. dr. Loek Leenen, 

medisch afdelingshoofd 

traumatologie, tijdens de 

chirurgendagen de gouden 

legpenning van de 

Nederlandse Vereniging 

voor Heelkunde. Een 

enorme waardering door 

zijn collega’s in het land 

voor zijn inzet voor de 

patiënt en 

wetenschappelijke bijdrage. 

De gouden legpenning 

wordt zelden uitgereikt; 

sinds 1975 kregen slechts 

23 chirurgen deze 

onderscheiding.

4988 patiënten geregistreerd in 2018

TRAUMAREGISTRATIE

•  De datamanagers verzorgen de regionale traumaregistratie 

voor het St Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, 

Meander Medisch Centrum en het UMC Utrecht. 

  In augustus 2019 is de registratie van 2018 na controle 

toegevoegd aan de landelijke traumaregistratie (LTR).

•  Jaarbeeld 2018:  

Een overzicht van de in 2018 

geleverde traumazorg in de regio 

MiddenNederland. Met gegevens 

van de patiëntenpopulatie, de 

zorglogistiek en de relaties tussen 

ongevalsmechanismen, letsels en de 

ernst van de verwondingen. Met extra  

aandacht voor ernstig gewonden.

•  Vier artikelen in de TZMN nieuwsbrief: ‘Hoogenergetische 

val’, ‘Brandwonden (20152018)’, ‘Overzicht januari tot en 

met juni 2019’ en ‘Jaarbeeld Traumazorg 2018’.
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Uitgelicht
BUNDELING ONDERZOEK ALGEMENE  ZIEKENHUIZEN EN 
TRAUMACENTRUM
  
De opeenvolgende aanstellingen van arts onderzoekers hebben tot verschillende 

promoties geleid, waarbij de traumaregistratie een belangrijke rol speelde. In 2019 is 

gekozen voor de deeltijd aanstelling van Mark van Heijl als senior onderzoeker bij het 

Traumazorgnetwerk. Daarnaast werkt hij als traumachirurg in het Diakonessenhuis. 

Samen met traumachirurgen Falco Hietbrink en Marijn Houwert uit het UMC Utrecht 

bundelen zij de krachten van de algemene ziekenhuizen en het traumacentrum. 

Daarmee heeft de regionale samenwerking op het gebied van (klinisch) onderzoek 

een extra boost gekregen.
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Vanwege de toenemende introductie en grotere kans op verspreiding van bijzonder 

resistente microorganismen (BRMO) heeft het ministerie van VWS in 2016 tien 

zorgregio’s aangewezen waar een ABRzorgnetwerk van start ging. Na een pilotfase 

die in april 2019 eindigde, zijn de zorgnetwerken nu voor de komende tijd bestendigd. 

In Utrecht is Heine van Wieren in maart 2019 begonnen als netwerkcoördinator. Een 

van zijn taken is de ideeën vanuit het netwerk in de praktijk uit te rollen. Een andere 

taak is om antibioticaresistentie en infectiepreventie hoger op de agenda te krijgen 

bij verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg. De komende twee jaar werkt het 

ABRzorgnetwerk in Utrecht aan het verspreiden van kennis én het zoeken naar 

manieren om dat na twee jaar ook nog voort te zetten.

ABR-ZORGNETWERK 

Op 19 april heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) het Kwaliteitskader 

Spoedzorgketen namens de elf betrokken koepelpartijen aangeboden aan het Zorginstituut 

Nederland. De verschillende ketenpartners en koepels kunnen hier nu binnen de eigen 

organisatie, regionaal en in landelijk verband mee aan de slag. Om partijen te ondersteunen 

bij de implementatie is door het LNAZ een online tool ontwikkeld.

De ziekenhuizen, RAVU en Primair HAP in de regio MiddenNederland zijn begonnen met 

het gebruik van de tool. Het bureau van TZMN ondersteunt dit door een regionaal overzicht 

te maken van deze input. Hiermee kunnen de ketenpartners plannen maken voor de 

implementatie van het kwaliteitskader, om zo de kwaliteit van spoedzorg in onze regio 

samen verder te verbeteren.

Sinds de zomer van 2018 is er krapte in de verloskundige capaciteit in onze regio. De vraag 

is regelmatig zo groot, dat ziekenhuizen moeten weigeren. Hierdoor moeten de 

verloskundigen meerdere ziekenhuizen bellen, voordat zij een verlosbed voor hun cliënten 

hebben gevonden. Een onwenselijke situatie die vraagt om een regionale aanpak.

Een innovatie betreft het in gebruik nemen van een webapplicatie. Deze applicatie heet 

PLEK en is ontwikkeld door de RAVU. Hierin geven ziekenhuizen een aantal keer per dag 

aan hoeveel verlosbedden zij op dat moment open hebben. Hierdoor wordt het inzicht in 

de beschikbare capaciteit vergroot.

KWALITEITSKADER SPOEDZORGKETEN: ONLINE TOOL

PLEK IN DE GEBOORTEZORG
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CRISISBEHEERSING EN OTO

Een greep uit de activiteiten

2019
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5 MAART 13-15 JUNI 9 JULI 12 SEPTEMBER 1 EN 21 NOVEMBER 12 NOVEMBER

12 APRIL 2 JULI 5 SEPTEMBER 17 OKTOBER 2 NOVEMBER

in company HMIMS
24 deelnemers

MRMI
Calamiteitenhospitaal

netwerkbijeenkomst 
zorgcontinuïteit
VRU GHOR

50 deelnemers

regionale oefening 
crisiscommunicatie 
‘Pleuris’

42 deelnemers

cursus informatiecoördinator
5 deelnemers

in company HMIMS
23 deelnemers

ZiROP oefening 
‘Busje komt zo’
Meander Medisch 
Centrum

cybersecurity 
oefening
Diakonessenhuis

themasessie 
MJBP

15 deelnemers

infectie cohort oefening
Calamiteitenhospitaal / 
UMC Utrecht

oefening ‘Born to be wild’
Calamiteitenhospitaal / UMC Utrecht

table-top 
oefening 
Datalek
St. Antonius 
ziekenhuis
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WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?

Het Traumazorgnetwerk ontvangt van het ministerie van VWS via de NZa een 

beschikbaarheidsbijdrage voor de coördinatie met betrekking tot traumazorg en 

ROAZ. Het Traumazorgnetwerk ontvangt ook een beschikbaarheidsbijdrage voor 

OTO. Na elk jaar volgt een verantwoording met accountantscontroles. Overgebleven 

gelden worden daarna terugbetaald aan het ministerie van VWS.

COÖRDINATIE TRAUMAZORG    GEREALISEERD

Traumazorgnetwerk € 14.000

Traumaregistratie € 155.000

Netwerkfunctie € 56.000

Kenniscentrum € 164.000

Totaal   € 389.000

FINANCIEEL 

WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?
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Regionaal Overleg Acute Zorg  GEREALISEERD

Netwerkfunctie € 230.000

Kenniscentrum € 65.000

Overige kosten (incl. bureau)  € 266.000

Totaal   €    561.000

OTO    GEREALISEERD

 

   € 700.000
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BUREAU   
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S TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND  MAART        NUMMER 1        2019

Symposium “Het ziekenhuis
als soft target”2

Mark van Heijl: Balans tussen aanpak
ken en nadenken over die aanpak.3

Traumaregistratie 
hoogenergetische val

Ketenavond penetrerend hartletsel: 
zaak om heel snel te handelen.

4

5

ABR-zorgnetwerk strijdt tegen 
antibiotica resistentie2

Meer kennis nodig voor het meten 
van uitkomsten na trauma4

Ketenavond over schotwonden: een 
medische en logistieke uitdaging

Er is elke dag wel iets te doen in het 
Calamiteitenhospitaal

6

8
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S TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND  JUNI        NUMMER 2       2019

Traumachirurg Loek Leenen
ontvangt gouden legpenning3

Brandwonden:
de second survey telt5

Subsidie voor onderzoek
met Zwitserse precisie

Het gaat om het welzijn van patiënten, 
daar móéten zij een stem in hebben

6
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S TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND  SEPTEMBER    NUMMER 3   2019

1556748 TZMN Nieuwsbrief 3 september 2019.indd   1 24/09/2019   11:03

Nieuwe ‘overeenkomst’ over 
Calamiteitenhospitaal2

Jaarbeeld
Traumazorg 20183

PLEK in de geboortezorg: 
Hoe pakken wij dat aan?

Extreme casuïstiek is de kern 
van de traumazorg

6
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S TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND  DECEMBER    NUMMER 4   2019

1575118 TZMN Nieuwsbrief nr.4.indd   1 13/12/2019   12:02
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TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND
2018 in vogelvlucht

NIEUWSBRIEVEN

Vier keer verscheen de TZMN nieuwsbrief. Hierin staan artikelen over 

activiteiten en ontwikkelingen, nieuwsberichten en interviews met 

professionals uit de regio.

Enkele van de behandelde onderwerpen:

• Bundeling onderzoek algemene ziekenhuizen en het traumacentrum

• ABRzorgnetwerk

• Online tool voor het Kwaliteitskader spoedzorgketen

• Onderzoek naar de behandeling van schouderfracturen

• Nieuwe ‘overeenkomst’ Calamiteitenhospitaal

• PLEK in de geboortezorg

MAART JUNI SEPTEMBER DECEMBER

JAARVERSLAG 2018

februari

  

MEDEWERKERS

Het team van het Traumazorgnetwerk MiddenNederland: 

• Stasja Aspers, datamanager / onderzoek

• Esther Bouman, beleidsmedewerker

• Daniëlle van Boxtel, beleidsadviseur

• Mark van Heijl, onderzoeker

• Loek Leenen, medisch manager

• Ingrid Norder, secretaresse

• Natasja Rabouw, secretaris Traumazorgnetwerk / projectsecretaris OTO

• Lukas van Spengler, directeur

• Bob Surie, datamanager / onderzoek 

• Datamanager / epidemioloog

• Marlous Verheul, projectleider Crisisbeheersing en OTO
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Colofon
Deze uitgave geeft een beeld van de 

gezamenlijke activiteiten in 2019 van 

de ketenpartners in het Traumazorg

netwerk MiddenNederland 

Redactie

Natasja Rabouw

Lukas van Spengler

Met medewerking van

Daniëlle van Boxtel

Petra Kruijt

Marlous Verheul

Vormgeving

Design & Producties,

Marketing & Communicatie 

UMC Utrecht

Drukwerk

Drukkerij De Bondt

traumazorgnetwerk@umcutrecht.nl

www.traumzorgnetwerkmn.nl

Ketenpartners





TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND

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

 traumazorgnetwerk@umcutrecht.nl 
www.traumazorgnetwerkmn.nl


