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Het afgelopen winterseizoen heeft gezorgd voor grote capaciteitspro-

blemen in zorginstellingen in heel Nederland. Ook de regio Zuidwest-

Nederland kampte met een nijpend tekort aan bedden en personeel. 

Het ROAZ in de regio (Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid) heeft 

een extra zware dobber aan de griepepidemie  gehad, die dit jaar veel 

langer voortduurde en ook voor ernstiger complicaties zorgde. 

Onlangs zijn in de regio Rijnmond twee ziekenhuizen omgevormd tot 

poliklinische centra. Daarbij komt dat het personeelstekort in onze 

regio nijpender is dan in sommige andere regio’s. Mede hierdoor bleek 

de regio Zuidwest-Nederland eerder problemen te ervaren dan andere 

regio’s. Toch zijn alle ziekenhuizen in de regio in bedrijf gebleven. Wel 

heeft dit alles geleid tot oplopende wachttijden en is er veel gevraagd 

van medewerkers.

Winterseizoen 2017-2018

Om te zorgen dat de regionale zorg zo veel mogelijk doorgang vindt 

zijn voorafgaand aan het winterseizoen regionale afspraken gemaakt 

over het beheersen van de gevolgen, mocht de zorg in de regio dreigen 

vast te lopen. Daarvoor is eerder een regionaal beheersplan regionale 

zorgcontinuïteit vastgesteld. 

Uniek 

Dankzij een unieke samenwerking tussen alle zorginstellingen die zijn 

verbonden in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), werden 

ergere problemen voorkomen. Hiervoor is gedurende drie maanden en 

zes dagen een beheersorganisatie ingericht die regionaal de situatie 

in beeld bracht. Samen met de zorginstellingen is actief gezocht naar 

oplossingen om de gevolgen voor patiënten en organisaties tot een 

minimum te beperken. “Wij hebben de pijn van de griepgolf zo veel 

mogelijk gezamenlijk gedragen door goede afstemming en afspraken”, 

vertelt Roel Geene, ROAZ-coördinator Opgeschaalde Zorg. “Dat kan al-

leen als je als zorginstellingen met elkaar de gelederen sluit en samen 

de schouders onder het probleem zet. We zijn daarmee echt uniek in 

Nederland.”

Vervolg

Het ROAZ Zuidwest-Nederland (ZWN) kiest er bewust voor om, nu het 

griepseizoen is afgelopen, niet af te wachten tot volgend seizoen. Om 

volgend jaar het winterseizoen beter in te gaan zijn een groot aantal 

verbetermogelijkheden  gedefinieerd. Deze variëren van een beter 

inzicht in de keten tot het verbeteren van de vaccinatiegraad onder 

personeel.

Een aantal projecten is al gestart en wordt door ROAZ gemonitord. 

Waar extra acties nodig zijn wordt gekeken wat extra mogelijk is en 

wordt dit opgepakt. Streven is om de gevolgen voor de organisaties, 

personeel maar vooral ook de patiënt komende winter tot een mini-

mum te beperken. 

Er wordt hard gewerkt aan het verder op-

bouwen van het Antibioticaresistentie (ABR) 

Zorgnetwerk in Zuidwest-Nederland. Om alle 

betrokken professionals en andere geïnteres-

seerden op de hoogte te houden van de voortgang, activiteiten en 

interessante documentatie is er een website gelanceerd;  

www.abrzorgnetwerkzwn.nl. Via deze site kunt u zich aanmelden 

voor de nieuwsbrief die regelmatig verstuurd wordt. 

Nieuws vanuit het Antibiotica-
resistentie Zorgnetwerk  
Zuidwest Nederland

www.abrzorgnetwerkzwn.nl
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De nieuwe, tweede, reservehelikopter H135 P3H is vanaf 9 april 2018 

operationeel. Verder zijn er recentelijk twee nieuwe MMT-artsen in 

dienst gekomen. Wij heten Eric Bokhorst en Dinis dos Reis Miranda van 

harte welkom! 

De traumaregistratie van het jaar 2017 is afgerond. De cijfers worden 

weer gepresenteerd in de jaarrapportage. De jaarrapportage zal de be-

kende thema’s belichten van de afgelopen 3 jaar (2015, 2016 en 2017). 

Dit tijdvak is gekozen, omdat vanaf 2015 gecodeerd wordt volgens het 

AIS-codeboek 2005 (update 2008). In onderstaande tabellen worden 

de aantallen geregistreerde traumapatiënten en polytraumapatiënten 

weergegeven van de afgelopen 3 jaar.

Nieuws vanuit het MMT Traumaregistratie 2017 afgerond!

Op 13 april 2018 heeft alweer het derde congres Opgeschaalde Zorg 

plaatsgevonden. Ditmaal in het Compagnietheater in Amsterdam. 

Tijdens het congres worden ervaringen van rampen en crises gedeeld. 

De praktijk waarvoor zorginstellingen zich voorbereiden komt daar-

mee ineens erg dichtbij. 

Ook dit jaar kwamen crises voorbij die tot de verbeelding spraken. 

Denk daarbij aan de Manchester Bombings, de Las Vegas Shootings, de 

aanslag op de Ramblas in Barcelona, maar ook het incident met zuur in 

het IJsselland ziekenhuis waarbij eigen personeel betrokken was. 

Tijdens de verschillende presentaties werden de deelnemers meegeno-

men in de praktijkervaringen, de problemen die men heeft ervaren en 

de oplossingen die men daarvoor (mogelijk) heeft bedacht.

Al met al kijkt de organisatie vanuit de gezamenlijke Traumacentra/ 

Acute Zorg Netwerken tevreden terug op de resultaten van het congres 

en kijkt zij alweer uit naar de volgende keer.

Congres Opgeschaalde Zorg

Eind 2017, net voor de griepgolf, hebben de zorginstellingen in 

Zeeland geoefend met een scenario waarbij een griepepidemie de 

zorg overvraagt. De oefening duurde in totaal meerdere weken en 

werd afgesloten met een tweedaagse fysieke oefening. Er werd ge-

keken naar zowel de interne organisatie van zorginstellingen als naar 

de samenwerking in de keten. Al met al kijkt het Traumacentrum 

ZWN als opdrachtgever positief terug op een oefening die door de 

zorginstelling als waardevol en leerzaam is beoordeeld. 

De oefening Zeeuwse Koorts was gepland ruim voordat duidelijk werd 

dat het griepseizoen 2017 problemen kon gaan opleveren in de regio 

Zeeuwse Koorts

en voordat het Beheersplan Regionale Zorgcontinuïteit door het 

ROAZ ZWN werd vastgesteld. De maatregelen in het beheersplan 

zijn daardoor niet meegenomen in de oefening Zeeuwse Koorts. De 

praktijk enkele maanden later verliep daarmee anders dan beoefend. 

Roel Geene: “Toch was de oefening zeker niet voor niets. 

Organisaties hadden al nagedacht over de maatregelen en kwamen 

daarmee beter beslagen ten ijs toen de theorie werkelijkheid werd. 

Ook heeft het Traumacentrum ZWN de lessen uit de oefening mee-

genomen in de acties die zijn uitgevoerd gedurende het griepsei-

zoen. Daarmee was de oefening zeker geslaagd.”

Foto: Eveline Renaud

Aantal geregistreerde traumapatiënten

Jaar bezoek SEH 2015 2016 2017

Totalen regio ZWN 10.245 10.084 10.239

Aantal polytraumapatiënten

Jaar bezoek SEH 2015 2016 2017

Totalen ZWN 648 535 604
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Trauma Audit Meeting 

Zeeland

27 juni 2018

14 augustus 2018

11 december 2018

Terneuzen 

31 mei 2018

22 november 2018 

ZWOT 

28 mei 2018

 1 oktober 2018

26 november 2018

ROAZ 

Dagelijks Bestuur ROAZ ZWN

29 mei 2018

 4 september 2018

11 december 2018

ROAZ ZWN 

 1 november 2018 

Subregionale  

Ketenoverleggen

Rotterdam-Rijnmond

21 juni 2018

18 oktober 2018

Zuid-Holland Zuid

n.n.b.

ZOAZ

9 oktober 2018

Expertisegroepen 

Opgeschaalde zorg

Ambulancezorg 

31 mei 2018

 6 september 2018

 6 december 2018 

Ziekenhuizen 

4 juli 2018

19 september 2018

14 november 2018 

Zorgcontinuïteit GGZ 

11 oktober 2018

Planning bijeenkomsten in 2018

Colofon

Sinds november 2017 ben ik, Carien Eijkman, gestart als 

adviseur acute zorg binnen het Traumacentrum Zuidwest-

Nederland. Als adviseur ondersteun ik de expertisegroepen 

van de verschillende specialismen binnen de acute zorgketen. 

Daarnaast organiseer ik, in samenwerking met anderen, 

scholingsmomenten zoals de trauma audit meetings en 

refereeravonden. 

De afgelopen maanden heb ik Zuidwest Nederland leren 

kennen als een grote regio, met complexe dossiers en uitda-

gende projecten. Het helpt daarbij enorm om samen te mogen 

werken met enthousiaste professionals uit de regio. Deze ver-

binding is nodig zodat we met elkaar de processen in de acute 

zorg voor patiënten in de regio nog verder kunnen verbeteren. 

Het is bijzonder om hier aan bij te dragen. Ik kijk uit naar een 

goede en leuke samenwerking met u. In mijn vrije tijd ben ik 

met mijn gezin, kook ik graag voor familie en vrienden en vind 

ik het heerlijk om regelmatig hard te lopen. 

Even voorstellen

Aankondigingen

Het Traumacentrum ZWN organiseert op woensdag 6 juni 2018 

een refereeravond met als onderwerp Acute verloskunde in 

de regio Zuidwest-Nederland. U kunt zich nu aanmelden via 

Eventbrite.
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Dennis den Hartog,  
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Congresfoto Eveline Renaud 

Huisartsen 

20 september 2018

13 december 2018

Expertisegroepen Acute zorg

Traumachirurgenoverleg 

28 mei 2018

 1 oktober 2018

26 november 2018

Acute psychiatrie

11 juni 2018

 8 oktober 2018

10 december 2018

Acute kindergeneeskunde

20 september 2018

13 december 2018

Acute geboortezorg Zeeland

n.n.b.

Acute geboortezorg 

Rotterdam-Rijnmond

n.n.b.

Acute Neurologie

19 juni 2018

27 september 2018

27 november 2018

Projecten 

De keten in stroomversnelling

n.n.b.

Petit comité personeelstekorten

5 juli (onder voorbehoud)

RCT ABR Zorgnetwerk

22 juni 2018

21 september 2018

18 oktober 2018

23 november 2018

mailto:stafbureau.tczwn@erasmusmc.nl
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-refereeravond-acute-verloskunde-in-regio-zuidwest-nederland-45677589901?aff=ebdssbdestsearch

