
Jaarlijks heeft Nederland te maken met een griepgolf. 

Uit de cijfers blijkt dat het griepseizoen consequenties 

heeft voor de capaciteit binnen de acute zorgketen: 

griep kan leiden tot ziekenhuisopname en in sommige 

gevallen zelfs tot een IC-opname. Ook het personeel 

wordt getroffen door de griep. Uitval van personeel in 

de al krappe bezetting kan gevolgen hebben voor de 

zorgcontinuïteit in de regio. 

In het geval van een griepepidemie kan het zijn dat pro-

blemen bij zorginstellingen niet zonder hulp van andere 

instellingen kunnen worden opgelost of oplossingen 

direct gevolgen hebben in de keten. Samenwerking in 

de keten is dan ook noodzakelijk om de toegang tot 

(spoed)zorg te garanderen. 

Themabijeenkomst Griep
Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland organiseert op dinsdag 11 december 2018 (15.30-20.00 

uur) een themamiddag/avond met als onderwerp ‘Grip op Griep, hoe bereiden we ons voor op een 

volgende griepepidemie?’

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de lessons 

learned van afgelopen griepperioden, delen we ‘best 

practices’ en staan we stil bij wat we komend seizoen 

anders gaan doen.

Doelgroep: bestuurders, managers van HAP’s, 

ziekenhuizen, ambulancediensten, meldkamer, 

Rode Kruis, crisiscoördinatoren en ROP- of integrale 

planbeheerders.

We hopen jullie te mogen verwelkomen op dinsdag 11 

december vanaf 15.00 uur. 

Namens het Traumacentrum Zuidwest-Nederland,

Roel Geene en Nienke Huijbregts.

PROGRAMMA AANMELDEN

GRIP OP GRIEP
HOE BEREIDEN WE ONS VOOR OP EEN 

VOLGENDE GRIEPEPIDEMIE?

Schrijf je nu

GRATIS in!

https://www.eventbrite.com/e/themabijeenkomst-grip-op-griep-tickets-52206368654?aff=GripopGriep


Inloop met koffie en thee

15:00 – 15:30 uur 

Opening door Nienke Huijbregts 

Terugblik op het griepseizoen 2017/2018.

We kijken terug op het griepseizoen 2017/2018. 

Zorgaanbieders hebben individueel en in 

gezamenlijkheid diverse maatregelen getroffen om 

de zorgcontinuïteit te waarborgen. De vraag is nu 

welke van deze maatregelen in meerdere of mindere 

mate succesvol waren en hoe de voorbereiding op 

komende griepseizoenen kan worden verbeterd.

Ruud Houdijk, onderzoeker bij Itineris licht de 

maatregelen en het effect ervan toe.

Wat doet iedereen nu? 

We blikken vooruit op komend seizoen. Diverse 

sprekers geven de laatste stand van zaken over 

ontwikkelingen in onze regio. 

VVT-capaciteit 

Stichting ConForte geeft de laatste stand van zaken 

over de VVT-capaciteit in de regio Rijnmond. Wat 

gebeurt er? En welke mogelijkheden zijn er indien er 

geen capaciteit lijkt te zijn. 

Inzet van personeel 

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis geeft een 

presentatie over de inzet van personeel van buiten 

de organisatie tijdens het griepseizoen. Welke 

voorbereidingen hebben zij moeten treffen en hoe 

hebben zij komende winter voorbereid?

Programma
Themabijeenkomst Griep, dinsdag 11 december 2018
Zalmhuis, Capelle aan den IJssel

Diner 

Tijdens het diner is er uitgebreid de tijd om met 

collega’s van andere instellingen/ketenpartners bij 

te praten en informatie uit te wisselen.

Wat gaan we anders doen?

Beheersen door het ROAZ, hoe doen we dat? 

Het beheersplan met daarin een toelichting van 

de beheersorganisatie is 1 november door het 

ROAZ vastgesteld. De beheersorganisatie heeft 

als doel om onder bijzondere omstandigheden de 

toegankelijkheid en continuïteit van de acute zorg in 

de regio te bewaken en te borgen.

Tijdens de bijeenkomst wordt het beheersplan 

toegelicht en wordt er uitgebreid stilgestaan bij 

implementatie in de eigen organisatie.

Inzicht in de drukte/instroom

Ketenpartners (meldkamers, SEH’s en ambulances) 

zijn bezig om met elkaar afspraken te maken over 

het actuele inzicht op de instroom in de acute keten. 

De laatste stand van zaken van dit project wordt 

toegelicht tijdens de bijeenkomst.

Afsluiting

AANMELDEN

https://www.eventbrite.com/e/themabijeenkomst-grip-op-griep-tickets-52206368654?aff=GripopGriep

