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Terugblik refereeravond ‘Brandwonden klein & groot’
Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland organiseerde woensdag 19
december 2018 de refereeravond: ‘Brandwonden klein & groot’. Op deze
avond is het onderwerp brandwonden van verschillende kanten belicht.
Er is aandacht besteed aan de pathofysiologie van brandwonden
alsook aan inhalatietrauma’s en daarnaast was er een interactieve
sessie aan de hand van casuïstiek. Vervolgens ging het over de impact
van vuurwerk met aansluitend een presentatie over een onderzoek
hiernaar. De avond is druk bezocht met meer dan 200 bezoekers. Zowel
kennis als ervaringen zijn met elkaar gedeeld. Tijdens de pauze was er
volop gelegenheid om te netwerken met elkaar. Het Traumacentrum
Zuidwest-Nederland bedankt alle sprekers voor hun bijdragen en alle
mensen voor hun komst en inbreng. Samen kijken we terug op een
zeer geslaagde avond!

Nieuws vanuit het Mobiel
Medisch Team (MMT)

Save the date: Antibioticaresistentie Zorgnetwerk

Het MMT biedt nieuwe collega’s van de andere hulpdiensten al jaren
een ‘stagedag’ aan. Het doel van deze dag is om kennis te maken met
de werkwijze van het MMT en welke mogelijkheden het MMT heeft bij
de inzetten pre-hospitaal. Het is een mooie gelegenheid om het MMT
beter te leren kennen. Er zijn veel aanmeldingen voor deze dagen en de
wachttijd is nu opgelopen tot 1,5 jaar. Dit is de reden dat we nu even een
stop hebben gezet op de aanmeldingen. Daarnaast gaan we opnieuw
bekijken hoe we in de toekomst met de stagedagen omgaan. Uiteraard
informeren wij u daarover zodra we meer duidelijkheid hebben.

Houd dinsdag 19 maart 2019 tussen 15.30 en 21.00 uur vrij in uw
agenda! U bent dan van harte welkom bij de tweede editie van de
Kennis- en Netwerkdag Infectiebestrijding en Antibioticaresistentie.

Nieuwe huisstijl TCZWN
Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland is ijverig in de weer om
2019 in te gaan met een nieuwe look. Een nieuwe huisstijl, ontworpen in samenwerking met Canon Nederland “De Studio”, die
bijdraagt aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze organisatie. Graag delen we met u alvast de ‘making of’. Onze nieuwe
visuele identiteit introduceren wij binnenkort met gepaste trots.

Het ABR Zorgnetwerk organiseert deze 2e editie in samenwerking
met het programma Handen uit de Mouwen (HUM) van de Stichting
Rotterdamse Ziekenhuizen (SRZ) die zich sinds 2014 samen inzetten
voor een betere naleving van de (hand)hygiëneregels om het aantal
zorggerelateerde infecties te verminderen.
Waarom is deze bijeenkomst interessant voor u?
Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste netwerkbijeenkomst
van het ABR Zorgnetwerk die in februari 2018 plaatsvond. Vanuit deze
eerste bijeenkomst zijn diverse activiteiten, werkgroepen en projecten
opgestart. De eerste resultaten hiervan worden nu zichtbaar. 19 maart
2019 vormt daarom een goed moment om een jaar later gezamenlijk
de tussenstand van alle activiteiten, onderzoeksresultaten en kennis
uit het ABR Zorgnetwerk en HUM te delen. En voor het verder uitbouwen van een sterk netwerk en het verbeteren van preventie hebben
wij úw expertise als professional nodig.

Het team van het Traumacentrum ZuidwestNederland wenst u een jaar vol goede gezondheid
en geluk. Wij kijken uit naar een prettige
voortzetting van de samenwerking in 2019!
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Regionale beddencoördinatie
Acute Kindergeneeskunde
Per 1 oktober 2018 zijn we in de regio herstart met de regionale
beddencoördinatie Acute Kindergeneeskunde. Alle ziekenhuizen in de
regio werken mee om inzicht te verkrijgen in beschikbare bedden in
de regio. De regionale beddencoördinator Acute Kindergeneeskunde
heeft het totaaloverzicht van de regio.
Een arts belt met de regionale beddencoördinator Acute Kindergeneeskunde over de mogelijkheden in de regio van beschikbare
bedden. Op deze manier is er een snellere overplaatsing van een
SEH-patiënt naar Medium Care georganiseerd. Er wordt momenteel
actief gebruik gemaakt van dit regionale systeem.

‘Traumazorg & Intoxicatie’
Op 6 november 2018 heeft de verdiepende scholing rondom het
thema ‘Traumazorg & Intoxicatie’ plaatsgevonden voor trainers of
werkbegeleiders van de RAVZ, RAVZHZ of AZRR.
Een leerzame avond met een interactieve bijdrage van de aanwezigen,
informatieve presentaties over interessante onderwerpen en een hoge
evaluatiescore van de deelnemers. Dank aan de sprekers X.J.R. Moors,
(kinder-)anesthesioloog en heli
MMT-arts Erasmus MC, I.C. Huig,
anesthesioloog en heli MMT-arts
Erasmus MC en J. Kroon, evenementenarts en arts in opleiding
(anesthesioloog) Erasmus MC. Ook
voor 2019 komen deze scholingsmomenten op de agenda.

Even voorstellen
Wouter van der Spek
Adviseur Opgeschaalde Zorg
Mijn naam is Wouter van der Spek, 29 jaar en
samenwonend met mijn vriendin in Rijswijk.
Met een lange adem van ca. 2 jaar beweeg ook
ik langzaam “onze regio” in, anticiperend op een
reeds aangekocht nieuwbouwhuis in Bergschenhoek. Een andere beweging die ik recentelijk gemaakt heb, is van het Nederlandse Rode Kruis naar het Traumacentrum
Zuidwest-Nederland. Voorheen hield ik mij project- en procesmatig
bezig binnen de noodhulptak van het Rode Kruis. Regelmatig ook in
samenwerkend ketenverband met deze prachtige sector. Dat wil ik hier
voortzetten. Ik kijk er naar uit om kennis te maken en zie uit naar een
goede samenwerking.
Kirsten Kirschner
Adviseur Acute Zorg
Medio december 2018 ben ik gestart als Adviseur
Acute Zorg bij het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Ik stel mezelf graag voor. Ik heb Gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht.
Daarna ben ik aan een promotietraject begonnen
aan de Radboud Universiteit Nijmegen wat heeft
geresulteerd in mijn proefschrift “Improving primary care by pay-for-performance”. Na het doen van mijn onderzoek had ik de behoefte om meer
richting de (eerstelijns)praktijk te gaan. Ik ben in Rotterdam aan de slag
gegaan bij ZorgImpuls als regioadviseur, later als informatiemanager. In
deze rollen leverde ik een bijdrage aan een krachtige samenwerking in
Rotterdam en omgeving. Hierbij heb ik geprobeerd daar waar mogelijk
data en informatie in te zetten ten behoeve van de samenwerking. Mijn
ervaring zet ik in voor mijn nieuwe functie bij het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Ik heb hier ontzettend veel zin in. Ik kijk ernaar uit om
de verschillende ketenpartners te ontmoeten in het nieuwe jaar!

Terugblik themabijeenkomst Grip op Griep
Op 11 december 2018 kwamen in het Zalmhuis in Capelle aan den
IJssel diverse ketenpartners bij elkaar om samen ervaringen te delen
over het griepseizoen 2017/2018 en over de voorbereidingen op het
griepseizoen 2018/2019.
Ruud Houdijk en Therese Claassen blikten terug op het griepseizoen
2017/2018 en deelden de conclusies van de evaluatie die zij met verschillende ketenpartners hebben gehouden. De meest belangrijke conclusie was wel: de griep was niet de echte crisis. Door de voortdurende
personeelstekorten staat de acute zorg voortdurend onder druk en
deze druk werd tijdens het griepseizoen alleen maar hoger.
Wim Goudswaard en Rini Lambregts van het Admiraal de Ruyter
Ziekenhuis namen de deelnemers mee in de ‘lessons learned’ over de
inzet van personeel tijdens het griepseizoen. Door gebruik te maken
van vrijwilligers en continu een crisisorganisatie actief te hebben,
hebben zij geprobeerd het griepseizoen het hoofd te bieden.
Overigens speelde naast de griep ook diverse andere infecties in het
ziekenhuis die om isolatiemaatregelen vroegen en dus extra capaciteit
behoefden.

Henriëtte Rijsdijk heeft de ervaringen van Aafje tijdens het seizoen
2017/2018 toegelicht en deed daarbij een beroep op de ziekenhuizen
om in gesprek te blijven over de uitstroom van de ziekenhuizen richting
de Verpleeg- en Verzorgingshuizen (VVT). Nienke Huijbregts deelde
de ontwikkelingen van het project “Instroom”. Helaas is er nog geen
realtime inzicht in het ‘SEH tijdelijk ontzien’ in de regio en de actuele
beddencapaciteit. In 2019 wordt met een aantal ziekenhuizen gewerkt
aan de implementatie van 2twnty4. Dit systeem biedt inzicht in SEH
tijdelijk ontzien en de beddencapaciteit per ziekenhuis. Tevens hebben
de Huisartsen Posten Rijnmond toegezegd richting huisartsen te
communiceren over mogelijkheden en onmogelijkheden van voorkeursziekenhuizen wanneer het erg druk is in de regio.
Tot slot heeft Roel Geene het beheersplan toegelicht. In tegenstelling
tot vorig jaar worden dit jaar (indien de beheersorganisatie actief is) de
individuele druktes van de ziekenhuizen wel onderling gedeeld zodat
het gesprek kan worden gestart hoe drukte in de regio gezamenlijk
gedeeld kan worden. De crisiscoördinatoren (of andere aangewezen
functionarissen) per organisatie overleggen (indien nodig) wekelijks,
wisselen ervaringen uit en bedenken samen wat gedaan kan worden om
de patiënt in onze regio zo snel mogelijk op een juiste plek te krijgen.
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Zorgcoördinatie

Verhuisbericht!

In het ROAZ van 1 november 2018 is aan de hand van een startnotitie
met alle bestuurders gesproken over zorgcoördinatie. Zorgcoördinatie
is ‘het gezamenlijk organiseren van de acute zorg en de inzet van de
juiste zorgverlener op het juiste moment’ volgens de definitie van het
landelijke ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’.

Sinds eind november 2018 is het Traumacentrum ZuidwestNederland binnen het Erasmus MC verhuisd naar het
BA-gebouw. Voor u verandert er niet zo veel. Onze diensten en
service blijven uiteraard zoals u van ons gewend bent. Het adres
en telefoonnummer blijven hetzelfde, alleen het kamernummer
verzoeken wij u aan te passen in uw administratie.

In de praktijk zien we dat daaraan verschillend invulling wordt gegeven.
In de afgelopen periode zijn vanuit meerdere partners uit de regio
verkenningen gestart rond het thema zorgcoördinatie – al dan niet
gestimuleerd vanuit de branche. Alhoewel verscheidende zorgpartners
daaraan verschillende betekenissen geven, is de rode draad in die verkenningen een verdere intensivering van de huidige ketensamenwerking. Hierdoor kunnen we de huidige knelpunten rond triage, spreiding
en capaciteit efficiënter en effectiever aanpakken in het belang van de
patiënt. Gezamenlijk is besloten om een ontwikkelgericht programma
te starten waarmee een versnelling kan worden aangebracht in de regie
op patiëntenstromen in onze regio onder leiding van een stuurgroep.

Postadres 		
Traumacentrum ZWN
Kamernummer BA-089
Postbus 2040		
3000 CA Rotterdam

Planning bijeenkomsten in 2019
Trauma Audit Meeting

Op 8 januari 2019 heeft de eerste stuurgroep bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is stilgestaan bij de ambities en
doelen van het programma en de verschillende (al bestaande) initiatieven die bij het programma passen. Via deze nieuwsbrief houden wij u
op de hoogte van de ontwikkelingen van het programma.

Nieuws vanuit de
expertisegroep Neurologie

Terneuzen
23 mei 2019

ZWOT
1 april 2019
27 mei 2019

ROAZ
Dagelijks Bestuur ROAZ ZWN
12 februari 2018
28 mei 2019
ROAZ ZWN
2 april 2019

Prehospitale triage van patiënten met de
verdenking op een acute beroerte

Expertisegroepen
Opgeschaalde zorg
Ambulancezorg
5 maart 2019
6 juni 2019

350 inclusies in 2018!

Ziekenhuizen
23 januari 2019
20 maart 2019
8 mei 2019

PRESTO bedankt alle
ambulancemedewerkers en
ketenpartners voor hun inzet en bijdrage!
Op naar 2019, samen streven naar..
.. het sneller behandelen van beroerte
patiënten en het verbeteren van de acute
beroertezorg!

Zorgcontinuïteit GGZ
4 april 2019

Vragen: presto@erasmusmc.nl.of kijk op www.presto-studie.nl

Bezoekadres
Traumacentrum ZWN
Gebouw BA, verdieping 0
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Huisartsen
5 februari 2019
16 mei 2019

Expertisegroepen
Acute zorg
Traumachirurgenoverleg
1 april 2019
27 mei 2019
Acute psychiatrie
4 maart 2019
17 juni 2019 (o.v.)
Acute kindergeneeskunde
5 februari 2019
14 mei 2019
Acute geboortezorg Zeeland
n.n.b.
Acute geboortezorg
Rotterdam-Rijnmond
n.n.b.
Acute Neurologie
22 januari 2019
18 april 2019
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