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Voorwoord
Toegankelijkheid en kwaliteit zijn de twee zijden van dezelfde 

medaille die ‘acute zorg’ heet. Beide zijden konden zich in 

2017 verheugen op grote belangstelling van iedereen die de 

zorg een warm hart toedraagt. Dat is niet omdat het zo goed 

is geregeld dat we tevreden achterover kunnen leunen, maar 

juist omdat we zien dat het beter moet én kan. En omdat  

we zien dat dat lukt als zorgorganisaties en –professionals  

met elkaar samenwerken. Goede afspraken tussen partners  

in een hecht netwerk voor acute zorg dragen bij aan de 

toegankelijkheid en kwaliteit.

Sommige afspraken bestaan al geruime tijd. Bijvoorbeeld  

de opvang van patiënten met een gebroken heup, waarvan 

inmiddels ca. 98% wordt opgevangen in de algemene  

ziekenhuizen. Of de afspraak - inmiddels door Zorginstituut 

Nederland verheven tot norm - om multitraumapatiënten in 

het traumacentrum op te vangen. Uit onderzoek bleek ruimte 

voor verbetering in de uitvoering van deze afspraak, zonder 

dat het tot toename van overtriage leidt. Als spin off van dit 

onderzoek is in 2017 een pilot gestart met het gebruik van  

de triage app TTAPP om ambulanceverpleegkundigen te 

ondersteunen bij hun soms moeilijke werk. U leest hierover  

in dit jaarverslag.

Dit jaar zagen we een vergelijkbaar voorbeeld over de  

behandeling van patiënten met een acute beroerte. De 

neurologen maakten de afspraak om de intra-arteriële 

behandeling voor deze patiënten te concentreren in  

twee ziekenhuizen.

Natuurlijk is er meer te zeggen over regionale samenwerking 

en afstemming in de acute zorg in 2017. Bijvoorbeeld dat 

dertien organisaties deelnamen aan een oefening waarin  

een uitbraak van een infectieziekte een bedreiging voor  

de continuïteit van de zorg in de regio vormde. Met dit 

jaarverslag bieden wij u een blik op de activiteiten ter borging 

en verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van de 

acute zorg in het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland.

Lukas van Spengler

Directeur Traumazorgnetwerk Midden-Nederland
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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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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 naar  

het bestuur van hun instelling.

BESPROKEN EN BESLOTEN

Toegankelijkheid acute zorg in de regio
• Brieven van en rapportages aan het ministerie van VWS.
• Knelpunten in de toegankelijkheid acute zorg en  

doorstroom naar vervolgzorg.
• Overleg met Primair HAP, LHV Kring Midden-Nederland  

en IVVU.
• Ontwikkeling regionale rapportage acute zorg.
• Plannen St. Antonius ziekenhuis met betrekking tot acute 

zorg in Woerden e.o.
• Regionale implementatie Intra Arteriële Therapie bij  

acuut herseninfarct.
• Opleiden verpleegkundig specialisten.

Crisisbeheersing en OTO
• Ketenoefening Troje.
• Voorbereiding netcentrisch werken en implementatie LCMS.
• Besluit toelating gehandicaptenzorg tot OTO budget.
• Implementatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0.
• Kennisontwikkeling CBRN-incidenten.

Ontwikkelingen GGZ en acute psychiatrie
• Vervoer personen met acuut verward gedrag.
• Inrichting bestuurlijk overleg conform Generieke  

module Psychiatrie.

Traumazorg
• Overzicht traumazorg regio Midden-Nederland.

Kwaliteitskader Spoedzorgketens
• Instemming concept en stappen op weg naar implementatie.

14 FEBRUARI 6 NOVEMBER27 JUNI

26 SEPTEMBER31 JANUARI 30 MEI

Regionaal Overleg Acute Zorg
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Focusgroepen

FOCUSGROEP ACUTE VERLOSKUNDE

Deze focusgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van 

de Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV). Elk VSV  

is georganiseerd rond een ziekenhuis in onze regio. Elke 

praktiserend verloskundige is verplicht om zich bij tenminste 

één VSV aan te sluiten. Daarnaast zijn er adviserende leden 

van de KSV Amersfoort, KSVU en de RAVU. De voorzitter van 

de focusgroep is gynaecoloog Martijn Heringa (UMC Utrecht).

  

Besproken onderwerpen:

• Scenario weersomstandigheden

• Zorgvraag buiten de richtlijnen

• Capaciteitsproblemen

• CRM training

FOCUSGROEP INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

In de focusgroep Infectieziektebestrijding zitten afgevaardigden 

van de ziekenhuizen, de Nederlandse Voedsel- en Waren-

autoriteit, de GGD regio Utrecht en de huisartsen. Voorzitter  

is Dieuwke Vos, afdelingsmanager Gezondheidsbescherming 

(GGD regio Utrecht).

Deze focusgroep heeft als facetgroep het Kennisnetwerk 

Zoönosen Midden-Nederland

Besproken onderwerpen:

• Zorgnetwerk Antibioticaresistentie

• Ketenoefening Troje

Het KENNISNETWERK ZOÖNOSEN MIDDEN-NEDERLAND 

organiseerde op 13 maart een uitbraak oefening, op 7 juni  

het seminar ‘Waarin een kleine regio groot kan zijn’, op  

15 september het congres ‘Zoobiquity 2.0’ en op 27 november 

de refereeravond ‘Zoönosen in de spreekkamer’.

De voormalige FACETGROEP BRMO is opgegaan in het 

Zorgnetwerk Antibioticaresistentie.

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.

9 OKTOBER3 APRIL 23 NOVEMBER
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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. Aan deze focusgroep nemen vertegenwoordigers deel 

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

en van de Veiligheidsregio Utrecht. De voorzitter van de 

focusgroep is Sander Komijn, Hoofd Ambulancezorg (RAVU).

Besproken onderwerpen:

• Toegankelijkheid acute zorg

• Tekort aan verpleegkundig personeel

• Landelijke Server Digitale Vooraankondiging (LSDV)

• Ontwikkelingen op de SEH’s

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. Voorzitter is Marlous Verheul, projectleider Crisis-

beheersing en OTO (TZMN).

Besproken onderwerpen:

• Calamiteitenhospitaal

• Ketenoefening Troje

• Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

• Regionalisering crisiscommunicatie

• OTO-jaarplan en begroting 2018

• Netcentrisch werken en het LCMS

27 JUNI 3 OKTOBER7 MAART

23 JUNI 31 AUGUSTUS9 FEBRUARI
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Activiteiten in 2017 
KETENAVONDEN

Tijdens ketenavonden worden er casussen van patiënten 

besproken, gevolgd door meer algemene lezingen. De  

sprekers variëren van ambulanceverpleegkundigen, chirurgen, 

revalidatieartsen tot medewerkers van de politie en brandweer.

De ketenavonden in 2017, in samenwerking met traumachirurg 

fellow Paul van Koperen:

OVERLEG REGIONALE PROTOCOLLEN

Bij dit afstemmingsoverleg spraken vier traumachirurgen, 

afkomstig van de ziekenhuizen uit onze regio, met elkaar  

over de traumaprotocollen. De traumachirurgen willen de 

protocollen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Deze 

documentatie wordt ontsloten via de Trauma Utrecht app.

ONDERZOEK

• Bijeenkomsten

Arts-onderzoeker Reinier Beks, traumachirurg Falco Hietbrink 

en traumachirurg Marijn Houwert organiseerden onderzoeks-

bijeenkomsten om de regionale samenwerking te stimuleren. 

Deze bijeenkomsten zijn gericht op het uitwisselen van 

informatie en het verbinden van (jonge) onderzoekers in  

de regio. Epidemioloog Marcel Dijkgraaf (AMC) staat de 

onderzoekers verder bij.

• Gegevens

De gegevens van de regionale traumaregistratie zijn te  

gebruiken voor uiteenlopende onderzoeken. In 2017 zijn er 

gegevens geleverd voor negen onderzoeken naar onder andere 

wervel- en/of sternumfracturen, miltletsel en trauma  

opnames op de Medium Care Unit.

• Award

Arts-onderzoeker Diederik Smeeing schreef de beste systematic 

review 2016 voor The American Journal of Sports Medicine.  

Dit prestigieuze tijdschrift bekroonde zijn artikel over clavicula-

fracturen vanwege de hoge methodologische kwaliteit.  

Het artikel is een meta-analyse van de chirurgische versus 

conservatieve behandeling van deze fracturen. 

TRAUMAZORG

‘Steekwonden’

82 deelnemers

‘Hypothermie’

 74 deelnemers

‘Tentamen Suicidii’

110 deelnemers

‘Kindertrauma’

98 deelnemers

21 AUGUSTUS30 MAART 20 NOVEMBER

9 MEI
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TRAUMAREGISTRATIE

•  De datamanagers verzorgen de regionale traumaregistratie voor het St. Antonius Ziekenhuis, 

Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, UMC Utrecht en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. 

Eind mei 2017 is de registratie van 2016 na controle toegevoegd aan de landelijke  

traumaregistratie (LTR).

 

•  Jaarbeeld 2016  

Een overzicht van de in 2016 geleverde traumazorg in de regio  

Midden-Nederland. 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 en ouderen in het item ‘Uitgelicht’. Voor elk ziekenhuis is 

een bijlage met gegevens van de eigen instelling samengesteld.

•  Twee artikelen in de TZMN nieuwsbrief

 

 

Promotie

Military Medical Support 

Organization. Lessons 

learned from the Dutch 

deployment in Afghanistan.

Tijdens het Battlefield 

Casualties (BFC)-onderzoek 

van kapitein-arts Thijs van 

Dongen en collega’s, bleek 

dat het verzamelen van 

data erg complex en 

tijdrovend was. Er bestond 

niet één enkele database 

met alle benodigde 

informatie. Daarom besloot 

hij in kaart te brengen 

welke data van belang zijn 

in de traumaregistratie, om 

goed onderzoek te kunnen 

doen. Het werd een van de 

kernpunten van zijn 

proefschrift. Op 16 februari 

2017 promoveerde hij.
JA
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LD TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND  TRAUMAZORG 2016

TRAUMAZORG REGIO MIDDEN-NEDERLAND
Overzicht uit de regionale traumaregistratie

TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND

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

 traumazorgnetwerk@umcutrecht.nl 
www.traumazorgnetwerkmn.nl

5270 patiënten geregistreerd in 2016

‘Aanrijding met een 

zwaar voertuig’ 

‘Patiënten behandeld en opgenomen als 

gevolg van een TS-poging’

• Pilot Kwaliteitsregistratie Traumazorg

Arts-onderzoeker Quirine van der Vliet en datamanager Stasja Aspers voeren een pilot uit  

om de kwaliteit van leven na een ongeval bij patiënten van het UMC Utrecht te evalueren. De 

ervaren kwaliteit kan een belangrijke indicator zijn voor de kwaliteit van de traumazorg. Tijdens 

het LTR-symposium van het LNAZ presenteerden zij hun bevindingen.
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Uitgelicht

TRAUMA TRIAGE APP (TTAPP)
  
Ambulanceverpleegkundigen moeten op straat binnen zeer 

korte tijd besluiten of een patiënt naar een level 1, level 2  

of level 3 traumacentrum wordt vervoerd. Bij het op gevoel  

en ervaring inschatten van een trauma zitten ambulance-

verpleegkundigen in 64 procent van de gevallen goed. Bij 

alleen gebruik van het huidige protocol ambulancezorg zou  

het in slechts 30 procent van de gevallen goed gaan.

Drie jaar lang is er gewerkt aan een app om de triage  

door ambulancepersoneel bij ernstig gewonde patiënten te 

verbeteren. Bedenker is traumachirurg Mark van Heijl, die met 

een team van het Traumazorgnetwerk en arts-onderzoekers 

en in nauwe samenwerking met de RAVU het predictiemodel 

uitwerkte. Bij het testen van het gebruik van dit model,  

bleek 91 procent van de gevallen in het juiste ziekenhuis 

terecht te komen.

Dit jaar is er in de regio’s Utrecht en Brabant een pilot gestart, 

om te testen of de resultaten in werkelijkheid net zo goed zijn.
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Begin 2017 werden de eerste stappen gezet voor de inrichting 

van het regionaal zorgnetwerk antibiotica resistentie (abr). Na 

het informeren van bestuurders van de zorginstellingen, 

huisartsen, medewerkers van de GGD, apothekers en RAVU  

is gestart met het opbouwen van een netwerk van contact-

personen van organisaties en beroepsgroepen. Op 26 september 

werd een werkconferentie georganiseerd voor de contact-

personen. Zij vergrootten hun kennis over abr. Daarnaast 

gingen zij dieper in op abr in verpleeghuizen en de noodzaak 

en complexiteit van transmurale werkafspraken. Zo krijgt het 

netwerk zijn gezicht.

ZORGNETWERK ABR MIDDEN-NEDERLAND    

In november vond ‘Oefening Troje’, een grootschalige crisis-

simulatie, plaats in de regio Midden-Nederland. De oefening 

begon rustig met een persoon met griepverschijnselen. 

Langzaam werd duidelijk dat het tegelijk ook ging om een 

grote uitbraak van de dodelijke infectieziekte SARS. Meer dan 

300 personen waren vier avonden in touw. Er werd gekeken 

hoe er onderling in de regio wordt samengewerkt tijdens een 

ernstige infectieziektecrisis. Begin 2018 wordt de oefening 

uitgebreid geëvalueerd. De gezamenlijke leerpunten worden 

daarna regionaal opgepakt.

KETENOEFENING TROJE
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CRISISBEHEERSING EN OTO

Activiteiten in 2017 
VOORBEREIDING NETCENTRISCH WERKEN

De ketenpartners spraken met elkaar over het begrip  

netcentrisch werken. Verder werd er overlegd hoe er in onze 

regio volgens de principes van netcentrisch werken gewerkt 

kan worden. De begeleiding werd verzorgd door een externe 

deskundige. Na deze bijeenkomst zijn er nog verschillende 

overleggen geweest om de aanpak van het onderwerp nader 

uit te werken.

THEMASESSIE KWALITEITSKADER OTO 2.0

Het ROAZ heeft zich gecommitteerd aan het Kwaliteitskader 

Crisisbeheersing en OTO 2.0, dat per 1 januari 2019 geïmple-

menteerd moet zijn. Bij deze themasessie werd bekeken welke 

stappen er regionaal gezet moesten worden voor het behalen 

van de eisen uit het kader.

HOSPITAL MAJOR INCIDENT MANAGEMENT AND  

SUPPORT CURSUS (HMIMS)

In totaal werden ruim veertig medewerkers van de  

zieken huizen in onze regio getraind.

SYMPOSIUM ‘EEN TERRORISTISCHE AANSLAG,  

WAT DOET U?’

Wat moet je als behandelaar nu concreet doen bij patiënten 

die slachtoffer zijn geworden van een terroristische aanslag? 

Waar moet je op letten en welke technieken pas je toe? En 

wat doe je als er niet één of twee, maar twintig of vijftig of 

misschien wel tweehonderd slachtoffers zijn? Tijdens het 

symposium ‘Een terroristische aanslag, wat doet u?’ kwamen 

deze en andere dilemma’s aan bod.

MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS (MRMI)

Deze cursus bestaat uit drie dagen met een learn-by-doing 

opzet. Op de eerste dag werd het fictieve land ‘Anyland’ 

geïntroduceerd, waar de deelnemers zich in bevonden  

tijdens de cursus. Tijdens de tweede en derde dag vonden 

grootschalige simulaties plaats in de gehele medische  

keten. Deelnemers vanuit heel Nederland hebben  

hierin geparticipeerd.

26 JANUARI

2 NOVEMBER

8 T/M 10 JUNI

16 FEBRUARI

4 APRIL 3 OKTOBER
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OEFENINGEN

TABLETOP OEFENING ‘LANGDURIGE UITVAL ICT’,  

MEANDER MEDISCH CENTRUM

Tijdens deze oefening werd door het Meander Medisch 

Centrum gebruik gemaakt van de zelf ontwikkelde  

scenariokaart ‘langdurige uitval ICT’ en het referentie - 

kader Crisisbesluitvorming.

RAMPENOPVANG OEFENING, ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS

Het St. Antonius Ziekenhuis oefende een grootschalige inzet 

van de acute zorg afdelingen, met nadruk op de inzet van de 

SEH, traumachirurgie en anesthesie.

OEFENING ‘DANGER CLOSE’, CALAMITEITENHOSPITAAL

De samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Centraal 

Militair Hospitaal vormde een belangrijk aandachtspunt bij deze 

oefening, waarbij slachtoffers van beide instellingen dienden te 

worden opgevangen in het Calamiteitenhospitaal.

4 NOVEMBER

4 JULI

20 JUNI
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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 ROAZ en een  

beschikbaarheidbijdrage voor OTO. Na elk jaar volgt een accountantscontrole. 

Overgebleven gelden worden terugbetaald aan het ministerie van VWS.

TRAUMAZORG   BEGROOT  GEREALISEERD

Traumazorgnetwerk € 7.000 € 7.000

Traumaregistratie € 140.000 € 155.000

Netwerkfunctie € 65.000 € 60.000

Kenniscentrum € 223.000 € 223.000

Totaal   € 435.000 € 445.000

FINANCIEEL 

WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?
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ROAZ   BEGROOT  GEREALISEERD

Netwerkfunctie € 130.000 € 117.000

Kenniscentrum € 19.000 € 19.000

Overige kosten (incl. bureau)  € 240.000 € 230.000

Totaal   € 389.000  €   366.000

OTO    BEGROOT GEREALISEERD

 

   €  1.101.750 € 950.000
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NIEUWSBRIEVEN

Vier keer verscheen de TZMN nieuwsbrief. Hierin staan actuele en inhoudelijke 

stukken van activiteiten en ontwikkelingen, nieuwsberichten en interviews  

van professionals uit de regio.

Onderwerpen waren onder andere:

• Toegankelijkheid acute zorg

• Pilot kwaliteitsregistratie traumazorg

• Samenwerking neurologen

• Vervoer verwarde personen

• Regionaal onderzoek

• Zorgnetwerk ABR

• Ketenoefening Troje

MAART JUNI SEPTEMBER DECEMBER
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MEDEWERKERS

Het team van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland 

bestond in 2017 uit: 

• Stasja Aspers, datamanager / onderzoek

• Reinier Beks, arts-onderzoeker

• Daniëlle van Boxtel, beleidsmedewerker

• Heidi Euverman, datamanager / onderzoek

• 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

• Quirine van der Vliet, arts-onderzoeker (vanaf  

1 september 2017)

Uit dienst 

Per 1 januari 2017: 

•  Diederik Smeeing, arts-onderzoeker

•  Marlène van Vijfeijken, communicatieadviseur

Per 1 maart 2017: 

•  Wietske Blom-Ham, onderzoeker
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Colofon
Deze uitgave geeft een beeld van de 

gezamenlijke activiteiten in 2017 van 

de ketenpartners in het Traumazorg-

netwerk Midden-Nederland 
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Ketenpartners
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