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Nieuws vanuit het Antibioticaresistentie Zorgnetwerk ZWN
In eerdere nieuwsbrieven is beschreven dat in opdracht van VWS er in
iedere ROAZ-regio een Antibioticaresistentie (ABR) Zorgnetwerk wordt
opgericht. Vanaf 1 september 2017 is Janet Vos als kwartiermaker hier
in nauwe samenwerking met alle betrokkenen uit de stuurgroep en
het regionaal coördinatieteam mee aan de slag gegaan.
Dit alles zodat er halverwege 2019 een actief
werkend zorgnetwerk zal staan waarin organisaties uit de curatieve zorg, langdurige zorg en het
publieke domein actief samenwerken om de
dreigende antibioticaresistentie een halt toe te roepen. Via deze
nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte van de vorderingen.
Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie mailt u dan naar de
kwartiermaker van het Zorgnetwerk ABR Janet Vos. Zij is te bereiken
via j.vos.3@erasmusmc.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van het ABRZorgnetwerk dan kunt u een mail sturen naar abr.zwn@erasmusmc.nl.
Wij zetten u dan op onze mailinglijst.

8 februari 2018: kennis- en netwerkdag
Op 8 februari 2018 organiseert het ABR-Zorgnetwerk haar eerste
kennis- en netwerkdag. Gerenommeerde sprekers van binnen en
buiten de regio hebben hun medewerking hieraan toegezegd.
Iedereen in Zuidwest-Nederland die betrokken is bij infectiepreventie, goed gebruik van antibiotica en het voorkomen van BRMO’s is
van harte welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Het
programma van deze bijeenkomst vindt u via deze link.

Stand van zaken Acute Psychiatrie
Update pilot vervoer personen met verward gedrag; aanpak specifiek
voor de politieregio Rotterdam.
In de nieuwsbrief van mei vorig jaar bent u geïnformeerd over het
project ‘Triage, passende zorg en vervoer’. Aanleiding voor het project is
dat de Nationale Politie heeft aangegeven per 1-1-2018 te stoppen met
het vervoer van personen met verward gedrag. Dit is beter voor de personen in kwestie (minder ingrijpend en minder stigmatiserend) en het
ontlast de politie. Inmiddels is de tweede fase van dit project gestart.
De tweede fase behelst een pilot met een telefonische hulpdienst voor
politie en ambulance, genaamd Meldpunt GGZ.
De meldkamers van politie en ambulance kunnen overleggen met dit
meldpunt of zij kunnen er melders naar doorverbinden, zodat aan personen met verward gedrag passende zorg wordt geboden en (onnodig)
vervoer wordt voorkomen. Concreet betekent dit dat de politie inschat
of er sprake is van dreiging, gevaar of geweld. Indien dit niet het geval
is en er is sprake van verward gedrag, dan wordt de melding doorgezet naar de meldkamer ambulancezorg. Op basis van hun inschatting
wordt er voor een acute hulpvraag een ambulance ingezet en voor
een niet-acute hulpvraag kan er doorverwijzing plaatsvinden naar het

‘Meldpunt GGZ’. Het meldpunt analyseert de situatie direct en leidt de
cliënt zo nodig deskundig, veilig en met de juiste middelen naar passende zorg en ondersteuning.
Op basis van de informatie die wordt verzameld in deze pilot, wordt in
de derde fase van het project uitgewerkt of deze werkwijze toereikend
is en of en zo ja welke andere vervoersoplossingen wenselijk zijn.
Voor het project ‘Triage, passende zorg en vervoer voor mensen met
verward gedrag’ is een samenwerkingsverband tot stand gebracht van
Politie eenheid Rotterdam, Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond en
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, de GGZ-aanbieders Antes Groep,
Yulius en GGZ Delfland, stichting Pameijer-Mozaïk, LHV Huisartsenkring
Rotterdam, Traumacentrum Zuidwest-Nederland, Epidemiologisch
en Sociaal Psychiatrisch Research Instituut (ESPRi/EMC), zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ en de gemeenten Dordrecht en Rotterdam,
Ypsilon en afdeling Basisberaad
van Zorgbelang Zuid-Holland.
De pilot wordt mogelijk
gemaakt door een subsidie
van ZonMW.
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Het griepseizoen 2017/2018:
Spannende tijden
De definitieve
versie is nu beschikbaar via deze link.

Nu beschikbaar:
Meerjarenbeleidsplan
In 2017 is, met input vanuit alle overlegvormen die in ons netwerk bestaan en vanuit de bestuurders, een Meerjarenbeleidsplan
opgesteld. In dit plan zijn de missie, visie en activiteiten voor de
komende jaren voor alle functies (Netwerk, Kenniscentrum en
MMT) van het Traumacentrum ZWN uitgewerkt. Het Meerjarenbeleidsplan is in april 2017 door het Algemeen Bestuur van het
ROAZ goedgekeurd en daarna is het aan de expertisegroepen
voorgelegd.

De afgelopen jaren is binnen het netwerk hard gewerkt om te kunnen
reageren op de extra druk op het (acute) zorgsysteem. Desalniettemin
zagen de zorginstellingen dat het beheersen van de zorgcontinuïteit
tijdens het aankomend winter- / griepseizoen een uitdaging zou
worden. Dit door de oplopende druk op de zorg, de toenemende
personeelstekorten en de afnemende beddencapaciteit in de regio.
Om hierdoor niet verrast te worden is door het ROAZ gekozen om zich
hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. In dat kader is onder andere
in oktober 2017 een ‘Beheersplan Regionale Zorgcontinuïteit’ door het
ROAZ ZWN vastgesteld.
Inmiddels bevindt de regio zich midden in het griepseizoen en wordt
zij, mede door een slechte match van het griepvaccin, geconfronteerd
met oplopende bedden- en personeelstekorten. Met man en macht
wordt door zowel de regionale beheersorganisatie als de medewerkers
in de zorgorganisaties gewerkt om de gevolgen voor de patiënt tot een
minimum te beperken.

Een nieuwe helikopter
voor het MMT

Symposium een terroristische
aanslag; een terugblik

De afgelopen jaren is de vraag naar medische hulpverlening door het
MMT erg toegenomen. Doordat er zoveel wordt gevlogen en de helikopters vaker in onderhoud moeten is de reserve helikoptercapaciteit
erg afgenomen. Hierom moest er worden gekeken naar een nieuwe,
tweede, reservehelikopter. De keuze is gevallen op de H135 P3H. Het
verschil tussen de oude en nieuwe helikopter is het best te zien in de
cockpit, die is namelijk totaal anders.

Het Traumacentrum ZWN, Traumazorgnetwerk MiddenNederland, Erasmus MC en UMC Utrecht organiseerden op 13
december 2017 in Inntel Hotels te Rotterdam onder auspiciën van
de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) en het
International Committee of the Red Cross (ICRC) een symposium
getiteld: een terroristische aanslag, wat doet u?

EC135 T2/P2 (+)

Dit symposium richtte zich specifiek op medisch specialisten,
arts-assistenten, SEH-artsen en physician assistents van alle
medische disciplines betrokken bij de behandeling van slachtoffers
van een terroristische aanslag. Ervaringsdeskundigen en experts
werkzaam bij het Rode Kruis, ministerie van Defensie en ziekenhuizen kwamen samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over
de onderwerpen Damage Control op de SEH/OK, wondballistiek,
CBRN gevaren en eigen veiligheid en ethiek bij een terroristische
aanslag.

H135 P3H

Het grootste verschil is dat de nieuwe helikopter is voorzien van een
autopilot. Dit systeem ondersteunt de piloot bij slecht weer en bij
het vliegen over grote wateroppervlakten. Aan de buitenkant van de
helikopter zijn er ook een paar veranderingen: de helikopter staat iets
hoger op het onderstel en de helikopter is iets langer en hoger.

Wegens groot succes wordt dit symposium naar verwachting in
2018 herhaald.

Voordat er met deze helikopter operationeel gevlogen kan worden,
zal er een aantal opleidingen moeten worden doorlopen. De piloten
hebben 5 dagen theorie en aansluitend zal er 4 uur worden gevlogen. De HCM-ers (verpleegkundigen) zullen ook worden getraind om
de piloten in deze nieuwe helikopter te kunnen assisteren. Dit vindt
allemaal plaats vanaf nu tot eind maart 2018. Begin april zullen de
artsen kennismaken met het nieuwe interieur en zal er ook voor hen
een training plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de helikopter half
april operationeel is.
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Planning bijeenkomsten in 2018
Trauma Audit Meeting
Rotterdam
20 juni 2018
Zeeland
13 maart 2018
27 juni 2018
11 september 2018
11 december 2018
Terneuzen
31 mei 2018
22 november 2018
ZWOT
26 maart 2018
28 mei 2018
1 oktober 2018
26 november 2018
ROAZ
Dagelijks Bestuur ROAZ ZWN
12 februari 2018
29 mei 2018
4 september 2018
11 december 2018
ROAZ ZWN
3 april 2018
1 november 2018

Zuid-Holland Zuid
n.n.b.

1 oktober 2018
26 november 2018

ZOAZ
19 maart 2018

Acute psychiatrie
12 maart 2018
11 juni 2018
8 oktober 2018
10 december 2018

Expertisegroepen Opgeschaalde zorg
Ambulancezorg
6 maart 2018
31 mei 2018
5 september 2018
6 december 2018

Acute kindergeneeskunde
29 maart 2018
7 juni 2018
20 september 2018
13 december 2018

Ziekenhuizen
21 maart 2018
9 mei 2018
4 juli 2018
19 september 2018
14 november 2018

Acute geboortezorg Zeeland
12 maart 2018
Acute geboortezorg Rotterdam-Rijnmond
n.n.b.

Zorgcontinuïteit GGZ
15 maart 2018
11 oktober 2018

Acute Neurologie
15 februari 2018
Projecten

Huisartsen
15 februari 2018
22 mei 2018
20 september 2018
13 december 2018

De keten in stroomversnelling
n.n.b.
Petit comité personeelstekorten
15 maart 2018

Expertisegroepen Acute zorg
Subregionale Ketenoverleggen
Rotterdam-Rijnmond
8 maart 2018

Traumachirurgenoverleg
26 maart 2018
28 mei 2018

Antibioticaresistentiebestrijding
Kennis-en netwerkdag
8 februari 2018

Aankondigingen
Met ingang van half juni start Nienke Huijbregts in de rol van
manager bij het Traumacentrum ZWN.
Nienke werkt nu als projectleider/implementatieleider voor
de polikliniek anesthesiologie, pijngeneeskunde en centrale
bloedafname in het Erasmus MC.
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