VERSLAG ROAZ MIDDEN-NEDERLAND
Datum:

Dinsdag 10 maart 2015

Tijd:

16.00-17.30 uur

Locatie:

Maliebaanzaal, UMC Utrecht

Aanwezig: de heer Kimpen (UMC Utrecht, voorzitter), de heer Schraven (St. Antonius
Ziekenhuis), de heer van Dijk (i.p.v. de heer van Alphen, Diakonessenhuis), mevrouw
Vernimmen (Altrecht), de heer Fraza (HAP Primair), de heer Versluis (RAVU), de heer
Schouwerwou (i.p.v. de heer Bos, VRU), de heer van der Meulen (LHV), de heer Frankx
(UMC Utrecht), de heer van Spengler (Traumazorgnetwerk Midden-Nederland), mevrouw
van Boxtel (Traumazorgnetwerk Midden-Nederland, verslag)
Gasten: mevrouw Verheul (Traumazorgnetwerk Midden-Nederland), mevrouw van Lier en
mevrouw Morsink (GGD regio Utrecht, focusgroep Infectieziektebestrijding)
Afwezig: mevrouw Wydoodt (Meander MC), mevrouw van Rossum (Zuwe Hofpooort
Ziekenhuis), mevrouw Huizinga (Platform Dienstapotheken KNMP), de heer Goemans
(Achmea)
1. Opening en mededelingen
De heer Kimpen opent de vergadering. Hij verwelkomt de gasten bij deze bijeenkomst.
2. Focusgroep Infectieziektebestrijding
Mevrouw van Lier geeft een presentatie over de focusgroep Infectieziektebestrijding.
(Bijlage 1)
Opmerkingen en afspraken naar aanleiding van de toelichting:
-



De focusgroep heeft de inventarisatie van IGZ rond de stand van zaken omtrent de
regionale voorbereiding op ebola uitgevoerd. Een van de belangrijkste knelpunten die zij
waarnamen was de levering van beschermend materiaal.
De facetgroep BRMO wil afspraken vastleggen over de overdracht van patiënten met
(mogelijk) een BRMO-besmetting in de regio.
De facetgroep zal komen met een plan en dit ter vastlegging bij het ROAZ neerleggen.



De focusgroep heeft eind maart een table-top over A-ziekten in het algemeen.
Het verslag wordt via de DPG naar het ROAZ gestuurd.

-

De focusgroep komt met het voorstel om de beschikbaarheid van ventilatiebedden bij
influenza(uitbraken) te inventariseren en een plan te maken om mogelijk ventilatiebedden
(van geplande zorg) vrij te houden. De reactie hierop is dat een draaiboek voor jaarlijkse
influenza-uitbraken niet voor elke situatie gemaakt kan worden. In de laatste

-
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bijeenkomsten van de ROAZ Kerngroep en POSH is opgemerkt dat de druk op de
bedden de afgelopen periode groot was.
De heer van Spengler inventariseert met de SEH’s en de RAVU de ontwikkelingen rond
de toegankelijkheid van de acute zorg in de regio van de afgelopen maanden en hoe
hierop ingespeeld en gereageerd is. Hij betrekt hier ook de MICU-coördinator bij. Van
hieruit worden afspraken gemaakt en krijgt de focusgroep mogelijk een opdracht.
Afhankelijk van de uitkomsten worden aanvullende afspraken gemaakt en wordt het
verslag naar VWS gestuurd.

3. Crisisbeheersing en OTO
OTO Dashboard
In alle zorginstellingen in de regio is de voortgang van het stimuleringsproject OTO goed.
Alleen in de sector V&V zijn er enkele aandachtspunten. Dit is begrijpelijk doordat er
meerdere (kleinere) instellingen bij betrokken zijn.
We houden in onze regio over 2014 geld over. Dit wordt verrekend met het bedrag dat we in
2016 krijgen, maar heeft geen consequenties voor de hoogte van het budget van 2016.
Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO
Mevrouw Verheul geeft een toelichting op de uitgereikte hand-out met de Landelijke
Rapportage (Bijlage 2). Deze rapportage is door medewerkers van de instellingen zelf
ingevuld en wordt – op verzoek van de minister – naar VWS gestuurd. LNAZ heeft de tool
ontwikkeld.



De rapportage wordt goedgekeurd door de leden van het ROAZ.
Besloten wordt om de individuele rapportages met elkaar te delen en te bespreken
tijdens de volgende bijeenkomst.

-

20 mei is een werkconferentie ter voorbereiding op de ontwikkeling van het volgende
meerjarenbeleidsplan voor OTO.

CBRN update over voortgang
De projectgroep heeft het afgelopen jaar stappen gemaakt en is omgezet naar een vaste
werkgroep. Hierin worden de stand van zaken besproken en protocollen met elkaar
afgestemd.
Instellen focusgroep crisisbeheersing
Van Spengler geeft een toelichting op de memo met het voorstel tot het instellen van een
focusgroep crisisbeheersing. Het doel is een overleg te krijgen op tactisch niveau. Het
overleg vervangt drie andere overleggen: die van het OTO-project Simultaan, van de
crisiscoördinatoren en het coördinatorenoverleg met huisartsen en de VRU.


De leden stemmen in met dit voorstel. Verheul wordt – in hechte samenwerking met de
VRU – voorzitter. Er wordt nog gekeken naar de rol van de huisartsen in dit overleg. De
vertegenwoordigers van V&V en verloskundigen kunnen – wanneer nodig – plaatsnemen
in werkgroepen vanuit de focusgroep.
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Verheul toont tijdens de volgende ROAZ-bijeenkomst de structuur en samenstelling van
de focusgroep.

4. Aandachtsgebieden/onderwerpen ROAZ
Van Spengler geeft een presentatie (Bijlage 3). Naar aanleiding hiervan bespreken de leden
het volgende:
-

-



Een inventarisatie wordt uitgevoerd naar het gebruik van het Acuut Zorgportaal om in
kaart te brengen of iedereen begrijpt hoe deze ingezet wordt. Er is momenteel enige
onduidelijkheid over de betekenis van meldingen.
Verschillende onderdelen van acute zorg zullen de komende tijd bekeken worden en
waar nodig worden focusgroepen ingesteld, bijvoorbeeld voor de acute psychiatrie. In
verschillende regio’s is meer aandacht voor de keten van acute psychiatrische zorg.
Mevrouw Vernimmen merkt op dat Altrecht verantwoordelijk is voor de acute psychiatrie
in onze regio. De afstemming in de keten kan echter beter.
De volgende ROAZ-bijeenkomst verzorgt Van Spengler een presentatie met gegevens
uit de traumaregistratie van onze regio over 2014.

5. Kwaliteit spoedeisende hulp
Met betrekking tot de kwaliteitsindicatoren stelt Van Spengler voor om een werkgroep in
onze regio samen te stellen. Doel is te inventariseren welke indicatoren er landelijk zijn, wat
er in onze regio gebeurt en in welke mate er bereidheid is om gegevens met elkaar te delen.
De instellingen vaardigen een vertegenwoordiger af die in staat is om namens de eigen
achterban te verwoorden wat wel en niet haalbaar is. De nadruk ligt op complexe spoedzorg.
Vooralsnog is deelname vanuit de huisartsen niet nodig.


Het voorstel wordt aangenomen. Van Spengler maakt een concrete vraag voor de
invulling van deze werkgroep.

6. Verslag 28 oktober 2014
Start Tour de France: donderdag 12 maart is er voor alle betrokken zorginstellingen een
bijeenkomst in het Diakonessenhuis.


De verslagen van de ROAZ-bijeenkomsten worden vanaf nu openbaar gemaakt.

7. Rondvraag
Over de inventarisatie van verstoringen in de zorgcontinuïteit is bij agendapunt 2 besproken.

8. Sluiting
De heer Kimpen sluit de vergadering.
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