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VOORWOORD 

GESTRUCTUREERDE TRAINING VERBETERT 
COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS

Door Gert-Jan Ludden

Projectleider Simultaan

Op 12 januari jl. heeft het Regio
nale Overleg Acute Zorg (ROAZ) 
ingestemd met het meerjaren
beleidsplan Opleiden, Trainen en 
Oefenen (OTO) 20122015 voor 
de traumaregio Midden 
Nederland. Hiermee is de visie 
voor het professioneel inrichten 
van de crisisorganisaties in 
zorginstellingen en de daaraan 
gerelateerde OTO programma’s 
door bestuurders omarmd.

Een van de speerpunten van het 
beleid is meer aandacht voor 
bestuurlijke awareness en sense 
of urgency rond dit thema. 
Daarop is in het eerste kwartaal 
2012 sterk ingezet. Bestuurders 
is de relevante informatie, 
waaronder ook de landelijke 
Leidraad Crisisorganisaties in de 
zorgsector aangereikt en op 23 
mei wordt in Zeist een kennis
kring crisisbeheersing voor deze 

Wat kan er nog verbeterd worden in de verloskundige spoedeisende zorg van thuis naar het ziekenhuis?  

Want suboptimale communicatie tijdens de patiëntenoverdracht is één van de belangrijkste  

risicomomenten binnen de zorgketen. Daar werd met aanvullende training wat aan gedaan. → lees verder op pagina 2

doelgroep georganiseerd. Ook is 
een aanvang gemaakt met een 
zogenaamd ‘rondje langs de 
bestuurlijke velden’. Een kleine 
delegatie bestaande uit de 
adjunctdirecteur GHOR van de 
Veiligheidsregio Utrecht, de 
directeur Traumacentrum 
 MiddenNederland en de regio
naal projectleider OTO zijn in 
gesprek gegaan met bestuurders 
en dat heeft geleid tot interes
sante gedachtewisselingen rond 
de thema’s crisisbeheersing en 
integrale veiligheid. Meer hier
over leest u in deze nieuwsbrief.

Ook op landelijk niveau is dit jaar 
weer een drietal projecten 
gestart waar onze regio nauw bij 
betrokken is. Later dit jaar zullen 
de resultaten naar verwachting 
een mooi normenkader en meet
instrument opleveren, zullen er 
OTO kaarten voor de sleutel
functionarissen zijn en zal het 
OTO Kennisportaal verder zijn 
geprofessionaliseerd.

De zorginstel
lingen zijn 
begin dit jaar 
ook al weer 
druk doende 
 naast het 
vervolmaken 
van de planvorming  invulling te 
geven aan de opleidingen en 
trainingen van hun personeel. 
Dit geldt niet alleen voor de 
acute zorgsector, maar bij
voorbeeld ook voor de verpleeg 
en verzorgingstehuizen zoals u 
in een interessant artikel kunt 
lezen. Alle ketenpartners in de 
zorg kunnen namelijk aanhaken 
op het OTO Stimulerings
programma van de Minister  
van VWS.

Uiteraard nog veel meer 
 informatie in deze nieuwsbrief 
waar u kennis van kunt nemen.

Ik  wens u veel leesplezier. 

In deze nieuwsbrief 
informeren wij u graag over 
de activiteiten die vanuit het 
project Simultaan geïnitieerd 
worden om u en andere 
collega’s uit de zorgketen 
voor te bereiden op rampen  
en crises. 



project simultaan nieuwsbrief 6 april 2012

→ vervolg van pagina 1 
“Er is geen wetenschappelijk bewijs dat een thuis
bevalling risicovoller is dan een poliklinische 
bevalling in het ziekenhuis”, zegt verloskundige 
Nelly Kurver. Mits er voldaan wordt aan goede 
overdracht en samenwerking en de bijhorende 
optimale randvoorwaarden.

In Nederland kiezen vrouwen bewust voor een 
thuisbevalling. Maar er zijn ook regelmatig 
 vrouwen die het ziekenhuis niet halen en daardoor 
noodgedwongen thuis bevallen. “Gelukkig zijn 
verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen 
in Nederland opgeleid tot het verlenen van goede 
thuiszorg.” 

Zowel voor verloskundigen als voor de ambulance
dienst staat vast dat thuiszorg altijd nodig zal 
blijven. “Tijdens een gesprek met Jack Versluis, 
directeur van de RAVU, kwamen we tot de conclusie 
dat de medische vaardigheden van de verloskun
digen prima in orde waren. Maar dat de communica
tie tijdens de patiëntenoverdracht beter kon.” 

 
SBAR voor Verloskundigen
De verloskundigen Nelly Kurver en Marjon Scheres 
ontwikkelden in samenwerking met het METS 
Center (het opleidingsinstituut van de RAVU in 
Bilthoven) de training ‘SBAR voor Verloskundigen’. 
Alle verloskundigen van de toenmalige Verloskun
digen Kring Utrecht (VKU; www.zwangerinutrecht.
com) kregen de training aangeboden. Uiteindelijk 
volgde tachtig procent van hen de training. Kurver: 
“Wij zijn in 2010 gestart met SBAR voor verloskun
digen in de Kring Utrecht. In 2011 hebben we deze 
training ook aangeboden aan klinisch verloskundi
gen, arts assistenten en stafleden in het UMC 
Utrecht, locatie WKZ. En voor 2012 staat de SBAR 
voor verloskundigen wederom gepland.” 

Na het theoretisch deel (dat deelnemers doorlopen 
via internet) volgt het praktische deel. In het 
simulatiecentrum van het METS trainen deelnemers 
met LOTUSslachtoffers realistische praktijk
casussen. Om praktische reden werden UMC 
medewerkers in eigen huis getraind. “Alle deel
nemers waardeerden de training positief. Helaas 
heeft deze training nog een vrijblijvend karakter. 
We zouden graag zien dat deze methode – net zoals 
de reanimatietraining  jaarlijks herhaald wordt. 
Dan kunnen we een optimaal resultaat bereiken.” 

De SBAR-methode  
 SBAR staat voor Situation (situatie), 

Background (achtergrond), Assessment 
(beoordeling) en Response (aanbeveling). De 
SBAR-methode vindt zijn oorsprong in 
Amerika. Het is een gemakkelijk te onthouden 
en concrete methode waarmee structuur in 
elke vorm van communicatie aangebracht kan 
worden. Vooral bij kritische situaties, 
waarbij onmiddellijke aandacht en actie 
noodzakelijk is, biedt de methode een handvat 
voor eenduidige communicatie. Door het 
werken met een gestandaardiseerde 
overdrachtsmethode wordt het verlies van 
belangrijke informatie tot een minimum 
beperkt. 

 De SBAR-methode creëert duidelijkheid over 
wat en door wie er gecommuniceerd moet 
worden. Op een beknopte, heldere en 
voorspelbare manier wordt belangrijke 
klinische informatie overgebracht. Het 
gebruik van de SBAR-methode stimuleert 
heldere en accurate feedback tussen 
hulpverleners. Dat resulteert in een betere 
samenwerking en in een verbetering van de 
patiëntveiligheid. 
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Bedrijfsbezoeken om bewustzijn te vergroten

“INTEGRALE VEILIGHEID IS EEN ZAAK VAN 
BESTUURDERS”

Volgens Ludden dreigt er een 
kloof te ontstaan tussen beleid 
en uitvoering. “Omdat we in 
Nederland sinds 1953 – gelukkig 
– geen grote ramp hebben 
gehad, staan rampenbestrijding 
en crisisbeheersing niet hoog op 
de agenda. Bestuurders denken 
al gauw ‘dat overkomt ons niet’. 
Met onze bezoeken willen we 
meer bestuurlijk draagvlak 

creëren voor crisisbeheersing, 
rampenbestrijding en integrale 
veiligheid. We proberen de 
bestuurders bewust te maken 
van de noodzaak om beter voor
bereid te zijn op een crisis.” Een 
constatering die wordt onder
streept door recente onder
zoeksresultaten van het COT, 
Instituut voor Veiligheids en 
Crisismanagement.

Hoe gaat zo’n bezoek?
Voorafgaand aan het bezoek 
krijgt de zorginstelling een 
overzicht met gespreksthema’s. 
Dit zijn dikwijls actuele ontwik
kelingen en voor de zorginstel
ling relevante thema’s. Ook 
worden een Leidraad Crisisorga
nisaties in de zorgsector en het 
OTO Meerjarenbeleidsplan mee
gestuurd. Een gesprek duurt 
meestal één tot anderhalf uur. 
“Bestuurders en crisiscoördina
toren krijgen veel verschillende 
adviezen, maar kunnen ook hun 
wensen en ideeën terugkoppe
len. Ze missen veelal een 
 integrale aanpak, gebaseerd op 
een realistische risico en effec
tenanalyse. Op de werkvloer zit 
het wel snor. In tijden van crisis 
doen die meer van hetzelfde, 
maar dan een stapje harder. 
Bestuurders worden in crisistijd 
echter geconfronteerd met ‘niet 
alledaags werk’ en dat is risico
vol. Maar ook zij kunnen zich 
voorbereiden, onder andere door 
veel te oefenen.” 
 
→ lees verder op pagina 4

De meeste zorginstellingen krijgen zelden met rampen en 

crisissituaties te maken. Maar mocht er onverhoopt iets ernstigs 

gebeuren dan is het noodzakelijk dat zij weten wat hen te doen staat. 

Om het belang van de inrichting van crisisorganisaties en OTO 

(Opleiden, Trainen, Oefenen) te onderstrepen, maken Gert-Jan Ludden 

(projectleider OTO Simultaan), Robert Jan Schouwerwou (adjunct-

directeur GHOR van de Veiligheidsregio Utrecht) en Gos de Vries 

(directeur Traumacentrum Midden-Nederland) een ‘rondje langs de 

velden’. In maart en april bezoeken zij de raden van bestuur en 

directies van alle ketenpartners in de regio Midden-Nederland. 
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Die voorbereiding drijft nu voor 
een groot deel op gelden uit het 
OTO Stimuleringsplan. Maar wat 
gebeurt er als de subsidie 
 wegvalt? “Als bestuurders geen 
geld vrijmaken voor Opleiden, 
Trainen en Oefenen en dat 
structureel in hun begroting 
opnemen, lopen we het risico 
dat het niveau dat we nu bereikt 
hebben weer daalt.” 
 
Vervolg
Zowel bestuurders als de OTO
delegatie ervaren de bezoeken 

positief. “Bestuurders zijn 
allemaal op zoek naar een zo 
goed mogelijke invulling van 
crisisbeheersing en integrale 
veiligheid. Wij bieden ze 
 handvatten om dat structureel te 
verbeteren.” De bezoeken staan 
niet op zich. Het project OTO 
Simultaan organiseert regel
matig kenniskringen voor 
 bestuurders. Daarnaast worden 
dashboardrapportages verspreid. 
“En we hebben landelijk het  
OTO Kennisportaal beschikbaar. 
Daarin zit ook de landelijke  
OTO Toolkit met onder andere 

een vragenlijst waarmee de 
zorginstelling inzicht krijgt in de 
eigen voorbereiding op rampen 
en crises.” 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met  
GertJan Ludden
T. 088 – 75 596 21
www.traumazorgutrecht.nl

“ALS JE HET NOOIT ERVAREN HEBT, BLIJFT HET THEORIE”

Een uitvergrote plattegrond van de zorginstelling en 

een speciaal samengestelde koffer met Lego. Meer 

is er niet nodig voor de table-topoefening 

Ontruimen in het klein. De vereniging van 

Instellingen voor Verpleging en Verzorging in 

Utrecht (IVVU) organiseerde in samenwerking met 

de VRU en de brandweer op 31 januari en 2 februari 

twee van dergelijke oefeningen voor hoofden en 

coördinatoren BHV van haar leden. Voor deze zomer 

hebben alle aangesloten zorginstellingen de 

oefening gevolgd. 

“De aandacht voor ontruimen in zorginstellingen is 
de laatste tijd toegenomen”, zegt Kees Weevers, 
algemeen secretaris van de IVVU. “Dit komt onder 
andere door de branden in diverse zorginstellingen 
in het afgelopen jaar. Personeel van een zorginstel
ling moet weten wat ze in geval van een calamiteit 
moet doen. Oefenen in de praktijk is belangrijk en 
heeft de voorkeur. Maar het is niet altijd praktisch. 
De tabletopoefening maakt het mogelijk alle 
medewerkers te betrekken en de oefening met 
enige regelmaat te laten plaatsvinden.”

De oefening
Een tabletop ontruimingsoefening is een simula
tie van een ontruiming. Aan de hand van een casus 
wordt ‘op tafel’ een ontruiming nagespeeld. De 
oefening kan zowel met alleen bedrijfshulpverle
ners als met medewerkers worden gedaan. Bij de 
oefening ligt een plattegrond van (een afdeling 
van) de organisatie op tafel. De oefening begint 
met het aangeven waar de nooduitgangen zijn, 
waar de brandhaspels en/of –blussers hangen, waar 
de brandmelder hangt en waar de verzamelplaats 
is. Daarna wordt met Legoonderdelen aangegeven 
waar mensen in bed liggen, rolstoelen of tafels 
staan, bezoekers zijn en dergelijke. Vervolgens 
krijgt iedere medewerker een eigen Legopoppetje 
en wordt de casus uitgelegd. 

→ lees verder op pagina 5
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De medewerkers zetten hun poppetje op de plek 
waar ze logischerwijs zijn en geven vervolgens aan 
wat ze denken te moeten doen bij een ontruiming. 

Bewustwording
Weevers: “Een tabletopoefening is een geschikt 
middel om personeel voor te bereiden op een 
ontruiming. Het leidt ontzettend snel tot bewust
wording. Medewerkers weten vaak niet hoe de 
afdeling er precies uit ziet: waar hangen brand
slagen, waar zitten brandwerende deuren en 
 muren, waar ben je veilig? Het is een eenvoudige en 
effectieve methode: je kunt het inrichten zoals het 
is op het moment dat je wilt oefenen. Je kunt dus 
ook een nachtelijke ontruiming naspelen. In de 
praktijk doe je dat niet zo snel.”

Direct toepassen
Van de dertig IVVUleden zijn nu medewerkers van 
19 leden getraind. De rest volgt nog voor de zomer. 
Alle zorgorganisaties die deelnemen aan de 
 training krijgen een uitgebreide Legobox, zodat 
de deelnemers het geleerde direct in de eigen 
instelling in de praktijk kunnen brengen en 
 collega’s kunnen trainen. “Want als je het nooit 
hebt ervaren, blijft het theorie.” 

MINIMALE VARIANT MOET VOOR IEDER 
ZIEKENHUIS HAALBAAR ZIJN” 
Hoe goed zijn ziekenhuizen in de 

regio Midden-Nederland 

voorbereid op Chemische, 

Biologische, Radiologische en 

Nucleaire rampen (CBRN)?  

Dat onderzochten twee 

studenten Integrale 

Veiligheidskunde van de 

Hogeschool Utrecht onder 

leiding van Peter Goos (account- 

& netwerkfunctionaris bij de 

Veiligheidsregio Utrecht) en 

Hans Kuipers (crisiscoördinator 

van het Zuwe Hofpoort 

Ziekenhuis in Woerden).  

De conclusie? Het kan beter.

Ieder ziekenhuis is verplicht 
kwalitatief goede zorg te leve
ren, ook in het geval van CBRN. 
Daarom bracht ZonMW in augus
tus 2009 een Leidraad CBRN uit. 
Deze leidraad is de basis voor 
een adequate voorbereiding op 
CBRNincidenten en rampen in 
ziekenhuizen. “In onze regio zijn 
de crisiscoördinatoren van de 
ziekenhuizen aan de slag gegaan 
met CBRN”, vertelt Peter Goos. 
“Om te beoordelen wat de status 
was, zijn we een onderzoek naar 
de weerbaarheid van ziekenhui
zen op het gebied van CBRN 
gestart.” 

Doel onderzoek
“Het doel was tweeledig. Aller
eerst wilden we inzicht krijgen in 
de status van de ziekenhuizen: 
zijn we voldoende voorbereid en 
zo niet: wat moeten we dan doen 

om voorbereid te zijn. Daarnaast 
hadden we behoefte aan een 
meetlat om te meten wat je hebt 
en om te beoordelen of dat 
voldoende is. Hiervoor hebben 
we de leidraad gebruikt. Die 
hanteert namelijk een minimale 
variant (plaats een aantal dou
ches op een buitenterrein nabij 
de SEH) en een maximale variant 
(een bouwkundige constructie 
bestaande uit vier afzonderlijke 
ruimtes).” Uitgangspunt was dat 
alle ziekenhuizen in ieder geval 
moesten voldoen aan de mini
male variant. 

Aan de slag
De studenten begonnen met een 
literatuurstudie: over welke stof
fen gaat het precies, zijn er 
bedrijven in de regio die met 

→ lees verder op pagina 6

De table-topoefening is ontwikkeld in Meander 
Medisch Centrum Amersfoort en overgenomen 
door de Veiligheidsregio Utrecht (brandweer).  
De table-topoefening is in mei 2010 beloond met 
de Gouden Rookmelder, een prijs in het kader van 
de landelijke brandpreventieweken. Delen van 
de tekst in dit artikel zijn overgenomen uit/
gebaseerd op de folder, die hierover door de  
VRU is gemaakt.  
Zie: www.eerstehulpbijontruimen.nl. 
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ACTIVITEITENKALENDER 
Datum Activiteit

22 mei Kwartaalontmoeting IVVU over Crisisbeheersing en Brandveiligheid (alleen voor leden IVVU)

23 mei Kenniskring voor bestuurders, Zeist

31 mei H-MIMS, Houten

7 juni Symposium Trends Acute Zorg 2012, Enschede. Voor meer informatie: www.acutezorgeuregio.nl

→ vervolg van pagina 5 
deze stoffen werken en op welke 
stoffen moeten we ons dus 
voorbereiden. Daarna interview
den ze alle crisiscoördinatoren 
over de ZiROP. Daar zou iets over 
CBRN in moeten staan. Ze brach
ten alles in kaart en gaven – met 
hulp van twee medisch studen
ten – per ziekenhuis aan of het 
wel of niet aan de minimale 
variant voldeed. 

Resultaat
Geen enkel ziekenhuis bleek op 
basis van de leidraad CBRN aan 
de minimale variant te voldoen. 
Ieder ziekenhuis kreeg een 
advies hoe ze wel aan de mini

male variant kon voldoen. Goos: 
“Sommige ziekenhuizen waren in 
de tussentijd zelf al aan de slag 
gegaan met opleidingen en 
aanschaf van materiaal. Het 
liefst doen we dit in regionaal 
verband. Want het is handig om 
in de regio overal met hetzelfde 
materiaal te werken. Hetzelfde 
geldt voor opleidingen. Als 
iedereen op dezelfde manier is 
opgeleid, heb je allemaal het
zelfde niveau.” 

Hoe nu verder?
Dat is nog even de vraag. Goos 
zou het liefst alle ziekenhuizen 
over een tijdje in een tweede 
 meting nog eens langs de meet

lat houden. “De ziekenhuizen 
willen wel. Maar het hangt af van 
bestuurlijke instemming. Met dit 
rapport geven we in ieder geval 
een signaal af dat we er serieus 
mee bezig zijn.” 

Contactpersonen
Voor nadere informatie over de genoemde initiatie

ven of over de inhoud van het stimuleringspro

gramma OTO (project Simultaan) kunt u contact 

opnemen met: 

Projectleider OTO GertJan Ludden: 

06 – 51 81 77 33; g.j.ludden@umcutrecht.nl 

Projectsecretaris Natasja Rabouw: 

088 – 755 9621; n.a.rabouw@umcutrecht.nl 

of met de netwerkcoördinatoren van de VRU GHOR 

Krista van Daalen: 

088 – 878 3619; k.van.daalen@vru.nl 

Ivonne Vliek: 

088 – 878 4137; i.vliek@vru.nl 

Peter Goos: 

088 – 878 3688; p.goos@vru.nl 

Wilt u in een van de volgende nieuwsbrieven 

verslag doen van een van uw OTOactiviteiten, mail 

dan aan: i.luykenaar@umcutrecht.nl 

Eindredactie: Marlène van Vijfeijken, IEC,  

UMC Utrecht

Ontwerp & opmaak: Multimedia, FB, UMC Utrecht 


