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Driepunter
voor deelnemers
ZiROP.nl

Verderop kunt u meer lezen over
de introductie van het Netcentrisch
werken LCMS-GZ binnen ziekenhuizen
en de opvang van familie tijdens opgeschaalde
situaties in specifieke oefeningen. Daarnaast is er in 2015 veel
aandacht geschonken aan de verbreding in de crisispreparatie;
van de opvang van slachtoffers van een incident naar een Integraal Crisisplan, waarbij we ziekenhuizen op strategisch en tactisch niveau voorbereiden op andere scenario’s die een acute
disbalans tussen zorgaanbod en zorgvraag veroorzaken.

Waardering voor
ETS-terugkomdag

‘Samenwerking
met Code Rood is
altijd een feestje’

We wensen u veel leesplezier toe.

Colofon
Dit is het jaaroverzicht 2015
van Code Rood
E-mail: info@coderood.nu
Website: www.coderood.nu
Interviews: Tjerk Ykema
Eindredactie: Petra Krijgsman,
Netwerk Acute Zorg regio Zwolle
Fotografie: Erik Karst
(Erik Karst fotografie)
Vormgeving: Haagsblauw, Den Haag

Vanaf de start is “Not for profit” het tweede uitgangspunt.
Eventuele meeropbrengsten worden ingezet voor innovatie
en verdieping. De goede relaties met ziekenhuizen helpen om
bestedingen te kiezen die goed aansluiten bij de de laatste
ontwikkelingen. In 2015 is er volop
gewerkt aan innovaties.

Crisispreparatie
in de zorg

ICOS: (g)een
ramp op de IC
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In 2004 besloten de toenmalige Isala klinieken om de
crisispreparatie van haar locaties in eigen hand te nemen.
Vrij snel daarna werd afstemming gezocht en gevonden met
de omliggende ziekenhuizen op dit onderwerp.
Code Rood was daarmee geboren alsook het “voor, door en
van het veld” principe. In het jaarverslag staan een aantal
voorbeelden van hoe we in 2015, samen met de betrokken
ziekenhuizen invulling hebben gegeven aan dit principe.
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Gijs van Aken,
manager Code Rood
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Overzicht activiteiten
Code Rood

Naast opleidingen is Code Rood actief in
Innovatie en doorontwikkeling:

Opleidingsactiviteiten
Code Rood

In 2015 hebben 20 ziekenhuizen gebruik gemaakt van een of meerdere activiteiten die
Code Rood aanbiedt voor de voorbereiding op rampen en crisis.

Training voor

Informatiecoördinator (ICo)
Code Rood heeft de Informatie coördinatoren (ICo’s) van de ziekenhuizen
binnen de regio’s van Netwerk Acute
Zorg regio Zwolle en Acute Zorg Euregio
getraind in het gebruik van netcentrisch
werken en de daarbij behorende tool
LCMS-GZ. Verder is Code Rood in de
betreffende ziekenhuizen betrokken bij
de verdere uitrol van LCMS-GZ op afdelingsniveau.

•
•
•
•

ICOS

CRKBO

Code Rood heeft naar aanleiding
van de handreiking Intensive Care in
Opgeschaalde Situatie (ICOS) een
scholingsprogramma
ontwikkeld en
uitgerold in samen
werking met de
Gelre ziekenhuizen.

Code Rood is geregistreerd in het
Centraal Register Kort Beroeps
Onderwijs (CRKBO) en voldoet aan de
kwaliteitscode voor opleidings
instellingen voor kort
beroepsonderwijs.
Daardoor zijn de
scholingsactiviteiten
van Code Rood vrijgesteld van btw.

•
•
•
•
•
•
•

1%
2%

Activiteiten

2%

totaal

1%

12%

14%

19%

25%

2%
20%

28%
trainen

oefenen

64%

58%

59%

58%

1%

1%

Waardering docenten

4%

7%

1%
6%

2%
33%

48%

totaal

47%

60% opleiden 33%

56% trainen

41%

oefenen
60%

onvoldoende

matig

voldoende

goed

Terug naar inhoud

uitstekend

2

Planvorming:
• Opstellen oefen
jaarplan 2016-2017
ZiROP voor ziekenhuizen in de regio’s
Netwerk Acute Zorg
regio Zwolle en
Acute Zorg Euregio
• Medewerking aan
project van
5 netwerken m.b.t.
Integraal Crisisplan

Advies en projectleiding JCI-traject Isala
Training Informatiecoördinator (ICo)
Training Netcentrisch werken op afdelingsniveau
Ondersteuning FDM-course om het lesprogramma
te versterken
• Binnen ETS meer aandacht voor de
rol van artsen en de keuzes die
ze maken

Versterken van het
“van, voor en door
het veld” principe:
• Vergroten inzet en
uitwisseling van ETS instructeurs
bij verschillende oefeningen in de regio
of daarbuiten en ook andersom
• Aanpassingen in programma’s op basis van best
practices uit ziekenhuizen waar wij komen

Ziekenhuizen waar Code Rood actief is

Van het Bestuursteam van
Isala, Zwolle heeft Code Rood
opdracht gekregen het beleid
rondom paraatheid bij rampen
en noodsituaties conform
JCI–standaarden (FMS 6) te
ontwikkelen en te implementeren. Op basis van deze
opdracht is er een projectgroep
gevormd, die onder leiding van
Code Rood werkt aan een
Integraal Crisisplan dat voldoet
aan de JCI-standaard. Bij het
ontwikkelen van het Integraal
Crisisplan wordt gebruik
gemaakt van de notitie Bouwstenen voor de zorgsector.
Daarnaast verzorgt Code Rood
scholingsactiviteiten voor
functionarissen werkzaam op
tactisch- en strategisch niveau
binnen Isala.

2%
18%

opleiden

SEH-trainingen
OK-trainingen
IC-trainingen (ICOS)
Trainingen Operationeel
Team (OT)
Trainingen Crisis Beleidsteam
(CBT)
Real life oefening SEH
Real life oefening Familieopvang
ETS oefeningen (Emergo
Train System)
Oefeningen crisisorganisatie
ZiROP.nl
Trainingen teams opvang T3

Integraal
Crisisplan

Overzichten uit evaluaties van activiteiten
1%

•
•
•
•

Den Helder
Noordwest Ziekenhuisgroep
locatie Den Helder

Hoorn
Westfriesgasthuis

Alkmaar
Noordwest Ziekenhuisgroep
locatie Alkmaar

Meppel
Isala Diaconessenhuis

Zwolle
Netwerk Acute
Zorg regio Zwolle

Beverwijk
Rode Kruis Ziekenhuis

Hardenberg
Röpcke-Zweers

Zwolle
Isala

Almelo
Ziekenhuisgroep Twente
Hengelo
Ziekenhuisgroep Twente

Zaandam
Zaans Medisch Centrum
Amsterdam
OLVG locatie Oost en West
Academisch Medisch Centrum

Nieuwegein
St. Antonius Ziekenhuis
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Enschede
Medisch Spectrum Twente

Harderwijk
St Jansdal
Apeldoorn
Gelre Ziekenhuizen

Hilversum
Tergooi ziekenhuizen

Deventer
Deventer Ziekenhuis

Winterswijk
Streekziekenhuis
Koningin Beatrix
Zutphen
Gelre Ziekenhuizen

Operatie familieopvang
is begonnen!

Ron Scheffer, medisch
maatschappelijk werker en
coördinator familieopvang in
Isala Diaconessenhuis:
‘De Zwolse expertise is zeer
waardevol.’

‘Het succes van
familieopvang
wordt bepaald
door de organisatie
van je logistiek’

Monique ter Avest,
coördinator familieopvang
en medisch maatschap
pelijk werker in Isala,
kijkt tevreden terug op de
real life oefening.

geestelijk verzorgers klaar om de
groeiende familiestroom in goede banen
te leiden. Samen met gastdames en
vrijwilligers van Isala begeleiden zij de
geëmotioneerde mensen vanaf de
hoofdingang naar het personeels
restaurant. Bij aankomst worden zij
gekoppeld aan een hulpverlener.
‘Per gezin één aanspreekpunt’.

Rust bewaren

Bij een grote calamiteit stroomt de SEH van een ziekenhuis in korte
tijd vol. Het blijft echter niet bij deze patiëntenstroom: ook familie
en verwanten van mogelijke slachtoffers melden zich weldra massaal
bij de ziekenhuispoort. Hoe organiseer je de opvang, de registratie
en de matching van deze groep? Deze vragen stonden eind
november 2015 centraal tijdens de real life oefening familieopvang
in Isala.

De hulpverleners zijn primair verantwoordelijk voor de eerste opvang en de
registratie van de aangeslagen familie
leden. ‘Gelukkig hebben we daar in ons
dagelijks werk veel ervaring mee.’ Naast
het bewaren van de rust (‘Een kop koffie
doet wonderen’) zijn de hulpverleners
ook verantwoordelijk voor de juiste
matching.

Zaterdagochtend, 21 november 2015.
Op de A28 ter hoogte van Zwolle gaat
het gruwelijk mis: een bus vol kinderen
botst in volle vaart op een aantal stilstaande auto’s. Het nieuws verspreidt
zich razendsnel en in no time verzamelen
zich tientallen ongeruste mensen bij
Isala. Het crisisbeleidsteam wordt opgetrommeld en ook bij Monique ter Avest,
coördinator familieopvang en medisch
maatschappelijk werker, rinkelt de
dienstpieper. Operatie familieopvang is
begonnen!

Succes
De coördinator kijkt tevreden terug.
‘De onderlinge samenwerking was goed,
iedereen kende zijn taak en men
accepteerde mijn autoriteit.’ Als
verbeterpunten noemt ze de krappe
opvangruimte en het beperkte aantal
telefoons. ‘Die problemen zijn inmiddels
opgelost.’ Het succes van deze oefening
is volgens Ter Avest mede te danken aan
Code Rood. ‘Zonder hun expertise en
begeleiding is zo’n grootscheepse
oefening onmogelijk.’

Eén aanspreekpunt
Tijdens deze real life oefening staan
medisch maatschappelijk werkers en

Terug naar inhoud
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Projectcoördinator Karen Mentink: ‘Een betere crisisbeheersing
vergroot de patiëntveiligheid.’

Gluren bij de buren
Voor Ron Scheffer, medisch maatschappelijk werker
en kersverse coördinator familieopvang in Isala
Diaconessenhuis, kwam de real life oefening in
Zwolle op het juiste moment. ‘In Meppel staat de
familieopvang nog in de kinderschoenen. Deze
oefening én de Zwolse expertise helpen mij om deze
materie beter te structureren.’
Tijdens de real life oefening liep Scheffer continu in het
kielzorg van zijn Zwolse collega Monique ter Avest. Hij zag
hoe de familieleden werden opgevangen en begeleid naar
het personeelsrestaurant, waar ze werden geregistreerd.
Deze oefening leerde hem een belangrijke les. ‘Het succes
van familieopvang wordt bepaald door de organisatie van
je logistiek. Dat besef neem ik mee naar Meppel.’

Waardevol
Ook na 21 november is het contact met Zwolle gebleven.
‘Monique en ik hebben de oefening nabesproken en ik
mag gebruikmaken van bestaande protocollen. Haar
expertise en het scholingsaanbod van Code Rood zijn
zeer waardevol bij de verdere ontwikkeling van de familieopvang in Meppel.’

Projectcoördinator Karen Mentink:
‘Een betere crisisbeheersing vergroot
de patiëntveiligheid.’

projectgroepleden zijn immers zelf actief
betrokken bij de ontwikkeling van het
crisisplan.’
Het plan dat door Code Rood is opge
steld, is bedoeld voor alle functiona
rissen die een rol spelen op strategisch
(crisisbeleidsteam) en tactisch niveau
(operationele teams). ‘Dit plan kan
worden gebruikt bij de voorbereiding, bij
een dreigende crisis én tijdens een crisis.’

Dynamisch
In het integraal crisisplan zijn de
maatregelen die in elke crisissituatie
genomen moeten worden vastgelegd.
Dit plan beschrijft de organisatie van
Isala tijdens een crisis en omvat een
bestuurlijke visie, beleidsuitgangspunten,

van de verstoring op de kritische (zorg)
processen en het waarborgen van de
continuïteit van zorg.

Verstoringen
Onder begeleiding van Code Rood heeft
de projectgroep zeven hoofdgroepen
van verstoringen gedefinieerd als gevolg
van een interne of externe calamiteit.
Het gaat om verstoring: 1) door brand,
ontploffing, instorting en overstroming;
2) door uitval van nutsvoorzieningen,
apparatuur en ICT; 3) van de interne orde
(bommelding of gijzeling); 4) door acuut
personeelstekort; 5) door besmetting; 6)
door logistieke stagnatie; 7) door een
groot patiëntenaanbod.

Goed nieuws

Code Rood wil
expertise graag
delen

Isala staat paraat bij rampen
Isala in Zwolle hoopt in 2016 het internationale JCI-keurmerk in de
wacht te slepen. Om die ambitie te kunnen realiseren, moet het
ziekenhuis aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen.
Een van die standaarden betreft FMS.6, dat de paraatheid bij rampen
(de opgeschaalde situatie) beschrijft. Maar waar klop je aan voor het

procedures die op dat moment in wer
king kunnen treden. Maar hoe verbind je
deze plannen en hoe garandeer je een
uniforme aanpak? Het antwoord: een
integraal crisisplan dat als ‘strategische
kop’ op de onderliggende plannen
fungeert.

Dat juist deze organisatie in de arm werd
genomen, heeft een goede reden. ‘Code
Rood beschikt over veel expertise op het
gebied van ZiROP’, vertelt project
coördinator Karen Mentink. ‘Bovendien
is de bestaande ZiROP-structuur prima
toepasbaar binnen FMS.6.’

Projectgroep
Code Rood heeft als projecteigenaar
eerst een projectgroep ingericht met
een brede vertegenwoordiging vanuit
Isala. ‘Samen met hen hebben we het
project handen en voeten gegeven.’
Deze projectgroep bevordert volgens
Mentink het draagvlak binnen Isala. ‘De

opstellen van helder beleid en een bijbehorend implementatieplan?
De raad van bestuur van Isala wist het meteen: bij Code Rood.

Uniforme aanpak
In een crisissituatie kan een acute
disbalans ontstaan tussen zorgvraag en
-aanbod. Isala kent verschillende

Terug naar inhoud
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risicoanalyse en een beschrijving van de
processen van crisismanagement. ‘Denk
aan melding en alarmering, op- en
afschaling, leiding en coördinatie,
informatiemanagement en crisis
communicatie.’ Mentink omschrijft het
integraal crisisplan als een ‘dynamisch
document’ dat voortdurend wordt
bijgesteld.

Continuïteitsplan
Behalve een integraal crisisplan heeft de
projectgroep onder begeleiding van
Code Rood ook een continuïteitsplan
opgesteld. In dit document staan alle te
nemen stappen beschreven die optreden
na een verstoring (berichtgeving,
besluitvorming, alarmering, uitvoering
noodprocedure, afschaling en normali
satie). Het doel van het continuïteitsplan
is tweeledig: het beperken van de impact
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De vorderingen die Isala heeft geboekt
binnen FMS.6 zijn goed nieuws voor de
patiënt. ‘Omdat we meer structuur
hebben aangebracht, wordt de kans op
verstoring van de patiëntenzorg tijdens
crises verminderd. Dat komt de patiënt
veiligheid ten goede.’
Behalve ondersteuning bij het ontwik
kelen van een crisisplan biedt Code Rood
ook het bijbehorende OTO-traject aan.
‘Code Rood heeft expertise op het
gebied van inhoud, planvorming én
opleiden, trainen en oefenen.’
Volgens Karen Mentink, die dit project
samen met collega Mark Hekkert
begeleidde, kunnen ook andere
ziekenhuizen hiervan profiteren. ‘We
willen onze kennis en ervaring graag
delen.’

Bij de planvorming heeft de
projectgroep gebruik gemaakt van
de, in opdracht van vijf netwerken
Acute Zorg ontwikkelde documenten voor het ontwikkelen van een
Integraal crisisplan.

Een oefening in het kader van het Integraal Crisisplan. Code Rood en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)
hebben in nauwe samenwerking de oefening voorbereid en uitgevoerd.

Team Code Rood vlnr Jan Atsma,
Mark Hekkert en Sonja de Bruin

Code Rood na
ontploffing ketelhuis
en het operationeel team Facilitair
Bedrijf (FB).

Doelen
Deze (aangekondigde) table top-oefening is bedoeld om deelnemers inzicht
te geven in de werking van het crisisplan
en de onderliggende deelplannen.
Hetzelfde geldt voor hun eigen taken,
verantwoordelijkheden en bevoegd
heden. Ook het juist (kunnen) prioriteren, effectieve communicatie en goede
samenwerking behoren tot de doelstellingen.

Driepunter voor
deelnemers ZiROP.nl

Leergierig

kan daar maximaal drie punten mee verdienen. In 2015 zijn

Waarnemers van Code Rood concluderen dat er binnen alle teams sprake is
van ‘bevlogen en enthousiaste deelnemers’ om deze calamiteit te managen.
Vooral de leergierige en open houding

namelijk alle modules door de betrokken beroepsverenigingen*
geaccrediteerd. ‘Dit bewijst dat ZiROP.nl aan alle eisen voldoet’,
verklaart Sonja de Bruin, coördinator Opleiden, Trainen en
Oefenen (OTO) bij Code Rood.

Er kan altijd iets
misgaan
René Heideman, coördinator Vastgoed en Techniek
bij ZGT: ‘Als organisatie moet je blijven investeren in
tussentijdse evaluaties en verbetertrajecten.’

Spannend én leerzaam. Zo omschrijft René Heideman,
coördinator Vastgoed en Techniek bij Ziekenhuisgroep
Twente (ZGT), de oefening van eind november 2015.
‘Of het nu gaat om mensen of techniek, er kan altijd iets
misgaan, zowel intern als extern. Een oefening helpt om je
daar goed op voor te bereiden.’

Donderdag 26 november, even na 13.00
uur. Tijdens onderhoudswerkzaamheden
in het ketelhuis op locatie Hengelo vindt
een grote explosie plaats. De BHV-organisatie wordt geactiveerd en de brandweer wordt opgetrommeld. De lucht
behandeling en de stoominstallatie
vallen uit en de Technische Dienst kan de
stroomvoorziening niet meer garanderen. Kortom, alle hens aan dek voor het
crisisbeleidsteam (CBT), de operationele
teams Acute Zorg (Almelo en Hengelo)

Terug naar inhoud

van de deelnemers wordt geroemd.
Er zijn ook verbeterpunten, zoals de
afstemming tussen de teams en vervanging bij afwezigheid. Daarnaast zijn niet
alle medewerkers op sleutelposities
voldoende getraind of geoefend.
Hoewel het operationeel team FB
bovengemiddeld presteert, is dit voor
Heideman geen reden om achterover te
leunen. ‘Als organisatie moet je blijven
investeren in tussentijdse evaluaties en
verbetertrajecten. Dat is de enige manier
om je expertise en bewustwording rond
crisisbeheersing up-to-date te houden.’
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Wie een module van het e-learningsprogramma ZiROP.nl volgt,

ZiROP.nl biedt een compleet e-learningspakket en de modules worden bovendien op maat gemaakt voor het betreffende ziekenhuis. Deze formule wordt
gewaardeerd. Sinds 2012 is ZiROP.nl geaccrediteerd voor de verpleegkundige
beroepsgroep. In 2015 hebben de beroepsverenigingen van medisch specialisten, nurse practitioners en physician assistants dat voorbeeld gevolgd. ‘Het feit
dat alle betrokken beroepsgroepen accreditatie hebben verleend, maakt
deelname aan ZiROP.nl nóg aantrekkelijker’, verwacht De Bruin.

Procedure
Om in aanmerking te komen voor accreditatie moeten ziekenhuizen een
procedure volgen, inclusief een evaluatie door de cursist. Een aanvraag voor
die procedure wordt ingediend via de website van Code Rood.

* Sinds eind 2015 zijn alle modules in het E-learningprogramma ZiROP.nl
van Code Rood geaccrediteerd door de volgende beroepsverenigingen:
de NIV, NVN, NVvH, NVvN, NVALT, NVVC, NVA, NVSHA, NAPA, het kwaliteits
register V&V en Register Zorgprofessionals.
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ICOS: (g)een ramp op de IC
Bij een grote calamiteit wordt
een SEH van een ziekenhuis

CSCATTT

overspoeld met slachtoffers.

C—ommand & Control
S—afety
C—ommunications
A—ssessment
T—riage
T—reatment
T—ransport

Daar blijft het niet bij: ook een
IC krijgt meestal extra
patiënten over de vloer.
Vanuit die wetenschap
introduceerde Gelre
ziekenhuizen Apeldoorn vorig
jaar de pilot IC in opgeschaalde

scenario voor het IC-crisisteam van Gelre
ziekenhuizen Apeldoorn. Tijdens de table
topoefening werden de deelnemers
geconfronteerd met talloze virtuele
slachtoffers als gevolg van een ontplofte
tankauto. Het IC-crisisteam bleek prima
in staat om de tsunami van IC-patiënten
in goede banen te leiden. ‘Deze oefening
bracht geen grote hiaten aan het licht,
we hebben alleen een aantal kleine
verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast
moet je je blijven realiseren dat dit een
‘papieren’ oefening is.’

situatie (ICOS). ‘Een ramp kan
overal gebeuren, dus kun je
maar beter voorbereid zijn’,
vindt intensivist Annemarije
Braber.

Up-to-date

Intensivist Annemarije Braber (r) en IC-verpleegkundige
Marianne van de Steeg, beiden lid van de ICOS-werkgroep
van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn: ‘Als zich een ramp
voltrekt, moet álles kloppen.’

‘Een ramp kan
overal gebeuren’

Tot vorig jaar was de situatie op de
Apeldoornse IC vergelijkbaar met het
landelijke beeld: er bestond wel een
rampenopvangprotocol, maar dat was
summier en niet actueel. Bovendien
werd het plan vrijwel nooit geoefend.
Voor de ICOS-werkgroep reden genoeg
om te focussen op Fundamental Disaster
Management (FDM). Maar hoe vertaal je
dit van oorsprong Amerikaanse model
naar de eigen Apeldoornse setting?
Werkgroepleden Annemarije Braber

(intensivist) en Marianne van de Steeg
(IC-verpleegkundige) gingen te rade bij
Code Rood in Zwolle.

werkgroep, waarna Code Rood het
concept van feedback voorzag.
Het resultaat is een actueel en volledig
document dat volledig op de
Apeldoornse leest is geschoeid. In het
protocol staat het gehele CSCATTTmodel beschreven: van de aansturing,
veiligheidseisen en communicatie tot
opschaling (van ruimte, personeel en
materiaal), triage, behandeling en
transport. ‘Inclusief een overzichtelijk
stappenplan’, benadrukt Marianne.

Updaten
Manager Gijs van Aken en trainer/
adviseur Jan Atsma van Code Rood
waren meteen bereid om ondersteuning
te bieden. De eerste stap was het
updaten van het bestaande rampen
opvangprotocol. Deze taak werd
uitgevoerd door de Apeldoornse ICOS-
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Oefening
De volgende stap was het opzetten van
een e-learningsprogramma gebaseerd
op de FDM-principes. ‘Wij verzamelden
de input waarna Code Rood een
bijscholingsmodule op maat ontwierp’,
vertelt Annemarije.
Een nieuw protocol en een bijbehorende
scholing zijn natuurlijk prachtig, maar
theorie alleen is niet voldoende. Daarom
formuleerde Code Rood een oefen

Jaaroverzicht 2015 | Code Rood

Hoewel de oefening dus geen grote
lacunes liet zien, blijft de ICOSwerkgroep ‘gewoon’ in functie. ‘Zowel
het protocol als de ‘rampenbak’ (met
taakkaarten, hesjes en dergelijke) moet
je voortdurend up-to-date houden.
Als zich een ramp voltrekt, moet álles
kloppen’, verklaren Annemarije en
Marianne, die terugkijken op een
geslaagde pilot.
Welke tips hebben zij voor collega’s in
andere ziekenhuizen? ‘Formeer een
werkgroep van gemotiveerde mensen en
meld je voor advies en ondersteuning bij
Code Rood. Zij beschikken over de
expertise en de faciliteiten om het ICOStraject goed op de kaart te zetten.
Zonder de steun van Code Rood hadden
we dit nooit voor elkaar gekregen.’

Waardering voor
ETS-terugkomdag

Als het gaat om crisispreparatie bestaat er een nauwe band tussen de ziekenhuizen in de kop
van Noord-Holland en Code Rood. ‘Dat een relatief klein bureau zo’n hoog kwaliteits- en
serviceniveau weet te bieden, vind ik bijzonder knap’, oordeelt Arjan Lindeboom, senior unithoofd
SEH, ZiROP-beheerder en senior ETS-instructeur in het Westfriesgasthuis in Hoorn.

Karin Westerhof, SEH-verpleeg

‘Samenwerking met Code Rood
is altijd een feestje’

Karin Westerhof, SEH-verpleegkundige en ETSinstructeur in Ziekenhuisgroep Twente (ZGT): ‘Op
de jaarlijkse terugkomdag
voor ETS-instructeurs is er
volop gelegenheid om kennis en ervaringen te delen.’

kundige en ETS-instructeur in
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), is
blij met de jaarlijkse terugkom
dag voor ETS-instructeurs.
‘Code Rood instrueert ons over
de nieuwste ontwikkelingen en

De ziekenhuizen in Alkmaar, Den Helder
en Hoorn werken al sinds 2008 samen
met ‘Zwolle’. Aanvankelijk lag de focus
op de ontwikkeling en implementatie
van ZiROP en het bijbehorende
OTO-traject. Inmiddels is Code Rood
ook leverancier van het e-learnings
programma ZiROP.nl en verzorgt het
regelmatig workshops, trainingen en
oefeningen over rampenopvang in de
regio.

er is volop gelegenheid om
kennis en ervaringen te delen.’

Op de (verplichte) terugkomdag in
november 2015 werden de deelnemers
bijgeschoold in de uniforme rapportage
van ETS-sessies. ‘Code Rood besprak de
verschillen tussen objectieve en subjectieve verslaglegging. Deze praktische
informatie kun je tijdens een ETS-oefening meteen toepassen.’

Zelfstandig
In de loop der jaren heeft de regio een
steeds grotere en actievere rol gekregen
in de OTO-activiteiten. Zo is Lindeboom
in Zwolle opgeleid tot senior ETSinstructeur, zodat hij - samen met
collega’s - zelfstandig trainingen en
oefeningen in de regio kan verzorgen.

Realistische dimensie
Code Rood wil bij ETS-trainingen en
-oefeningen meer gaan werken met
behandel- en prioriteitentags (labels).
‘De bestaande managementkaartjes worden dan niet gebruikt, de arts moet zelf
aangeven welke medische handelingen
bij een slachtoffer nodig zijn’, aldus Code
Rood. ‘Het gebruik van deze labels geeft
een realistische dimensie aan de training
en oefening.’

ETS Radiologie
Onder het motto ‘Van, voor en door het
veld’ staat Code Rood ook open voor
suggesties van de ETS-instructeurs.
‘Vorig jaar hadden we het plan om binnen ZGT te starten met kleinschalige
ETS-oefeningen en Code Rood moedigde
dat meteen aan.’ Dat resulteerde in een
ETS-oefening op de afdeling Radiologie.
Waarom juist deze afdeling? ‘Bij een

grote calamiteit wordt ook Radiologie
geconfronteerd met een grote patiëntenstroom.’ De oefening in ZGT maakte
duidelijk dat de sturing beter kan.
‘Vervolgens is op Radiologie meteen
coördinator aangesteld.’

Samenvoegen
Het voorstel van Code Rood om de
ETS-terugkomdagen van het Netwerk
Acute Zorg regio Zwolle en Euregio
voortaan te bundelen, kan Karin wel
waarderen. ‘Het samenvoegen van beide
groepen leidt tot meer feedback en
uniformiteit. Daar kijk ik naar uit.’

Dit is volgens hem een mooi voorbeeld
van het principe ‘Van, voor en door het
veld’. Regionale (ETS-) instructeurs
worden ingezet bij OTO-activiteiten die
Code Rood organiseert. ‘Code Rood
ondersteunt, coördineert en adviseert,
terwijl wij zelf de inhoudelijke compo
nent verzorgen.’ Deze aanpak heeft
volgens hem twee voordelen. ‘Ten
eerste kunnen wij altijd gebruikmaken
van de expertise binnen Code Rood.
Daarnaast biedt onze regionale
instructeurspool volop mogelijkheden
om kennis te delen.’

Regionale ETS-pools bundelen
krachten
Code Rood heeft, in samenspraak met
het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en
Acute Zorg Euregio, de beide pools van
ETS-instructeurs samengevoegd. In
tegenstelling tot de instructeurs in de
regio Zwolle hebben de instructeurs in
de regio Enschede nooit een terug
komdag gevolgd. De (verplichte) terugkomdag voor ETS-instructeurs maakt
deel uit van de kwaliteitsborging. De
opgeleide en bijgeschoolde instructeurs
zijn in beide regio’s inzetbaar.

Terug naar inhoud
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Voldoening
Lindeboom beschouwt de samenwerking
met Code Rood ‘altijd als een feestje’.
‘We trekken samen op om zorgprofes
sionals te laten groeien in hun rol binnen
de crisispreparatie. Als zij na een
oefening of training zeggen: “Ik ben
klaar voor een echte calamiteit”, dan
geeft dat veel voldoening. Zonder de
steun van Code Rood hadden we het
huidige niveau van crisispreparatie nooit
bereikt.’
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‘Van, voor en door
het veld’

