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De preparatie van ziekenhuizen verschuift van de
rampenopvang naar een breder palet.
Voorbereidingen op interne calamiteiten die de kwaliteit en
continuïteit van patiëntenzorg bedreigen krijgen steeds meer
aandacht.
Code Rood staat voor crisispreparatie in de zorg en gaat mee in deze
ontwikkeling. In 2016 stond voor Code Rood naast Opleiden, Trainen
en Oefenen (OTO) ook Ontwikkelen centraal.
Dat doen we door middel van doorontwikkeling binnen de
Rampenopvang. Onze betrokkenheid bij de uitrol van Netcentrisch
Werken in de ziekenhuizen waar wij actief zijn is daarvan een voorbeeld.
2016 was ook het jaar waarin we voor het eerst een oefening met lotus
slachtoffers hebben mogen organiseren met de Intensive Care als
volwaardig onderdeel van de oefening.

ETS instructor course
valt in de smaak

7

17%

Het begeleiden van zorgprofessionals bij opleiden, trainen en
oefenen geeft ons veel energie. Net zoveel energie geeft het
om samen met anderen te werken aan een verbreding van
de crisispreparatie naar andere rampscenario’s.
In dit jaaroverzicht leest u hier meer over.

Help, een crisis!

Mark Hekkert, Sonja de Bruin en
Jan Atsma

Colofon
Dit is het jaaroverzicht 2016
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
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Overzicht activiteiten Code Rood
Voorbeelden van scholingen

Code Rood biedt opleidingsactiviteiten op maat ter voorbereiding op rampen en crises.
In 2016 zijn 125 OTO-activiteiten verricht in 16 ziekenhuizen en daarnaast nemen nog 5 andere
ziekenhuizen deel aan het e-learningsprogramma ZiROP.nl.

Awarenesssessies Crisisplan

Planworkshops Crisisplan
SEH-trainingen Behandelpoli-trainingen
OK-trainingen IC-trainingen (ICOS)
Trainingen Operationeel Team (OT Zorg en - Facilitair)
Trainingen Crisis Beleidsteam (CBT)

Ziekenhuizen waar Code Rood actief is

De 125 activiteiten zijn verdeeld in

18

Trainingen Outbreak Management Team (OMT)

Real life oefening SEH

Real life oefening Familieopvang

13

Oefeningen Crisisorganisatie met betrekking tot het ZiROP

Opleidingen

Oefeningen Crisisorganisatie met betrekking tot intern scenario

Fundemental Disaster Management (FDM)

Trainingen
Oefeningen

Den Helder
Noordwest Ziekenhuisgroep
Hoorn
Westfriesgasthuis

94

Alkmaar
Noordwest Ziekenhuisgroep

De kwaliteit van de scholingen wordt geëvalueerd en de scores worden uitgebreid
besproken door het team van Code Rood. Conclusie: de activiteiten sluiten goed
aan bij de behoefte en verwachting van de deelnemers. Ook zijn de deelnemers
tevreden over de kwaliteit van de instructeurs.
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9%

28,5%

8%

21%

opleiden

trainen

70%

Zwolle
Netwerk Acute
Zorg regio Zwolle

oefenen

61%

Almelo
Ziekenhuisgroep Twente
Hengelo
Ziekenhuisgroep Twente

Zaandam
Zaans Medisch Centrum

0,5% 1%

1%

1%

Hardenberg
Röpcke-Zweers

Zwolle
Isala

Amsterdam
OLVG West en OLVG Oost
Academisch Medisch Centrum

Waardering activiteiten
12%

Beverwijk
Rode Kruis Ziekenhuis

Meppel
Isala Diaconessenhuis

Enschede
Medisch Spectrum Twente

Harderwijk
St Jansdal

Apeldoorn
Gelre Ziekenhuizen
Nieuwegein
St. Antonius Ziekenhuis
Hilversum
Tergooi locatie Hilversum
Nijmegen
Radboudumc

Winterswijk
Streekziekenhuis
Koningin Beatrix
Zutphen
Gelre Ziekenhuizen

Deventer
Deventer Ziekenhuis

62%

Overige activiteiten
• Opstellen oefenjaarplan 2017-2018 ZiROP voor
ziekenhuizen in de regio’s Netwerk Acute Zorg regio
Zwolle en Acute Zorg Euregio
• Terugkomdag regionale pool ETS-instructeurs in de
regio’s van Acute Zorg Euregio en Netwerk Acute
Zorg regio Zwolle
• Beheer ZiROP en integraal Crisisplan Isala Zwolle
• Training Informatiecoördinator (ICo)
• Training Netcentrisch werken op afdelingsniveau
• Try-out ETS: spelen zonder managementkaartjes
maar met TAGS

Waardering instructeurs
0,2% 0,5%

0,5%
24%

2%

3%

17,5%
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0,5%

28%
61,5%

trainen

34,8%

matig

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

oefenen
56,5%

58%

onvoldoende

CRKBO

13%

voldoende

goed

uitstekend
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Netcentrisch werken
groeit gestaag
‘Hoe meer partijen
aanhaken, hoe
completer het
situatiebeeld tijdens
incidenten, rampen
en crises’

Norbert Bosman, adviseur
netcentrisch werken bij het
Instituut Fysieke Veiligheid
(IFV).

Voordeel
Het feit dat Code Rood in haar OTOactiviteiten de netcentrische werkwijze
integraal meeneemt, beschouwt hij als
een meerwaarde. ‘Code Rood biedt zo
een nog breder pakket aan expertise,
daar kunnen de aangesloten zieken
huizen hun voordeel mee doen’,
aldus Bosman.
Code Rood adviseert ziekenhuizen in
de planvorming en organisatie van
scholingsactiviteiten. Op het gebied van
netcentrisch werken in ziekenhuizen
vervult Code Rood een voortrekkersrol.

Gestage groei

In 2016 organiseerde het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het
kennisinstituut op het gebied van netcentrisch werken, een
opleidingstraject voor een aantal aanbieders van
scholingsactiviteiten in het kader van crisispreparatie. Hieraan nam
ook Code Rood deel, dat daardoor als preferred partner van het IFV
voor opleiden, trainen en oefenen van de netcentrische werkwijze
kan worden aangemerkt.

Terug naar inhoud

In de toekomst volgen er ook terugkomdagen met alle partijen waarmee het IFV
een dergelijke samenwerking is aangegaan. Zo’n terugkomdag dient vooral als
kruisbestuiving, vertelt Norbert Bosman,
adviseur netcentrisch werken bij het IFV:
‘Vanuit het IFV zijn we benieuwd naar de
praktijkervaringen van de opleiders.
Tegelijkertijd praten we hen bij over de
laatste stand van zaken op het gebied
van netcentrisch werken.’

3

Het netcentrisch werken heeft de
afgelopen jaren een gestage groei
doorgemaakt. In 2016 zijn Traumanet
AMC en Netwerk Acute Zorg Noordwest
met hun netwerkpartners een implemen
tatietraject gestart. Dit ronden zij in de
eerste helft van 2017 af, waarmee de
werkwijze in twee extra traumaregio’s en
zes extra GHOR-regio’s operationeel is.
Daarnaast kiezen ook andere sectoren
(zoals waterschappen en Rijkswaterstaat) voor netcentrisch werken. ‘Hoe
meer partijen aanhaken, hoe completer
het situatiebeeld tijdens incidenten,
rampen en crises’, benadrukt Bosman.
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Wat is
Netcentrisch
werken?
Bij de bestrijding van rampen en
grote calamiteiten zijn vaak veel
partijen betrokken. Het zijn complexe situaties waarbij de informatie
vaak is versnipperd en het voor alle
betrokken organisaties moeilijk is
om een goed beeld van de situatie
te krijgen.
Om dit te verbeteren is het netcentrisch werken geïntroduceerd. Hierbij
wordt de informatievoorziening zo
ingericht dat de betrokken organisaties, waaronder ook ziekenhuizen, zo
snel mogelijk kunnen beschikken over
actuele en relevante informatie. Dit
moet leiden tot betere beeldvorming
wat een belangrijke randvoorwaarde
is voor het verbeteren van de oordeel- en besluitvorming. Hierin heeft
de informatiecoördinator (ICo) een
belangrijke rol. Om de informatie
tussen alle teams en organisaties
binnen de zorg op een overzichtelijke
manier te delen, wordt gebruik
gemaakt van een afgeschermde website: het Landelijk Crisis Management
Systeem-Geneeskundige Zorg
(LCMS-GZ).

Sjaak Hulshof, teammanager Acute zorg in
het Streekziekenhuis Koningin Beatrix
(SKB) in Winterswijk: ‘De adviseurs van
Code Rood zijn kennismakelaars.’

SKB opgetrommeld. Ondertussen komen
er vanuit de responsecel steeds meer
signalen dat de situatie in het ketelhuis
escaleert. De bestuurder besluit om het
crisisbeleidsteam (CBT) bijeen te roepen.
Niet veel later moeten aangrenzende
bouwdelen worden ontruimd en als klap
op de vuurpijl besluit de brandweer om
de transformators uit te schakelen.

‘Je moet altijd
scherp blijven’

Zodra die knop is omgezet, vallen alle
elektrische voorzieningen uit. Van de
verlichting, het EPD en telefonie tot
OK- en IC-apparatuur. Kortom, het SKB is
volledig lamgelegd.

Brand in het ketelhuis

Bevlogen
Donderdag 24 november, 13.09 uur.
Tijdens werkzaamheden aan de
noodaggregaten in het ketelhuis
ontstaat brand. Een van de medewerkers
kan op eigen kracht de ruimte verlaten,
twee collega’s lukt dat niet. Het
brandalarm gaat af en meteen wordt de
BHV-organisatie opgetuigd. Als ze de
brand niet onder controle kunnen
krijgen, wordt de brandweer
gealarmeerd. Niet veel later loopt de
situatie uit de hand…

Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het
OTO-programma in het kader van het Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP). Van CBRN-workshops en
crisiscommunicatietrainingen tot real life oefeningen op de SEH. Voor 2016 is niet het ZiROP maar het
Integraal Crisisplan centraal gesteld. Alle OTO-activiteiten zijn in kader hiervan georganiseerd. Bij alle
activiteiten is steeds hetzelfde interne scenario gebruikt zodat ook de planvorming gedurende dit traject
aangepast kon worden. ‘De kans op een interne calamiteit is vele malen groter dan een ramp buiten de
ziekenhuismuren’, schetst Sjaak Hulshof, teammanager Acute zorg. ‘Bovendien past zo’n intern scenario

Escaleert

prima in ons streven naar integrale crisisbeheersing.’

Enkele minuten na de eerste melding
wordt het operationeel team van het

Terug naar inhoud
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Gedurende deze uren doen de 24
deelnemers er alles aan om de crisis zo
goed mogelijk te beteugelen. In
hoeverre is dat gelukt? Volgens Mark
Hekkert, adviseur en trainer bij Code
Rood, hebben de deelnemers dankzij het
OTO-traject een duidelijk groeiproces
doorgemaakt. Ook is hij tevreden over
de bevlogenheid en het enthousiasme
waarmee de deelnemers deze calamiteit
het hoofd bieden.
Volgens teammanager Hulshof maakt
deze oefening duidelijk dat ‘zijn’
medewerkers goed zijn voorbereid op
een grote interne of externe calamiteit.
‘Ons ZiROP en de deelplannen zijn up-to-
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date en medewerkers zijn geschoold en
getraind. Als zich een calamiteit
voordoet, zijn wij er klaar voor.’

Verbeterpunten
De evaluatie brengt ook verbeterpunten
aan het licht. Om een compleet plaatje
van de calamiteit te kunnen schetsen,
verdient de beeldvormingsfase meer
aandacht. Verder vraagt een all hazard
approach om een betere afstemming
van planvorming en crisisorganisatie.
Daarnaast moet de functie van
informatiecoördinator ‘meer handen en
voeten krijgen’ om het netcentrisch
werken te bevorderen. Tot slot zou het
SKB moeten nadenken wie er namens
het ziekenhuis plaatsneemt in het
Commando-overleg Plaats Incident
(COPI).

Leerzaam
Hulshof kijkt tevreden terug op dit real
life event. ‘Deze oefening was uitermate
leerzaam en krijgt zeker een vervolg.’ Hij
adviseert andere ziekenhuizen om ook te
blijven investeren in OTO-activiteiten.
‘Als het gaat om crisispreparatie mag je
de teugels nooit laten vieren, maar moet
je altijd scherp blijven.’
De teammanager Acute zorg waardeert
de Zwolse begeleiding. ‘De adviseurs van
Code Rood zijn kennismakelaars, hun
expertise is zeer waardevol.’ Hetzelfde
geldt voor hun praktische onder
steuning. ‘Zo’n real life oefening kun je
in je eentje nooit organiseren.’

Intensive Care Gelre ziekenhuizen
beter voorbereid op rampen
Rampen zijn onvoorspelbaar, maar er is één zekerheid, ze
komen voor. De laatste jaren is door het groeiend bewustzijn
dat rampen kunnen gebeuren en ook werkelijk plaatsvinden,
een toenemende interesse in rampen preparatie ontstaan.
Naast Nederlandse rampen zoals de crash met Turkish Airlines
en Koninginnedag Apeldoorn hebben ook de terroristische
aanslagen in Europese steden aan dit bewustzijn bijdragen.

Capaciteit kan worden vergroot door
andere zorgafdelingen, zoals verkoever
of CCU op te schalen tot MC/IC niveau.
Bij extreme pandemieën bestaat een
kans in dat er een dermate schaarste
optreedt van nationale en internationale IC capaciteit dat er een triage moet
plaatsvinden: wie wordt wel behandeld
en wie niet.

FDM cursus

IC tijdens rampen
De intensive care zorg in Nederland
ondergaat de laatste jaren grote veranderingen. Naar aanleiding van het rapport “Richtlijn Organisatie en werkwijze
op intensive care afdelingen voor volwassenen in Nederland” uit 2006 is deze

Er kan altijd
iets misgaan

zorg ingedeeld in verschillende levels
van zorg en in regionale samenwerkingsverbanden In deze richtlijn komt het
woord “Rampen” niet voor. Momenteel
staat de nieuwe versie van dit rapport op
de agenda’s van de betrokken beroepsverenigingen (NVA, NIV, NVIC en andere).
In de voorliggende richtlijn wordt een
oproep gedaan om in de regionale netwerken afspraken te maken over rampen
management op de IC’s. Dit veronderstelt dat er al goede plannen voor IC’s
tijdens rampen bestaan en dat ze alleen
maar hoeven te worden afgesteld op
elkaar. De werkelijkheid is zoals eerder
gemeld anders.
Rampen hebben speciale aspecten voor
de intensive care zorg. Bij een flitsramp
(een groot ongeval of een terroristische
aanslag) komen er in korte tijd veel
patiënten naar het ziekenhuis en daarna
niet meer. Na een kortdurend vollopen
van de SEH worden de patiënten
verdeeld over de operatie kamers,

FOTO ARCHIEF GELRE ZIEKENHUIZEN

Pre hospitaal wordt de medische zorg bij
rampen georganiseerd door de GHOR
(Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen in de Regio), binnen de
ziekenhuizen liggen de organisatie
afspraken vast in het ZiROP (Ziekenhuis
Rampen Opvang Plan). De respons van
de ziekenhuizen wordt geschoold,
getraind en geoefend in samenwerking
met de GHOR en enkele organisaties die
zich hebben toegelegd op het ondersteunen van ziekenhuizen hierin. De
oefeningen richten zich veelal op de
samenwerking en kwaliteit van zorg
verleningsprocessen op de ramp plek en
op de SEH. Op de SEH duurt een ramp
vaak enkele uren, op de Intensive Care
vaak dagen. Hierdoor is de IC zorg een
belangrijke schakel binnen de ziekenhuis
respons bij rampen. Opvallend is dat juist
op de IC de rampenprotocollen minder
strak georganiseerd zijn. Het onderdeel
IC zorg is in de ZiROP handleiding voor
veel IC afdelingen erg summier.

de verpleegafdelingen en de IC. Post
operatief komen er vervolgens ook nog
patiënten naar de IC. De zorgvraag
tijdens een flitsramp is vrij goed in te
schatten. Door het gefaseerde beloop in
de toeloop naar de IC en het afnemen
van de toestroom naar de SEH (en dus
het weer beschikbaar komen van
ambulances) bestaat er soms ook de
mogelijkheid van secundaire overplaatsing naar andere ziekenhuizen. Vaak is er
bij de flitsramp een grote toename van
het aantal hulpverleners die allen een
stukje zorg op zich willen nemen.

Terug naar inhoud

Bij een pandemisch rampscenario is het
IC probleem veel breder: de toestroom is
trager en afhankelijk van het ziekmakende agens, verspreidt over dagen tot
weken. Personeel wordt zelf ook ziek
(capaciteitsafname), de belasting van het
in capaciteit gereduceerde personeel is
groter, met risico op uitval door over
belasting. De regionale IC’s liggen waarschijnlijk ook vol vanwege hetzelfde
probleem (regionale capaciteit afname),
waardoor geen overplaatsing naar
andere IC’s kan plaatsvinden.
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De intensive care heeft daarmee een
centrale en cruciale rol binnen de
respons van een ziekenhuis bij rampen,
maar zoals gesteld is de preparatie van
intensive care afdelingen vaak beperkt
en wordt de IC maar zelden betrokken
bij rampenoefeningen. Dit gebrek is ook
in Noord Amerika herkend na de gebeurtenissen op 11 september 2001 en de
SARS epidemie in Toronto. De Society
of Critical Care Medicine (SCCM)
heeft een aantal betrokken geïnteresseerde intensivisten bereid
gevonden een cursus te ontwikkelen om inzicht te geven in de
aspecten van rampen management op de intensive care.
Sedert 2005 wordt
deze FDM (Fundamental Disaster
Management) cursus
door de SCCM aangeboden. >

AUTEURS
Links: Annemarije Braber,
internist-intensivist Gelre
Apeldoorn, instructeur
FDM cursus
Rechts: Harry Naber,
anesthesioloog Isala Zwolle,
course director FDM Nederland

FOTO ARCHIEF GELRE ZIEKENHUIZEN

In 2011 werd de eerste Nederlandse versie van de FDM in Nederland gegeven.
Er werd meteen opgemerkt dat de geïmporteerde FDM cursus veel Amerikaanse
aspecten van de zorg organisatie bevatte
die niet aansloot op de Nederlandse
situatie. Tegelijkertijd werd de behoefte
ervaren om na de bewustwording over
rampenopvang op de IC, die de FDM
biedt, de opgedane kennis om te zetten
in een praktische uitwerking voor de IC.

grote training met Lotus slachtoffers
plaatsgevonden op de IC van het Gelre.
Op een schijnbaar normale dag werden
vier ernstig gewonde Lotus slachtoffers
aangeboden op de IC. Getracht werd
om een zo realistisch mogelijke oefening
te creëren met extra patiënten op een
goed gevulde IC. De geoefende IC staf
kreeg zo een nog meer realistisch beeld
van de effecten van een acute ramp op
hun IC.

ICOS
De instructeursgroep van de Nederlandse FDM heeft twee structurerende
onderdelen van de pre- en in-hospitale
rampenzorg (GHOR en ZiROP) samen
gevoegd met de kennis van de FDM
om tot een matrix voor een IC rampenopvang protocol te komen. Deze matrix
kan dienen voor het uitwerken van een
lokaal IC rampenopvang protocol voor
IC’s tijdens rampen. Deze matrix, ICOS
(intensive care opschaling systematiek)
genoemd, biedt mogelijkheden om
vanuit het beschrijven van de reguliere
dagelijkse zorg die aspecten te benoemen die bij grootschaliger incidenten
aanpassingen behoeven. Hierin blijft
nadrukkelijk de vrijheid om deze aspecten in te vullen aan de hand van de
afspraken en (on)mogelijkheden van de
eigen kliniek. De ICOS kan uitgewerkt
worden voor flitsrampen en langduriger
rampen (zoals pandemieën). Hierdoor
kan het eigen ZiROP programma met

eigen lokale aspecten worden bijgesteld
tot een nieuw en steviger onderbouwd
protocol. Deze veranderingen kunnen
door middel van table top oefeningen
worden geëvalueerd en getoetst.

Werkgroep
Recent heeft een werkgroep bestaande
uit medische- en verpleegkundige IC
staf met twee interne ZIROP kwaliteits
medewerkers van het Gelre ziekenhuis in
Apeldoorn de ICOS uitgewerkt voor de
eigen IC. Dit heeft geleid tot een
gestructureerd en inzichtelijk IC rampenopvang protocol. Er zijn noodzakelijke
verbeteringen aangebracht in het IC
rampenplan, maar ook in de noodzaak
om binnen het ziekenhuis de communicatie met de IC tijdens rampen te
verbeteren. In december 2015 zijn alle
intensivisten en een aantal sleutel
functionarissen binnen verpleging,
management en secretariaat middels

CSCATTT methodiek
als leidraad voor het
overleg binnen de IC

een zestal Emergo Train System (ETS)
table-top oefeningen getraind in IC
rampenopvang. Hiermee is ook vastgesteld waar het protocol nog verbetering
behoeft. Zo is de plan- do- check cyclus
rond. Belangrijkste leermomenten
waren de wijze van opschaling, het
maken van duidelijke taakomschrijvingen
voor de sleutelfunctionarissen op de IC,
de rolverdeling tussen artsen en
verpleegkundigen, communicatie op
de werkvloer tijdens een ramp en de
specifieke logistieke problemen.
Het bleek dat de complexiteit van de
opschaling snel toeneemt bij grotere
incidenten en andere eisen stelt aan
de interne organisatie.

te schalen tijdens een ramp binnen de IC
muren. Ook is er een opschalingsflowschema gemaakt om de IC capaciteit op
te schalen buiten de muren van de IC,
indien hiervoor noodzaak bestaat. Daarnaast zijn er gedetailleerd uitgewerkte
taakkaarten voor de sleutelfunctionarissen van het IC crisisteam tijdens rampen,
zodat deze sneller en efficiënter hun
werkzaamheden tijdens een ramp uit
kunnen voeren. Overlegmomenten
binnen het IC crisisteam worden gevoerd
middels CSCATTT methode (een
acroniem voor Command & Control,
Safety, Communication, Assessment,
Triage, Treatment and Transport).

Sneller en efficiënter
In het ICOS protocol is een capaciteits
inventarisatie uitwerkt voor de IC in de
huidige operationele situatie en waar
mogelijkheden bestaan de capaciteit op

Terug naar inhoud
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Ervaringen Gelre ziekenhuizen
Tijdens de table top trainingen, waar alle
sleutelfunctionarissen van het IC crisisteam zijn getraind, is ervaring opgedaan
met het nieuwe protocol, het gebruik
van de taakkaarten, het aanleggen van
een logboek, het gestructureerde overleg middels de CSCATTT en de communicatiestructuren tijdens rampen binnen
het ziekenhuis met het operationeel
team, crisisteam, de SEH en de OK en
buiten het ziekenhuis met de GHOR. Op
basis van de opgedane ervaringen tijdens
ETS bleek dat het protocol in grote lijnen
functioneel was, en op triviale punten
aangepast. De ETS was van grote waarde, niet alleen voor een optimale organisatie structuur tijdens een ramp, maar
ook was deze training zeer effectief voor
de dagelijkse praktijk op IC, waar ook
momenten van relatieve disbalans
tussen aanbod en capaciteit kunnen
optreden. In november 2016 heeft een
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Ook dit jaar vindt een ETS training plaats.
Er zullen aanpassingen aangebracht
worden om de complexiteit van de ramp
te vergroten en worden er aanpassingen
gedaan om nog meer waarheidsgetrouw
te trainen. Ook zullen andere disciplines
zoals de SEH participeren in de ETS
oefening.
Het Gelre ziekenhuis Apeldoorn heeft zo
in samenwerking met de FDM groep en
ZiROP ondersteuner Code Rood, een
goed onderbouwd, uitgewerkt en
geoefend protocol over hoe hun IC gaat
functioneren tijdens een ramp. Gelre
Ziekenhuizen Apeldoorn heeft een stap
gemaakt naar een optimale preparatie
voor rampen opvang op de IC. Voor de
nabije toekomst zal in de regio verdere
uitwerking plaatsvinden met betrekking
tot een regionaal IC rampen samen
werkingsplan.

Voor een betere afstemming in Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) in de keten is in 2016 de opzet van de basic
instructor course ETS (Emergo Train System) in opdracht van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle vernieuwd. Om te
zorgen dat de patiënt soepel door de zorgketen beweegt is een tweedaagse cursus gestart voor professionals uit zowel
de prehospitale als de hospitale omgeving. Het is belangrijk dat ketenpartners op de hoogte zijn van elkaars taken,
verantwoordelijkheden en expertise. Naast de verschillende functies en achtergrond van de deelnemers waren ze
bovendien afkomstig uit verschillende regio’s: Noord-Holland, Kennemerland, Euregio en regio Zwolle.

Wat is ETS?

ETS instructor course
valt in de smaak

ETS is een simulatiesysteem waarmee artsen, verpleegkundigen en
leidinggevenden worden getraind en
geoefend in de opvang van veel
slachtoffers die in een korte tijd naar
het ziekenhuis komen.

Begin september 2016 stond de ETS instructor course op het
programma. Deze cursus is een initiatief van het Netwerk Acute Zorg
regio Zwolle en wordt uitgevoerd door Code Rood. Deelnemers
Henriëtte Vos en Martien Wissink kijken tevreden terug op het
verloop én rendement van deze cursus. ‘Het was een goede mix van
theorie en praktijk, deze opleiding was uitermate boeiend.’

‘We willen
ervaring opbouwen
en zelfvertrouwen
opdoen’

De deelnemers aan deze cursus vormden
een gemêleerd gezelschap. Want naast
de ziekenhuisprofessionals bestond de
groep grotendeels uit ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs. Aanvankelijk voelden Henriëtte en Martien zich
enigszins overstemd door hun verbaal
sterke cursusgenoten. ‘Ambulanceverpleegkundigen zijn behoorlijk assertief.
Bovendien ging het eerste deel van de
cursus over de prehospitale setting, dat
was compleet nieuw voor mij’, bekent
Henriëtte, radiodiagnostisch laborant bij
Ziekenhuis Groep Twente (ZGT).

Hulpvaardig
Die gewenningsfase was van korte duur.
De ambulancemedewerkers waren
behalve goedgebekt vooral toegankelijk
en hulpvaardig. ‘Waar nodig gaven ze
advies en ondersteuning.’ Op de tweede
cursusdag waren de rollen omgedraaid
en lag de nadruk op hospitale thema’s.
‘Toen voelde ik mij als een vis in het
water’, vertelt Martien, IC-verpleeg
kundige bij ZGT.

Henriëtte Vos en Martien
Wissink over ETS instructor
course: ‘Deze opleiding was
uitermate boeiend.’

Naast een flinke dosis theorie kregen de
deelnemers ook de mogelijkheid om
praktische ervaring op te doen. ‘We
werden opgedeeld in kleine groepjes
om een casus uit te werken. Daarbij
kreeg iedere deelnemer de gelegenheid
om de instructeursrol te oefenen.’

lat vooralsnog niet te hoog. ‘We beginnen als instructeur op onze eigen afdeling, daarna willen we elders meelopen
met een ervaren ETS-instructeur. We willen ervaring opbouwen, de kunst afkijken
en zelfvertrouwen opdoen’, benadrukt
Henriëtte. Dit streven past bij de werkwijze van Code Rood, die cursisten niet
meteen loslaat, maar juist langdurig
ondersteunt en begeleidt.

Ervaring
De tweedaagse cursus werd afgesloten
met een vaardigheidstoets, die Henriëtte
en Martien met goed gevolg hebben
afgelegd. Sindsdien zijn ze bevoegd om
in elk ziekenhuis als ETS-instructeur aan
de slag te gaan, maar het tweetal legt de

Terug naar inhoud

Totaalplaatje
Terugkijkend op de instructeurscursus
zijn Henriëtte en Martien uiterst positief.
‘De mix van ziekenhuis- en prehospitale
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professionals was echt een meerwaarde.
Het maakte ons bewust van de taken en
belevingswereld van andere cursisten.
Dat inzicht is belangrijk om als ETSinstructeur een totaalplaatje te kunnen
schetsen.’
Tegelijkertijd hebben zij ook een verbeteradvies voor Code Rood. ‘Een belangrijk onderdeel van ETS is de verslaglegging, maar daar zijn wij als instructeurs
niet in getraind. Ik denk dat het goed is
om daar tijdens de cursus of terugkomdag aandacht aan te schenken’, vertelt
Henriëtte.
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ETS wordt gebruikt bij opleidings
activiteiten voor de afdelingen
Spoedeisende Hulp (SEH), Operatiekamer (OK) en Intensive Care (IC) of
in een oefening waarbij de hele keten
is betrokken. ETS is voorzien van een
slachtofferdatabase met ruim 350
slachtofferbeelden. Dit systeem
wordt door Code Rood ingezet bij
scholingen ter voorbereiding op rampen en crises. Code Rood heeft een
ETS-instructeurspool, afkomstig uit
ziekenhuizen in de regio Zwolle en
Euregio. Deze instructeurs hebben
allemaal een opleiding gevolgd.

Popelen
Het tweetal staat te popelen om als
ETS-instructeur aan de slag te gaan.
‘Ik wil oefenen, oefenen en nog eens
oefenen’, lacht Martien. Ook het feit dat
ze haar kennis in andere ziekenhuizen en
op andere afdelingen mag delen, klinkt
aanlokkelijk. ‘Ik wil graag een kijkje
nemen in andere keukens en collega’s
enthousiasmeren voor ETS. Die nieuwe
ervaringen neem ik vervolgens mee
terug naar mijn eigen afdeling, zodat
iedereen er beter van wordt.’

Bij een grote calamiteit kan een
zorginstelling overspoeld raken met
slachtoffers. Daar blijft het niet bij, want
in het kielzog van patiënten en hun
familieleden rammelen ook journalisten
steevast aan de ziekenhuisdeur.
Daarnaast doen sociale media een flinke
duit in het zakje. ‘De buitenwereld
bepaalt of een calamiteit een crisis
wordt. Een goede voorbereiding is dus
essentieel’, doceert Frank Vergeer van
Inconnect.

Help,
een crisis!

Anne-Marie van het Erve en Frank Vergeer
van Inconnect: ‘De buitenwereld bepaalt of
een calamiteit een crisis wordt.’

Sinds 2012 is flink geïnvesteerd in het
opleiden, trainen en oefenen van crisisbeleids- en communicatieteams in de
regio’s Zwolle en Enschede. In opdracht
van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle
en Acute Zorg Euregio heeft Inconnect
in de loop der jaren zes trainings- en
twee oefenmodules ontwikkeld voor
communicatiemedewerkers en -adviseurs, crisisbeleidsteams en raden van
bestuur.

Slagkracht
Dankzij deze trainingen heeft de crisiscommunicatie in de regio’s Zwolle en
Enschede meer structuur gekregen.
‘Communicatie- en crisisbeleidsteams

weten hoe ze moeten handelen in geval
van een crisis. Bovendien onderkennen
ze het belang van goede crisiscommunicatie. Daardoor is de slagkracht rond
crisiscommunicatie enorm toegenomen’,
concludeert Anne-Marie van het Erve van
Inconnect.

formuleren, maar als er na een half uur
nog niets op je website staat, doe je iets
fout’, stelt Vergeer. ‘Bovendien rijst de
vraag of jouw website überhaupt is berekend op vele duizenden hits in korte tijd.’

Platgebeld
Om organisaties goed voor te bereiden
op hun communicatieve rol in crisissituaties hebben Code Rood en Inconnect
samen een nieuw oefen- en simulatie
format ontwikkeld. In de oefeningen
focust Inconnect vooral op de crisis
communicatieteams, terwijl Code Rood
zich op de andere crisisteams richt.
Inconnect heeft dit format vertaald in
een aantal communicatiescenario’s voor

Website
Daarmee is dit hoofdstuk nog niet afgerond. Integendeel, de toenemende
invloed van sociale media en digitale
noviteiten zoals Facebook Live stellen
andere eisen aan de organisatie en
inrichting van crisiscommunicatie.
‘In geval van een calamiteit kun je als
beleidsteam fantastische adviezen
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‘De deelnemers
worden platgebeld
door de responscel’
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crisiscommunicatieteams. Een van de
scenario’s betreft een terroristische aanslag, waarbij het ziekenhuis wordt overspoeld met slachtoffers. Door gebruik te
maken van oefenplatforms ontstaat een
interactief spel tussen het team en de
buitenwereld. ‘De deelnemers worden
platgebeld door de responscel en
moeten ondertussen hun eigen website
vullen, die wij speciaal hebben geprepareerd’, licht Van het Erve toe.

Onschatbaar
Volgens Inconnect is deze oefening op
maat voor elk teamlid van onschatbare
waarde. ‘Na de simulatie zijn de onder
linge verbanden glashelder en staat er
een team in plaats van individuele
professionals.’
De expertise van Code Rood en
Inconnect op het gebied van crisis
communicatie is in trek. ‘Sinds 2016 is
de vraag naar oefeningen vanuit het
gehele land enorm toegenomen.’

