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Inleiding 

 

Het ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland hebben in de vergadering van 

september 2016 het voorliggende actuele document met ketenafspraken voor de 

opvang  van patiënten met Ebola /Viraal Hemorhagische Koorts vastgesteld. Hiermee 

hebben zij zich bereid verklaard de voorbereidingen conform de in dit document 

opgenomen overzicht op zich te nemen.  

Bijlage 1 bevat de begeleidende brief van de infectiecommissie UMCG d.d. 6 september 

2016. In deze brief staat de  aanleiding, wie betrokkenen is en op welke wijze de 

voorliggende afspraken tot stand zijn gekomen.  

 

 

Doel &uitgangspunten ketenopvang van patiënten met (verdenking op) 
Ebola / Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) 
 

Ketendoel Ebola /VHK opvang: 

Snelle de-escalatie bij signalering en aanmelding van Ebola /VHK-verdachte patiënten 

binnen de regio om de continuïteit van de reguliere zorg te waarborgen en secundaire 

besmetting te voorkomen. 

 

Uitgangspunten Ebola /VHK opvang: 

a. VHK (verdachte) patiënten die zich aanbieden in de regio worden opgevangen en 

behandeld in het UMCG1 

b. Voor de 1e opvang van zelfverwijzers treffen alle SEH’s van ziekenhuizen en 

huisartsenposten in AZNNN maatregelen voor isolatie.  

c. Voor de triage kan telefonisch een beroep gedaan worden op de dienstdoende 

infectioloog die bereikbaar is via de telefooncentrale van het UMCG. 

d. Vervoer van een VHKverdachte patiënt wordt uitgevoerd door een regionaal kernteam 

van ambulancemedewerkers. 

e. Diagnostiek van VHK (verdachte) patiënten vindt alleen in BSL3+laboratoria plaats. 

f. Ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op en uitvoering van 

hun functie voor de opvang van VHK (verdachte) patiënten. 

 

Voorbereiding op uitvoering ketenfuncties Ebola /VHK opvang 

In het overzicht van de ketenfuncties t.b.v. de VHK opvang wordt voor de betrokken 

ketenpartners aangegeven welke individuele voorbereiding van hen verwacht wordt.  

In samenwerking met de regionale netwerken geeft Cycloon (AZNNN) adviezen over de 

gewenste individuele voorbereiding en worden indien gewenst jaarlijks een ketenoefening 

georganiseerd om de coördinatie, aansluiting en overdracht in de keten te beoefenen en 

eventuele verbeterpunten te signaleren. In de regionale netwerken kunnen 

ketenoefeningen voorbereid en /of geëvalueerd worden met alle ketenpartners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 In 2015 werd het UMCG door VWS aangewezen als 1 van de 4 behandelcentra (UMC) in Nederland voor 

Ebola-besmette patiënten.  
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Overzicht ketenfuncties, richtlijnen, gewenste voorbereiding en experts 
regionale opvang VHK 
 

Organisatie Ketenfunctie(s) en taken Richtlijnen, 

protocollen & 

procedures 

Gewenste voorbereiding & OTO 

GGD - Coördinatie regionale 

opvang en voorbereiding 

i.s.m. UMCG 

- Publieke communicatie 

i.s.m. RIVM  

- Omgevingsonderzoek 

besmette patiënten 

LCIrichtlijn RIVM: 

- paragraaf 8 en 9 

- bijlage 3  

- beheer eigen 

VHKopvangprocedure & middelen 

- monitoring op VHKuitbraken & 

wijzigingen LCIrichtlijn 

- deelname een ketenoefening 

Meldkamer - Uitvragen aanmelding op 

VHKverdachte symptomen 

- Opschaling 

ambulancevervoer & UMCG 

(via MMA) 

LCIrichtlijn RIVM /NVA - beheer van eigen procedure & 

taakkaarten VHKopvang 

- deelname aan ketenoefening 

Ambulance 

vervoer 

- Veilig vervoeren van 

VHKverdachte patiënten 

- Bevestigen opschaling 

(MMA) 

LCIrichtlijn RIVM: 

- bijlagen 1 en 4 

 

- beheer van eigen procedure, 

taakkaarten& middelen 

VHKopvang 

- deelname aan ketenoefening 

- oefencyclus voor kernteam 

UMCG - Coördinatie regionale 

opvang en voorbereiding 

i.s.m. GGD 

- Behandelcommunicatie 

opvangketen 

- Behandeling VHKpatiënten 

LCIrichtlijn RIVM: 

- bijlagen 3,5,7 en 8 

UMCGdocumenten: 

- VHKprotocollen  

- Handboek 

crisisbeheersing 

- beheer van eigen procedures, 

taakkaarten& middelen 

VHKopvang 

- monitoring op VHKuitbraken 

- deelname aan ketenoefening 

- oefencyclus voor clearingteam, 

BHV, schoonmaakteam VHK, 

baliemedewerkers spoedopvang & 

recepties, triageverpleging en 

CBT  

Laboratoria - Uitvoeren van diagnostiek 

binnen 48-72 uur 

LCIrichtlijn RIVM - beheer & oefencyclus voor eigen 

procedure & middelen VHKopvang 

Ziekenhuizen - Herkennen en isoleren 

VHKverdachte patiënten 

- Aanmelden VHKpatiënten  

LCIrichtlijn RIVM - beheer van eigen procedure, 

taakkaarten& middelen 

VHKopvang 

- deelname aan ketenoefening 

- oefencyclus voor sleutelfuncties 

Huisartsen 

posten 

- Herkennen en isoleren 

VHKverdachte patiënten 

- Aanmelden VHKpatiënten  

LCIrichtlijn RIVM - beheer van eigen procedure, 

taakkaarten& middelen 

VHKopvang 

- deelname aan ketenoefening 

- oefencyclus voor sleutelfuncties 

AZC & 

verloskundigen 

- Herkennen en isoleren 

VHKverdachte patiënten 

- Aanmelden VHKpatiënten  

LCIrichtlijn RIVM - beheer & oefencyclus voor eigen 

procedure & middelen VHKopvang 

Opslag 

/vervoerder 

besmet 

materiaal 

- Vervoer, opslag & 

verwerking besmet 

materiaal 

LCIrichtlijn RIVM - beheer van eigen procedure en 

middelen besmet materiaal 

ROAZ - Bekrachtigen afspraken - -  

AZNNN/ 

Cycloon 

- Opstellen opleiding-oefen-

trainingcyclus 

sleutelfuncties i.s.m. 

regionale netwerken 

 - beheer regionale afspraken 
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Bijlage 1  

 

 

 

 

 
Datum      6 september 2016 
Onderwerp:  Voorstel voor regionaal vervolg voor opvang van Ebola-verdachte patiënten 
 
  
 
 
Geachte ROAZ-leden, 
 
Medio augustus 2014 werd door de infectiecommissie van het UMCG een expertgroep samengesteld 
voor de voorbereiding op de opvang van Ebolabesmette patienten in de AZNNNregio. Vanuit die 
expertgroep werden in 2014 en 2015 afspraken gemaakt tussen ketenpartners. Het gezamenlijke doel 
van de onderlinge afspraken was een snelle de-escalatie bij signalering en aanmelding van ebola-
verdachte patiënten binnen de regio om de continuïteit van de reguliere zorg te waarborgen en 
secundaire besmetting te voorkomen.  
 

Over de opvang werden sindsdien afspraken gemaakt over: 
- De activiteiten en kritische ketenfunctie die de ketenpartners van het AZNNN vervullen bij de 

opvang van ebola(verdachte)  patiënten in de regio 

- De documenten en richtlijnen die op dat moment beschikbaar waren voor de voorbereiding op 

die activiteiten en functie 

- Te verwachten knelpunten.  

Deze afspraken werden vastgesteld in het document ‘Regionale ketenfuncties & afspraken opvang 
Ebola (verdachte) patiënten versie 13 november 2014’.  
 

Ter voorbereiding op de opvang van ebola (verdachte) patiënten werden in 2015 twee 
ketenoefeningen uitgevoerd. Een samenvatting van de oefening van 15 januari werd gedeeld met alle 
ketenpartners via de website van AZNNN. De verbeterpunten werden door de betrokken 
ketenpartners opgepakt.  
Van de oefening2 op 3 juni werd het verslag3 onvoldoende herkend door de betrokken ketenpartners en 
daarom niet verspreid in de regio. Voor de Stuurgroep Cycloon werd een memo opgesteld met een 
voorstel voor vervolg. Deze brief, met voorstel voor vervolg en geactualiseerde ketenafspraken vloeien 
daar deels uit voort. 
 
Toetsing preparatie door IGZ 
In 2015 werd het UMCG door het ministerie van VWS aangewezen als één van de vier behandelcentra 
voor Ebolapatiënten. In het kader daarvan werd de preparatie van het UMCG twee keer getoetst door 
de IGZ en als voldoende vastgesteld. Ook de regionale preparatie werd in 2015 getoetst en als 
voldoende bestempeld door de inspectie.  
 
 
 

                                           
2
 Deze oefening werd door de organiserende partij systeemtest genoemd. 

3
 De uitvoering van de oefening en het verslag werden verzorgd door een trainingsbureau. 
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Opgeschaalde situaties t.b.v. de opvang 
In juli 2015 werd drie keer een ebolaverdachte patiënt gesignaleerd in de 
regio. In twee gevallen werden die patiënten opgehaald en vervoerd voor opvang in het UMCG. In alle 
gevallen werd na de diagnostiek vastgesteld dat er geen ebolabesmetting aanwezig was. De 
gesignaleerde verbeterpunten bij de opvang van de 1e patiënt werden voor de volgende situaties 
opgepakt, waardoor de communicatie tussen de ketenpartners en het vervoer van de patiënt 
beduidend sneller verliep met een snelle(re) de-escalatie als resultaat.  
 
Huidige situatie en voorstel voor vervolg 
Eind 2015 werd door WHO de opgeschaalde situatie beëindigd. Daarmee kwam ook een einde aan de 
opgeschaalde situatie in Nederland en het AZNNN.  
Inmiddels zijn er ontwikkelingen met een breder perspectief met betrekking tot infectiepreventie 
waarover een schets wordt gegeven in het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland op 8 december.  De 
opvang van ebolabesmette patienten kunnen waarschijnlijk ingebed worden in het regionale netwerk 
REMIS+ /ABR.  
In afwachting van de recente ontwikkelingen is het document met de ketenafspraken rondom de 
opvang van ebolabesmette patiënten geactualiseerd en bij deze brief gevoegd. 
 
De infectiecommissie van het UMCG vraagt het ROAZ Friesland en Groningen /Drenthe om:  

1. het actuele document met ketenafspraken voor de opvang  van patiënten met Ebola /Viraal 
Hemorhagische Koorts vast te stellen 

2. de voorbereiding die van de ketenpartners verwacht wordt —volgens het overzicht bij de 
ketenafspraken-  op zich te nemen 

3. aan te geven welk vervolg verder nog gewenst is voor de opvang van Ebola /VHK /biologisch 

besmette slachtoffers in de regio 

 

Namens de infectiecommissie UMCG 

Anneke de Vries, crisiscoördinator UMCG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


