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Het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland kwam op 8 december 2016 bijeen voor 
het bespreken van twee belangrijke en actuele thema’s; de vorming van een 
regionaal netwerk Antibiotica Resistentie en de ketenbeschrijving van de 
Multitrauma.

Regionale Netwerkvorming voor de 
preventie van Antibiotica Resistentie 
(ABR)
                                      
Naast de taak samen te werken in de 
acute zorgketen, heeft Minister Schippers 
bestuurders van de ROAZ-en de opdracht 
gegeven om samen te werken in de 
zorgketen ter voorkoming van resistente 
bacteriën. Wat betekent dit voor de acute 
zorgketen? 

Alex Friedrich, hoofd Medische Micro-
biologie UMCG en initiatiefnemer REMIS+ 
legt uit wat de noodzaak is om dit onder-
werp regionaal in de keten op te pakken. 
Van alle 2,2 miljoen ziekenhuisinfec-
ties per jaar in de Europese Unie is 30 
tot 40% te voorkomen. Een deel van de 
infecties wordt veroorzaakt door re-
sistente micro-organismen waartegen 
antibiotica niet meer of nog nauwelijks is 
opgewassen. Steeds meer infecties zijn 
niet behandelbaar als gevolg van anti-
bioticaresistentie. In de EU overlijden 
jaarlijks 27.000 mensen aan de gevolgen 
van infecties met resistente bacteriën. 
Binnen Europa houdt Nederland nog 
redelijk goed stand. De meeste gevallen  
van antibioticaresistentie bevinden zich in 
Zuid Europa. Professionals in de curatieve 
en de publieke zorg zullen samen moeten 
werken aan een oplossing.

“We moeten infecties die niet of nauwelijks 
meer behandelbaar zijn, zien te voorkomen. 
Vandaag de dag is dit onderwerp niet meer 
alleen voor de arts microbioloog, maar voor 
alle  zorgprofessionals. Het is  een breed 
maatschappelijk thema” zegt Alex 
Friedrich.

Belangrijk is dat alle zorginstellingen een 
rol kunnen spelen. 

Het gaat namelijk óók over verplaatsin-
gen van patiënten in de zorgketen. 
Illustratief was de animatie hoe een 
BRMO uitbraak uit 2012 zich heeft ver-
spreid.

REMIS+ (www.remis-plus.net)
In het REMIS+ netwerk werken circa 465 
professionals uit verschillende disciplines 
al sinds 2013 samen aan de bestrijding 
van antibioticaresistente infecties in de 
regio Groningen, Friesland, Drenthe en 
Overijsel. Zij zien noodzaak voor samen-
werking over grenzen van eigen professie 
en instelling heen en wisselen kennis uit. 

Alex Friedrich: “Een uitbraak bij één van 
de instellingen, wordt opgevat als een  
probleem van alle partners in het net-
werk.” 

Om het netwerk REMIS+ verder te opti-
maliseren en professionaliseren, zullen in 
de periode 2017-2020 activiteiten opge-
pakt worden waaronder, ontwikkelen van 
een regionaal risicoprofiel en beheers-
plan, prevalentiemetingen, transparantie 
BMRO, regionaal signaleringsoverleg, 
nascholing, landelijke afstemming en 
communicatie. 

http://www.remis-plus.net
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Margreet de Graaf, Directeur Publieke 
Gezondheid Veiligheidsregio/GGD Fries-
land, neemt de aanwezigen mee in de 
wereld van de publieke gezondheid in 
relatie tot ABR. Bestrijding van infectie-
ziekten en het hebben van aandacht voor 
hygiëne is van oudsher een belangrijke 
taak van de GGD. De Directeuren 
Publieke Gezondheid (DPG) van de GGD/
GHOR spreken elkaar over dit onderwerp 
twee maandelijks tijdens speciale ABR-
bijeenkomsten. Geïnventariseerd wordt 
wie al aan de slag is met dit onderwerp, 
in welke dwarsverbanden en netwerken. 

Margreet de Graaf doet een duidelijke 
oproep: “Het is onze uitdaging als bestuur-
ders om de groene wereld (inhoudelijke 
professionals) hierin te faciliteren en niet 
te frustreren. Het wordt een unieke samen-
werking tussen de curatieve en publieke 
gezondheid”. 

De vraag ligt voor hoe professionals 
zoveel mogelijk ruimte kunnen krijgen 
om met de inhoudelijke vraagstukken 
van antibioticaresistentie aan de slag te 
kunnen en daarbij voldoende bestuurlijke 
aandacht te organiseren. 
Er wordt besproken dat nog niet alle bij 
dit vraagstuk behorende stakeholders 
(o.a. V&V organisaties, laboratoria) be-
trokken zijn. De bestuurders in het ROAZ 
onderschrijven het verhaal van Alex 
Friedrich en Margreet de Graaf en vragen  
Margreet de Graaf (GGD/GHOR), Victor 
Verrijp (UMCG) en Astrid Koek (AZNNN) 
een stuurgroep voor de vorming 
Regionaal Netwerk ABR te gaan samen-
stellen, bestaande uit de verschillende 
betrokken stakeholders in de regio. De 
stuurgroep rapporteert bijvoorbeeld één 
keer per jaar aan het Bestuurlijk ROAZ 
Noord Nederland. 

Kiezen voor nog betere Multitrauma 
ketenzorg

In het rapport “Spoed moet goed” van 
het Zorginstituut Nederland (ZIN, 2015) 
is de norm gesteld dat 90% van de multi-
trauma patiënten behandeld moet worden 
in een traumacentrum (level 1 zieken-
huis). Multitrauma patiënten zijn patiën-
ten met een Injury Severity Score (ISS) 
≥ 16. In het werkgebied van het AZNNN 
is dit momenteel ca. 60%. Dat is de aan-
leiding geweest voor het instellen van een 
regionale  werkgroep die een beschrij-
ving en afspraken heeft gemaakt van de 
multitraumaketen, vergelijkbaar met de 

beschrijving van de acute zorgketens CVA 
en rAAA in 2015.

Arvid Munzebrock vertelt hoe de werk-
groep te werk is gegaan. Hij is werkzaam 
als Traumachirurg in het Medisch 
Centrum Leeuwarden en tevens lid van 
het MT-AZNNN. De traumaketen is com-
plex. Er zijn veel verschillende organi-
saties bij betrokken. De resultaten voor 
de patiënt worden sterk bepaald door de 
manier waarop alle professionals in de 
keten samenwerken. De juiste interpre-
tatie van de melding bij de Meldkamer 
en de eerste opvang door de ambulan-
cedienst en het MMT spelen daarbij een 
cruciale rol.

Overzicht van schakels in de zorgketen

Herkenning multitrauma patiënt
Het is lastig om een multitrauma patiënt 
op straat te herkennen. De ISS-score 
wordt na opname in het ziekenhuis be-
paald aan de hand van de diagnostiek en 
de letsels van de patiënt. De werkgroep 
heeft geconstateerd dat er in de oplei-
ding van met name ambulancepersoneel 
weinig ruimte is voor traumatologie. Dit 
is ook landelijk geconstateerd. Daarom 
adviseert de werkgroep om een scho-
lingsmodule voor pre-hospitale professi-
onals te ontwikkelen (periode 2017 – juli 
2018). 

Daarnaast is een beslisboom voor de 
pre-hospitale triage gemaakt voor ambu-
lanceverpleegkundigen. Vanuit de RAV-en 
wordt aangegeven dat de bestuurders 
van de ambulanceorganisaties al eer-
der dit jaar bij het scholingsinitiatief zijn 
betrokken. Zij zien de noodzaak en zetten 
zich daarom in voor deze scholing.

Verantwoordelijkheden MMT
De werkgroep doet de aanbeveling om  
regionaal de afspraken over verantwoor-
delijkheden van het MMT te herijken. 



vervolg3
Het aantal cancels van het MMT is in 
Noord Nederland groter dan de werk-
groep verwachtte (Groningen 31%,  
Drenthe 58% en Friesland 61%). 
In de inzetcriteria voor het MMT is vast-
gelegd dat de MMT-arts medisch inhoude-
lijk verantwoordelijk is vanaf het moment 
van melding. Als een ambulancever-
pleegkundige het MMT wil cancelen zal de 
MMT-arts vragen om een situatierapport 
(SITRAP). Afgesproken is  om de MMT-
arts het besluit te laten nemen om te 
cancelen of door te vliegen.

Een ingewikkeld onderwerp is de medisch 
inhoudelijke verantwoordelijkheid. 
Arvid Munzebrock: “Als een MMT-arts met 
een patiënt op een SEH komt, denken we 
in een ziekenhuis al snel, nu zijn wij ver-
antwoordelijk voor de patiënt. We willen 
een scan maken en de behandeling starten. 
Het is echter goed mogelijk dat de keuze 
van de MMT-arts om alleen te stabiliseren 
en daarna zo snel mogelijk door te gaan 
naar het UMCG de juiste beslissing voor de 
patiënt is.”

De werkgroep adviseert om binnen het 
ROAZ heldere afspraken te maken over 
het hoofdbehandelaarschap van het MMT 
in dit soort situaties.

“Communicerende vaten”
De werkgroep heeft niet alleen naar de 
multitraumazorg gekeken maar ook naar 
monoletsels, zoals een gebroken pols, 
sleutelbeen, onderbeen of enkel. Als er 
meer multitrauma patiënten naar het 
level 1 ziekenhuis (UMCG) komen heeft 
dat gevolgen voor de capaciteit in het 
UMCG. Het kan zijn dat een patiënt met 
een monoletsel in het UMCG minder snel 
geopereerd kan worden terwijl dat wel 
op dezelfde dag in een regionaal zieken-
huis kan. In Friesland, binnen de Treant 
Zorggroep en in de regio Groningen/kop 
van Drenthe zijn medische professionals 
gesprekken gestart over het organiseren 
van de zorg voor monoletsels. Zo kunnen 
patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg 
op de juiste plaats krijgen. 

Arvid Munzebrock: “Door afspraken te 
maken over monoletsels neemt de exper-
tise toe en kunnen volumenormen worden 
gehaald. Het is heel goed aan een patiënt 
uit te leggen dat een collega in een ander 
ziekenhuis gespecialiseerd is in de behande-
ling van een bepaalde breuk”.

De werkgroep heeft verder de aanbeve-
ling gedaan om een systeem te ontwikke-
len waarmee de Meldkamer Noord Neder-
land kan zien hoe druk het op de SEH’s 
van de ziekenhuizen is en welk ziekenhuis 
operatiecapaciteit beschikbaar heeft voor 
specifieke letsels. 

Samen zorgen voor optimale zorg
De werkgroep zal de keten, zowel voor 
multitrauma’s als monoletsels jaarlijks 
evalueren. Dit zal voor het eerst gebeu-
ren in juni 2017. Bij de evaluaties zal ook  
aandacht worden besteed aan de punten 
t.a.v. de beslisboom en de overdracht 
van huisartsen, die vanuit het Bestuurlijk 
ROAZ zijn aangedragen. 

Het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland 
geeft complimenten aan de werkgroep 
voor de rapportage van de Multitrauma 
en vraagt de werkgroep en de beide 
ROAZ-en om de uitvoering op te pakken. 

Ambulancehelicopter &   
Medisch Mobiel Team 
Ter afsluiting van het inhoudelijke pro-
gramma laat Sietze Kijlstra (directeur 
Kijlstra Ambulancezorg) met een film en 
korte toelichting zien dat de RAV Fries-
land sinds kort voor de Waddeneilanden 
een ambulancehelicopter operationeel 
heeft en welke inzetcriteria hiervoor gel-
den. 

Vervolgens volgt er een korte rondleiding 
in de hangar op Groningen Airport Eelde, 
waar het Medisch Mobiel Team (MMT) 
zeer recentelijk een nieuwe standplaats 
heeft. 

  


