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PATIENTENZORG

e afgelopen jaren is veel aan
dacht uitgegaan naar het ver

beteren van de vooraankondiging, de 
melding van de ambulancedienst aan 
de spoedeisende hulp afdeling dat er 
een ambulance met patiënt onderweg 
is naar het ziekenhuis. Om optimaal 
voorbereid te zijn op de ontvangst 
van een spoedpatiënt 
is correcte en 

Door Ralph de Wit, MST - Bureau Acute Zorg Euregio 

D

De vooraankondiging 
Wat is de melding?

complete informatie van wezenlijk 
belang; onderzoek heeft aangetoond 
dat een groot deel van incidenten en 
ongewenste gebeurtenissen berusten 
op communicatiestoornissen. In spoed
eisende situaties kan dit ernstige gevol
gen hebben.

Overdracht
Een belangrijke stap is al een aantal 
jaren geleden gezet door de melding 
niet meer via de meldkamer van de  
ambulancedienst te laten verlopen, 
maar rechtstreeks contact mogelijk te 
maken tussen de ambulanceverpleeg
kundige ter plaatse en de verpleegkun
dige op de ontvangende spoedeisende 
hulp. Op deze manier is het verlies aan 
informatie door extra overdracht aan
zienlijk verminderd en geeft het ver
der de mogelijkheid tot rechtstreekse  
navraag bij onduidelijkheden. 

SBAR
Voor een effectieve commu
nicatie blijkt ook een syste
matische informatieover
dracht van grote waarde. Uit 
de verschillende bestaande 
methodieken is bij de intro
ductie van versie 8 van het 
Landelijk Protocol Ambu
lancezorg (LPA) gekozen 
voor de SBAR als commu
nicatiestrategie bij voor
aankondiging en over

dracht. In de regio sluiten we daar bij 
aan. Daarnaast maakt SBAR onderdeel 
uit van het VMS programma binnen de 
ziekenhuizen. De ervaringen met deze 
systematiek zijn tot nu toe ronduit 
goed. Het leidt niet noodzakelijkerwijs 
tot meer informatie, maar de kwaliteit 
van de overgedragen gegevens is dui
delijk beter. Deze bevindingen worden 
ook gemeld uit internationale onder
zoeken, zowel uit de medische wereld 
als uit andere hoogrisicoomgevingen 
als militaire omstandigheden of lucht 
en ruimtevaart. Door gebruik van 
zakkaartjes of identieke formulieren 
voor zowel melder als ontvanger van 
de informatie is de SBAR gemakkelijk 
te introduceren en toe te passen. Op 
deze manier kan de vooraankondiging 
of overdracht ook interactief plaats
vinden.

Goede vooraankondiging
‘Wat is de melding?’ komt niet alleen 
voort uit nieuwsgierigheid. De voor
aankondiging draagt bij aan het op tijd 
klaar staan van een trauma of reani
matie team om een spoedpatiënt goed 
op te kunnen vangen. Op grond van 
de melding worden de juiste middelen 
klaargezet en medicatie voorbereid. 
Indien nodig wordt vooraf bijzondere 
expertise opgeroepen en een operatie
kamer voor acute chirurgie vrijgehou
den. Goede vooraankondiging is betere 
zorg. n

Meerdere keren per dag 
klinkt er op de spoed
eisende hulp afdeling een 
luid en niet te negeren  
signaal. Snel neemt een  
verpleegkundige de tele
foon op die strategisch op 
de balie is gepositioneerd 
en begint notities te maken. 
Van alle kanten worden 
vragende blikken geworpen: 
Wat is de melding?

INNOVATIE

RTT-instructeursdag 8 september 2016.

e oorspronkelijke RTT is in 2006 
door het toenmalige Trauma

centrum Euregio ontwikkeld op ver
zoek van de regionale SEH’s. Sinds 2013 
wordt de RTT ook aangeboden aan de 
ziekenhuizen binnen het Netwerk Acu
te Zorg Zwolle. Jaarlijks worden zo’n 
tachtig SEHverpleegkundigen uit meer 
dan twaalf ziekenhuizen getraind in 
de traumaopvang. Dit gebeurt volgens 
de ABCDEmethodiek tijdens trainings
dagen in Zwolle en Enschede. De af
gelopen jaren gaven de deelnemers in 
evaluaties de RTT een ruime acht en 
bijna iedereen zou de RTT aanbevelen 
aan anderen. Er was echter ook een 
belangrijk aandachtspunt: de inhoud 
van het lesmateriaal was toe aan een 
update om aan te blijven sluiten bij de 
nieuwste ontwikkelingen.

Vernieuwing: RTT 2.0
Na het bestuderen van verschillende 
mogelijkheden van diverse aanbieders 
heeft AZE gekozen voor de samenwer
king met het opleidingsinstituut Expert
College. Zij bieden elearning en trai
ningen aan voor de gehele zorgsector. 
Voor de RTT gaan we ter voorbereiding 
op de praktijkdagen een elearning
module gebruiken van ExpertCollege, 
dit in combinatie met een door Expert
College ontworpen didactisch systeem 
en opzet voor de praktijkdagen. De 
trainingen zullen worden verzorgd 
door eigen instructeurs. De adaptieve  
elearning ondersteunt interactief le

Door Nora de Vries, ExpertCollege en Rolf Egberink, Bureau Acute Zorg Euregio

Van goed naar beter
Regionale Trauma Training 2.0

ren, wordt continu uptodate gehou
den en sluit inhoudelijk goed aan bij de 
inhoud en methodiek die artsen gebrui
ken (ATLS). De belangrijkste verschillen 
met de huidige RTTtrainingsdag zijn 
vooral de meer vraaggestuurde, interac
tieve plenaire sessies in plaats van fron
tale presentaties. Ook het onderscheid 
in het hanteren van de methodiek (drill) 
en het toepassen ervan in een scenario 
(skill) – in plaats van direct toepassen in 
(complexe) scenario’s – is een grote ver
andering. Door de integratie van Crew 
Resource Management in de scenario
training ontstaat meer uniformiteit van 
instructeurs richting deelnemers. Bij 
wijze van proef kijken we of de theorie
toets vervangen kan worden door de 
elearningmodule, die elke deelnemer 
verplicht vooraf afgerond moet hebben. 
De praktijktoets blijft wel gehandhaafd.

Van start
Samen met ExpertCollege zijn de regio 

nale instructeurs op 8 september ge
traind in de nieuwe vorm van de ABCDE 
scenariotraining. De pilot met de RTT 2.0  
gaat van start tijdens de drie reeds  
geplande RTTtrainingen op 4 oktober  
(Zwolle), 3 november (Enschede) en  
22 november (Zwolle). Uiteraard moni
toren wij de herziening van dichtbij 
en evalueren dit met zowel de deel
nemers, instructeurs als ook met de 
regionale hoofden van de SEH’s. Op  
7 december is een evaluatiebijeenkomst 
gepland met de instructeurs waarbij 
aanpassingen voor 2017 zullen wor
den besproken. Op die dag vindt ook  
een regionale themabijeenkomst plaats 
ter ere van onder andere het 10jarig 
bestaan van de RTT; hiervoor bent u van 
harte uitgenodigd! n

Voor vragen kunt u contact  
opnemen met Rolf Egberink,  
beleids medewerker Kenniscentrum,  
via r.egberink@acutezorgeuregio.nl. 

Om een kwalitatief hoog
waardige en toekomstbe
stendige Regionale Trauma 
Training (RTT) te kunnen 
blijven aanbieden in de re
gio’s Zwolle en Enschede is 
de RTT, die dit jaar tien jaar 
bestaat, herzien. Samen met 
ExpertCollege en regionale 
instructeurs heeft AZE de 
RTT nieuwe stijl vormgege
ven en in het najaar gaat de 
eerste RTT 2.0 van start.

D

SBAR

 • Situation: patiëntgegevens, 
hoofdprobleem, recente 
vitale parameters

 • Background: relevante 
voorgeschiedenis, medicatie

 • Assessment: bevindingen, 
werkdiagnose, behandeling 
tot nu toe

 • Recommendation: verwachte 
of gewenste opvang, voorstel 
voor behandeling of beleid


