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Dankzij de sponsorbijdrage van onderstaande bedrijven
kan de NVSHV een aantal van haar activiteiten realiseren.

Verslag Netwerkdag
managers SEH - NVSHV
Vrijdag 4 april kwamen SEH-managers bijeen in het Spaarne
Ziekenhuis in Hoofddorp om te discussiëren over belangrijke
onderwerpen voor de SEH. Na de opening door Cora Hoffmann,
hoofd Acute Zorg, ZorgSaam in Terneuzen sprak drs. Willem
Schreuder, Voorzitter Raad van Bestuur van het Spaarne Ziekenhuis het welkomstwoord.

Er zit meer aan vast dan u denkt!

Dr. Ruurd Jan Roorda, MBA, voorzitter Raad van Bestuur Tergooi Ziekenhuizen en mede auteur van het rapport Acute Zorg geeft in zijn presentatie zijn visie op de acute-spoedeisende zorg, bekeken door de bril van
een bestuurder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
Hoe kan de kwaliteit en doelmatigheid van de acute zorg in Nederland
verder verbeteren? Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan deze visie.
Concentratie van complexe zorg, met het doel om zo de kwaliteit te
verbeteren, is een ontwikkeling die al jaren gaande is in de Nederlandse
ziekenhuizen. Daarnaast bracht Zorgverzekeraars Nederland begin

2013 het rapport ‘Kwaliteitsvisie spoedeisende zorg’ uit. Dit rapport biedt een leidraad
voor de selectieve inkoop van specialistische
spoedeisende zorg in de regio, met het accent
op complexe acute zorg. De aanbevelingen
uit deze leidraad passen bij de reeds in gang
gezette ontwikkeling en ze zijn dus door
ziekenhuizen in samenwerking met de betrokken zorgverzekeraars veelal reeds opgepakt.
Een tweede belangrijke ontwikkeling is de
steeds verdergaande samenwerking tussen
huisartsenposten en de afdeling spoedeisende
hulp (SEH) van het ziekenhuis. De visie van de NVZ beoogt deze twee
ontwikkelingen te integreren en verder te stimuleren.
Wat is acute zorg?
Veel mensen denken bij acute zorg aan ambulances met gillende sirenes die zwaargewonde patiënten of patiënten met een acuut levensbedreigende aandoening zoals een hartinfarct naar de spoedeisende hulp
van een ziekenhuis brengen. In werkelijkheid betreffen deze situaties
slechts tien procent van de acute zorg in een ziekenhuis. De meeste
acute zorg betreft niet-levensbedreigende maar wel acute problemen,
zoals een gebroken heup, een gekneusde schouder of acute hulp
aan verwarde mensen. De visie van de NVZ betreft het hele scala aan
acute, niet planbare zorg. Bovendien besteedt de visie aandacht aan de
tot nu toe onderbelichte situatie waarin de SEH hulp biedt aan patiënten die reeds in het ziekenhuis zijn opgenomen en acute zorg nodig
hebben, zoals een reanimatie.
Visie van de NVZ in zeven punten
De discussie over de acute zorg wordt gevoerd vanuit de ambitie om
de patiënt goede en doelmatige zorg aan te bieden. Daarop en op de
zorgbehoefte in de regio, zijn de visie en het portfolio van een ziekenhuis gebaseerd. De discussie over de spoedeisende zorg vindt plaats
vanuit een brede benadering van spoedzorg. Daarbij worden alle soorten spoedzorg meegenomen.
De acute zorg wordt regionaal georganiseerd. Er zijn namelijk grote
verschillen per regio, bijvoorbeeld tussen de Randstad en meer landelijke gebieden. Per regio onderzoeken zorgaanbieders en verzekeraars
samen hoe de acute zorg optimaal kan worden ingericht. Ziekenhuizen
hebben hierin een actieve rol. De complexe acute zorg wordt waar
mogelijk verder geconcentreerd. Dat wil zeggen: als het de kwaliteit
en doelmatigheid van de zorg ten goede komt. Huisartsenpost en SEH
gaan nog meer samenwerken. Cruciaal hierbij is het organiseren van
gezamenlijke triage waardoor elke patiënt op de juiste plek terecht
komt. De problematiek van zelfverwijzers wordt hierdoor opgelost
en voor patiënten is het duidelijk hoe de toegang tot de zorg bij een
acute situatie is geregeld. In dit kader kan gebruik gemaakt worden
van het onderzoeksrapport van Gupta Strategists (2013) waarin een
grondige inventarisatie staat van spoedzorg. Belangrijk is dat er een
oplossing komt voor financiële en organisatorische belemmeringen
die in het rapport zijn benoemd. Sluiten van een SEH betekent niet het
wegnemen van acute zorgvragen. Ook als een ziekenhuis geen SEH
heeft, zullen er altijd acute zorgvragen, zowel van buiten als van binnen het ziekenhuis, komen. Vanuit kwaliteits- en efficiencyoverwegingen kan wel gekeken worden naar functiedifferentiatie in de regio. Bij
het verder verbeteren van de organisatie van de acute zorg is nauwe
samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig. Het gaat hierbij
vooral om huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en ROAZ. Op landelijk niveau is samenwerking nodig tussen
brancheorganisaties.
Belangrijkste uitkomsten uit de onderzoeken
De discussie over concentratie en spreiding van acute zorg is gebaat

bij meer nuance en meer oog voor de praktijk. Er wordt te veel geredeneerd vanuit het perspectief van de spoedeisende of levensbedreigende acute zorg dat slechts circa 10% van de totale acute zorg beslaat.
Naar schatting is ongeveer 5% van de acute zorg aan te merken als
complex. Het argument om de kwaliteit te willen verhogen is voor alle
functies van de SEH vanzelfsprekend valide, maar de gehanteerde argumenten gelden in feite slechts voor de complexe acute zorg en worden onvoldoende in verhouding tot de financiële en organisatorische
consequenties van de SEH-functie voor het ziekenhuis beschouwd.
Naast de smalle definitie van complexe acute zorg die gehanteerd
wordt en waarvoor kwaliteitsinstrumenten zijn ontwikkeld, is het van
belang andere aspecten van kwaliteit zichtbaar te maken. De ‘overige
acute zorg’ vraagt om andere organisatievormen, professionele competenties en manieren om met risico om te gaan dan de complexe acute
zorg. In de organisatie van de acute zorg zijn en worden al langer
merkbare stappen gezet op weg naar verdere kwaliteitsverbetering en
vergroting van de doelmatigheid. Denk aan de invoering van de SEHarts en -verpleegkundige. Ambulancediensten weten in de verschillende traumaregio’s waar ze moeten zijn met patiënten die zwaargewond of ernstig ziek zijn. In de komende jaren zal deze complexe zorg
verder worden geconcentreerd binnen de regio’s.

Assessment op de
Spoedeisende Hulp
Conny Alewijnse, SEH opleider (UMC Utrecht) en Ruben Verlange,
opleider METZ centrum RAVU gingen in hun presentatie in op
het belang en achtergrond en de resultaten van het assessment
instrument voor SEH verpleegkundigen.
In de gezondheidszorg kun je het je niet permitteren om fouten te
maken. Fouten kunnen immers grote gevolgen hebben. Mensen maken
fouten; ons brein heeft immers zijn beperkingen. Daarnaast heeft het
ook veel capaciteiten om fouten te corrigeren. Het leren van fouten is
een groot goed; daarmee kom je verder en ontwikkel je zelf.
Simulatieonderwijs helpt om in een veilige omgeving te leren van
je fouten. Een instrument wat nog nauwelijks wordt ingezet is het
assessment. Het assessment is een methode waarmee in een realistische, herkenbare simulatieomgeving competenties in kaart gebracht
en getoetst kunnen worden.
De Spoedeisende Hulp (SEH) vraagt van zijn SEH-verpleegkundigen een
kwaliteit van patiëntenzorg, uitgevoerd volgens de voorgeschreven
beroepsrichtlijnen en competenties. Iedere SEH-verpleegkundige heeft
echter ook zijn eigen sterke en minder sterke kanten. Het Universitair
Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) zet het assessment in om
de individuele leerbehoefte van elke SEH-verpleegkundige in kaart te
brengen en daarmee een ontwikkeltraject en scholing op maat te kunnen aanbieden.
In april en mei 2013 zijn de eerste assessments van SEH- verpleegkundigen afgenomen. De resultaten hebben naast vrijblijvende studieadviezen ook tot verplichte leertrajecten geleid.

Crowding op de
SEH-afdeling
Christien van der Linden ging in op het complexe probleem
van crowding (overmatige drukte) op de SEH-afdeling aan
de hand van het conceptuele model van Asplin et al1. In dit
model worden de oorzaken van crowding onderverdeeld in
factoren die te maken hebben met de instroom, doorstroom en
uitstroom van patiënten op de SEH. Crowding op SEHs leidt tot
verminderde kwaliteit van zorg en slechtere gezondheidsuitkomsten van patiënten2.
In Nederland was de mate van crowding niet bekend. Patiënten op de
SEH zouden wel een langere doorlooptijd hebben in vergelijking met
een aantal jaar geleden, wat kan wijzen op crowding, maar er waren
nog geen onderzoeken gedaan waarbij op meerdere SEH-afdelingen de
doorlooptijd en crowding gemeten zijn.
Van der Linden toonde een aantal van de resultaten van het onderzoek dat eind 2012 is uitgevoerd3. In dit onderzoek werden Nederlandse SEH-managers gevraagd naar hun ervaringen met crowding.
Een enquête werd naar alle 94 SEH-managers gestuurd, en bevatte
vragen over het type ziekenhuis, het aantal SEH-bezoeken per jaar, en
de gemiddelde doorlooptijd van patiënten. Verder werd gevraagd of
crowding werd ervaren op de betreffende SEH-afdeling, hoe vaak dit
voorkwam, tijdens welke tijdstippen de afdeling het vaakst crowded
was, en welke maatregelen de betreffende SEH-afdeling had getroffen
om de doorloop van patiënten te verbeteren.
Ingevulde enquêtes werden verzameld van 63 SEH-afdelingen (67%).
Het gemiddelde aantal SEH-bezoeken per jaar was 24.936 (SD±9.480);
de gemiddelde doorlooptijd voor patiënten die met ontslag gingen
was 119 (SD± 40) minuten, en de gemiddelde doorlooptijd voor
opnamepatiënten was 146 (SD± 49) minuten. Wachten op medische
consulten, op bloedafname en op röntgenonderzoek, evenals tekorten aan opnamecapaciteit werden het vaakst genoemd als reden voor
crowding. Negenendertig van de 57 respondenten (68%) rapporteerden
dat crowding meerdere keren per week of zelfs dagelijks plaatsvond,
en meestal tussen 12 en 20 uur. Maatregelen die SEH-afdelingen hadden getroffen om de doorloop van patiënten te verbeteren waren o.a.
het inzetten van een huisartsenpost, het plaatsen van patiënten in
gangen van de SEH, en fast-track met behandeling van patiënten door
verpleegkundig specialisten.
Ondanks relatief korte doorlooptijden is crowding een landelijk probleem volgens de SEH-managers. Volgens 68% van de respondenten
speelt crowding een aantal keer per week op hun SEH - soms zelfs
dagelijks.
Tot slot sprak van der Linden de wens uit om gezamenlijk te werken
aan een set uniforme definities bij de registratie van een aantal instroom-, doorstroom-, en uitstroom variabelen. Als iedereen hetzelfde
zou verstaan onder bijvoorbeeld “een zelfverwijzer” of “doorlooptijd”
zouden effecten van interventies (om de doorloop van SEH-patiënten
te verbeteren) eenvoudig geëvalueerd kunnen worden. Verder kan dan
ook berekend worden of een interventie die werkt op de ene SEH, ook
zou kunnen werken op een SEH met een hele andere patiëntenpopulatie.
Het artikel over het Nederlandse onderzoek is gepubliceerd in het International Journal of
Emergency Medicine, link:
http://www.intjem.com/content/pdf/1865-1380-6-41.pdf De presentatie van Christien van
der Linden is te vinden als Prezi, link:
http://prezi.com/kmrenwtabuaa/?utm_campaign=share&utm medium=copy
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Pilot werklastmeting SEH
Auteur: Hans Hutten, Operationeel Manager SEH, Deventer Ziekenhuis.
Het Deventer Ziekenhuis heeft in het najaar van 2013 een pilot gedaan
om te komen tot een basis voor een betrouwbare werklastmeting op
een SEH. Samen met het Netwerk Acute Zorg Zwolle en de Universiteit
van Twente is er een onderzoeksopzet geschreven en uitgetest. Danique Hesselink werd als onderzoeker aangesteld om het onderzoek te
gaan vorm geven.
De aanleiding is, dat er binnen het hoofdenoverleg van de regio Zwolle
steeds meer behoefte kwam naar een instrument om de werklast objectief te kunnen meten. Voor andere afdelingen binnen het ziekenhuis
bestaan deze wel (denk aan de IC).
Het ontwikkelen van een adequaat instrument voor de Spoedeisende
Hulp is moeilijk doordat de SEH een sterk wisselend karakter heeft.
De constante veranderingen in het aantal patiënten en de ernst van de
aandoeningen kan voor problemen zorgen bij het accuraat voorspellen
van het benodigd aantal verpleegkundigen.
Voorafgaand aan het praktijkonderzoek en de onderzoeksopzet heeft
er een uitgebreide literatuurstudie plaatsgevonden, waaruit bleek dat
er wereldwijd geen bruikbaar instrument voor SEH-‘s bestaat.
De doelstelling van het onderzoek is het construeren van een bruikbaar meetinstrument op basis waarvan het mogelijk is de verpleegkundige inzet op de spoedeisende hulp jaarlijks, maandelijks en/of wekelijks te kunnen verantwoorden en eventueel te kunnen voorspellen.
Voorafgaand aan het onderzoek werd er een lijst van ingangsklachten
samengesteld, gelieerd aan de ingangsklachten van het MTS. Tevens
werden er metingen gedaan om tot gemiddelde waarden te kunnen komen van verschillende verpleegkundige activiteiten en handelingen die
plaatsvinden op de SEH.

Nadat alle data verzameld was, kon Danique zich bezig gaan houden
met de berekeningen en conclusies. Hierbij is er gekozen om zich
vooral te richten op de 10 meest voorkomende ingangsklachten.
Al met al een onderzoek dat de weg vrij maakt om verder te kunnen
komen met een toepasbaar instrument. Echter de logistiek van elke
organisatie zal waarschijnlijk wel maken dat de tijdsberekening van de
verschillende handelingen lokaal moet worden aangepast.
N.B. Vanwege de nog te verwachten publicatiedoeleinden kunnen we
helaas de formules niet meesturen in de presentatie.
Tot slot dankte Frans de Voeght, voorzitter NVSHV, Paul Comanne,
hoofd SEH van het Spaarne Ziekenhuis, voor de uitstekende organisatie en zijn gastheerschap van deze dag.
Op de website van de NVSHV (www.nvshv.nl) treft u de PowerPoint
presentaties van de sprekers aan.

Anna Reynvaan
Wetenschapsprijs 2014
Hester Diderich (SEH-verpleegkundige MC Haaglanden) is met haar
onderzoek naar de effectiviteit van oudermeldingen op de SEH genomineerd voor de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2014. Deze
prijs – beschikbaar gesteld door het AMC, het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde (NTvG) en beroepsvereniging Verpleegkundigen &
Verzorgenden Nederland (V&VN) – is voor de beste wetenschappelijke
publicatie van een verpleegkundige uit 2013. Op donderdag 22 mei
wordt tijdens de 16e Anna Reynvaanlezing bekend wie van de drie genomineerden de prijs in ontvangst mag nemen. Voor de Spoedeisende
Hulp betekent dit de eerste nominatie voor de wetenschapsprijs. Voor
de praktijkprijs is de SEH van MCH drie keer genomineerd; twee keer is
deze prijs gewonnen door Christien van der Linden.

Melding door eerstehulppost is meestal terecht

Kindermishandeling vaker
aan het licht
Honderden gevallen van kindermishandeling in de regio zijn
sinds 2007 aan het licht gekomen via medewerkers van de eerste
hulp. Hun meldingen zijn in 91 procent van de gevallen terecht.
Dat blijkt uit onderzoek door Hester Diderich, aandachtsfunctionaris
kindermishandeling en huiselijk geweld op de spoed post van Medisch
Centrum Haaglanden (MCH). In de periode van 2007 tot 2011 hebben
eerstehulpposten in de regio Haaglanden 565 ouders (op een totaal
aantal patiënten van ruim 885.000) aangemeld bij het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het gaat hierbij om mannen en
vrouwen die medische hulp nodig hebben vanwege huiselijk geweld,
psychiatrische problemen of verslaving. Hun kinderen lopen kans op
mishandeling en verwaarlozing. In 91 procent van de gevallen bleek
dit ook inderdaad aan de hand.
Blauwe plekken
Tot 2007 kwam maar een fractie van deze gevallen aan het licht. In

de periode van januari 2006 tot november 2007 werden slechts vier
ouders aangemeld. Ouders werden niet standaard gescreend. Kinderen
wel. Maar dat leidde zelden tot een melding, aldus Diderich. “Kinderen hebben voortdurend blauwe plekken. Dat hoeft niet te duiden op
mishandeling. Alleen als een kind drie gebroken benen heeft in een
halfjaar, ga je daar vraagtekens bij plaatsen.”
Het hoge aantal van terechte meldingen, ruim negentig procent - dat
naar voren is gekomen uit Diderichs onderzoek - verbaast haar niet.
“De mensen die wij aanmelden, zijn er behoorlijk slecht aan toe. Het
zijn ouders die zichzelf bijvoorbeeld hebben verwond, die een zelfmoordpoging hebben gedaan of die in elkaar geslagen zijn door hun
partner.”
Bij die mensen wordt sinds 2007 op de eerste hulpen in Den Haag,
Zoetermeer en Delft standaard gevraagd of ze de verantwoording
hebben voor minderjarige kinderen. Is dat het geval, dan worden de
patiënten automatisch aangemeld bij het AMK. Die instantie gaat vervolgens op huisbezoek, regelt hulp en blijft het gezin een tijd monitoren. Diderich: “Meestal redden die families het prima. Een enkele keer
zijn de ouders te verslaafd en te ernstig psychisch ziek om zelf voor
de kinderen te blijven zorgen.”
Het onderzoek toont aan dat het door Diderich bedachte Haaglandenprotocol - dat hulpverleners voorschrijft om hulp te organiseren voor
de kinderen als ze in aanraking komen met ouders met de eerder genoemde problemen - werkt. Het protocol is vorig jaar zelfs opgenomen
in de wet. Dat betekent dat medewerkers van spoedposten en andere
hulpverleners in heel Nederland het nu ten uitvoer moeten brengen.
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