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SPOEDZORGCONGRES 2014 
 

WAAROM DIT CONGRES?  
Het spoedzorgcongres 2014 kent een gevarieerd programma met actuele en interessante thema’s 

uit de acute en de opgeschaalde spoedzorg. Het ochtendprogramma is gevuld met plenaire 

presentaties en in het middagprogramma kunt u twee van de 10 workshops volgen. 

 

Tijdens het spoedzorgcongres van 2013 zijn veel visies op de spoedzorg gepresenteerd. Dit jaar 

kijken we naar de eerste (regionale) implementatieresultaten daarvan. We spiegelen de 

Nederlandse situatie aan de aanpak in Denemarken, een land met een kwalitatief hoog niveau in 

de spoedzorg. Tevens moet de vraag worden beantwoord of de reorganisatie (krimp) in de 

spoedzorg wel is afgestemd op het patiënten-aanbod tijdens rampen en crisissituaties. 

 

Incidenten, rampen en crisissituaties blijven ons overkomen. Veelal onverwachts, complex van 

aard, omvangrijk en divers van karakter.  De Nederlandse zorgsector bereidt zich hierop voor met 

het OTO-stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS. Er is steeds meer aandacht voor 

risicoanalyses, crisisplannen en opleiding, trainen en oefenen. 

 

Wat zijn de laatste ontwikkelingen, welke lessen kunnen we leren uit recente crisissituaties en hoe 

ontwikkelt de spoedzorg zich in de komende jaren. Dit zijn thema’s die de organisatie van het 

spoedzorgcongres graag met u wil delen. 

 

PLENAIRE LEZINGEN 
Michael Hansen-Nord, hoofd van de Spoedeisende Hulpafdeling van het Universiteitsziekenhuis te 

Odense in Denemarken, verzorgt de openingslezing. Hij bespreekt drie onderwerpen die voor de 

Nederlandse spoedzorg van belang zijn. In 2007 nam de Deense regering zich voor het aantal SEH’s 

terug te brengen van 62 naar 21. De 41 ziekenhuizen die hun SEH kwijtraakten, verlegden hun 

focus op electieve zorg ofwel zorg op afspraak. Anno 2014 is dit voornemen inmiddels 

gerealiseerd. Het tweede onderwerp betreft de Deense Huisartsenposten. Die functioneren 7 

dagen per week en 24 uur per dag. Ze zijn vaak geïntegreerd met de SEH’s van de ziekenhuizen. 

Het derde onderwerp gaat over nieuw wetenschappelijk onderzoek dat dankzij goede 

elektronische patiëntendossiers mogelijk is op Deense SEH’s. 

 

Professor Ernst Kuipers zal als voorzitter van het Regionale Overleg Acute Zorg Zuidwest- 

Nederland zijn visie geven op de reorganisatie van de specialistische spoedzorg en de  

basisspoedzorg in de regio Zuidwest-Nederland. In nauw overleg met de zorgverzekeraars heeft de 

regio daartoe inmiddels een aantal belangrijke stappen gezet. 

 

In opdracht van de GGD en GHOR Nederland onderzoekt het RIVM dit jaar of de voorziene 

veranderingen in de spoedzorg voldoende zijn afgestemd op de vraag naar spoedzorg bij rampen- 

en crisissituaties. Martin Smeekes zal als portefeuillehouder van dit onderwerp bij de GGD en 

GHOR Nederland de eerste resultaten van het onderzoek bekend maken. 

 

In 2011 werd het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam getroffen door een grootschalige besmetting 

met de Klebsiella bacterie. Johan Dorresteijn, lid van de Raad van Bestuur van het Maasstad 

Ziekenhuis vertelt welke impact deze crisis had op het ziekenhuis, welke lessen hieruit zijn geleerd 

en welke effecten de crisis nog heeft op het huidige functioneren van het ziekenhuis. 

 

 



Marco Zannoni, deed als directeur van het COT instituut voor Veiligheid en Crisismanagement veel 

onderzoek naar crisissituaties binnen zorginstellingen. Hij gaat in op de regelmatigheden en 

valkuilen die hierin zijn te onderkennen en op de (bestuurlijke) uitgangspunten en 

wetenswaardigheden die relevant zijn om in ogenschouw te nemen. Een belangrijke vraag daarbij 

is hoe stuurt een zorginstelling op veiligheid? 
 

POWERPITCHES 
Tijdens het congres worden maximaal vijf powerpitches van twee minuten gepresenteerd. Deze 

ultrakorte presentaties gaan over een thema uit de acute zorg of opgeschaalde zorg. Het moeten 

creatieve/innovatieve ontwikkelingen zijn. Ideeën kunnen in een kort voorstel (maximaal 1 A4) tot 

15 oktober a.s. worden ingediend bij de congresorganisatie. Een commissie beoordeelt de 

voorstellen.  
 

DEELSESSIES 
Het middagprogramma bestaat uit tien deelsessies. Iedere deelsessie wordt twee keer gegeven. 

Bij het programma vindt u reeds een korte beschrijving hiervan. Door middel van deze   

interactieve en verdiepende sessies kunt u deels uw eigen congres samenstellen. Tijdig in de 

aanloop naar het congres zullen de mensen die zich hebben aangemeld, benaderd worden om hun 

deelsessie voorkeur aan te geven.  
 

SLOTVISIE 
Aan het einde van het programma geeft de directeur-generaal Curatieve Zorg van VWS zijn visie 

op een aantal actuele ontwikkelingen in de spoedzorg. Hij licht de belangrijkste 

beleidsspeerpunten voor de komende periode nader toe. 
 

DOELGROEP 
Het congres is bedoeld voor iedereen die werkzaam is of interesse heeft in het brede werkterrein 
van de spoedzorg en/of de opgeschaalde zorg. 
 

LEERDOELEN 
Aan het einde van het congres hebben deelnemers meer kennis over: 
 

 De werkwijze van de spoedzorg in Denemarken. 
 Actuele ontwikkelingen in de spoedzorg in Nederland. 
 De beleidsspeerpunten van het ministerie van VWS. 
 Ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden in de spoedzorg 

 De mate waarin zorginstellingen zijn voorbereid op grootschalige rampen en crisissituaties. 
 Praktische lessen uit actuele crisissituaties binnen zorginstellingen. 
 De acute psychiatrie als belangrijke ketenpartner in crisissituaties. 
 De inzet van het heli MMT 

 Nut en noodzaak van crisiscommunicatie. 
 Burgerparticipatie bij reanimatie. 
 De behandeling van besmette slachtoffers in de (spoed)zorg. 

 

NETWERKBIJEENKOMST 
Het programma biedt uitstekende mogelijkheden om naast kennis ook kennissen op te doen. Er is 
voldoende tijd en ruimte ingebouwd om hier invulling aan te geven. 
 

Cartoonist 

Als gerenommeerd cartoonist maakt Peter Koch tijdens het congres interessante en inhoudelijke 
cartoons van datgene dat gepresenteerd wordt. Deze cartoons zijn na het congres digitaal 
beschikbaar. 
 



Programma 

 
08.15-09.15 Ontvangst  

09.15-09.20 Welkom dagvoorzitter 
 Gert-Jan Ludden (Adviseur Crisisbeheersing, Traumacentrum Midden 
Nederland) 

 
09.20-10.00 Spoedzorg in Denemarken 

Michael Hansen-Nord (M.D. Head of Emergency Department OUH Odense 
University Hospital) 

 
10.00-10.30 Keuzes in de samenwerking en inrichting van het acute zorgaanbod  

Ernst Kuipers (Voorzitter ROAZ regio Zuidwest Nederland) 

 
10.30-11.00 Op snijvlak van veiligheid en spoedzorg 

Martin Smeekes (Portefeuillehouder GGD- en GHOR Nederland). 

 
11.00-11.30 Pauze (mogelijkheid bezoek stands)  

11.30-12.00 De impact van de crisis in het Maasstad Ziekenhuis 
Johan Dorresteijn (Lid Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis) 

 
12.00-12.30 Wat kunnen we leren van crisissituaties in zorginstellingen? 

Marco Zannoni (Directeur COT Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement) 

 
12.30-12.45 Powerpitches (vijf korte presentaties van twee minuten)  

12.45-13.30 Lunch  

13.30-14.20 Eerste ronde deelsessies 1 t/m 10 (zie omschrijving)  

14.30-15.20 Tweede ronde deelsessies 1 t/m 10 (zie omschrijving)  

15.20-15.45 Pauze (met bezoek stands)  

15.45-16.30 Spoedzorg op moderne leest geschoeid op weg naar 2020 
Bas van den Dungen (Directeur-generaal Curatieve Zorg, Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 

 
16.30-16.45 Samenvatting, dankwoord en afsluiting 

Dagvoorzitter 
 

16.45-18.00 Borrel, buffet en gezellig samenzijn  



 

Deelsessies 
 

Deelsessie 1:  

Samenwerking Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost (Rogier van Dijk, manager zorg 

en bedrijfsvoering en crisiscoördinator van het Diakonessenhuis te Utrecht en 

Nelleke van der Snoek, manager Primair Huisartsenposten ) 

In het Diakonessenhuis zijn de SEH en de Huisartsenpost volledig geïntegreerd. Hoe 

zijn de taken, organisatie en werkwijze in de praktijk aan elkaar gekoppeld? De 

eerste ervaringen worden met u gedeeld. Het functioneren tijdens rampsituaties zal 

ook onder de loep worden genomen. 

 

 
  

Deelsessie 2:  

Crisisdienst GGZ: (on)mogelijkheden op het raakvlak van psychiatrie, algemene 

geneeskunde en maatschappij (Philip Michielsen, GGZ Westelijk Noord-Brabant) 

 

Er wordt anno 2014 een stevig appèl gedaan op de geestelijke gezondheidszorg, 

zeker ook als gevolg van de economische crisis. De crisisdienst van de GGZ speelt 

daarbij een belangrijke rol. Hoe werkt deze dienst, wat gaat goed en wat kan er nog 

beter in de afstemming met de overige zorg- en veiligheidspartners? 

 

  

Deelsessie 3:  

Actuele ontwikkelingen spoedzorg Denemarken (Michael Hansen-Nord uit Odense) 

In het plenaire programma licht Hansen-Nord dit onderwerp op hoofdlijnen toe. 

Tijdens de workshop gaat hij hier voor de fijnproevers nader in detail op in. 

 
  

Deelsessie 4:  

Wanneer wordt de Traumahelikopter ingezet? (Corien Verrips, MMT 

verpleegkundige van het Radboud UMC Nijmegen) 

Er is veel onbekendheid over de inzet van het lucht gebonden Mobiel Medisch Team 

(de Traumahelikopter). Welke protocollen zijn er? Wat is de samenstelling van het 

team? Hoe worden deze functionarissen opgeleid?   
  

Deelsessie 5:  

De inzet en meerwaarde van burgerparticipatie bij reanimatie (John van Engelen  

van de Regionale Ambulancezorg Utrecht) 

Ondersteund door de stichting HartslagNu trekken gemeenten en ambulancezorg 

organisaties samen op om de burgerparticipatie meer vorm en inhoud te geven. 

Reanimatie is een prachtig praktijkvoorbeeld waarbij dat is te realiseren. In zijn 

presentatie laat John van Engelen zich vergezellen door een gemeentefunctionaris. 
 



 

 

 

Deelsessie 6:  

Crisiscommunicatie; van reputatie naar relatiecommunicatie (Hans Siepel, 

zelfstandig adviseur Amenti) 

In crisissituaties gaat het vrijwel altijd mis in de communicatie. Waarom is dit zo? En 

hoe kan het beter? Crisiscommunicatie dient geen sluitpost op de (bestuurlijke) 

agenda te zijn, maar managementtool in handen van decisionmakers. 

Dienstbaarheid ten opzichte van getroffenen blijkt in praktijk moeilijk realiseerbaar.  

  

Deelsessie 7:  

Hoe om te gaan met chemisch en radiologisch besmette slachtoffers in de 

(spoed)zorg? (Angela Hume en Dirk de Vies, beleidsmedewerkers bij het Defensie 

Expertise Centrum CBRN) 

Weten zorgmedewerkers van een ambulance, op de SEH of in de huisartsenzorg wat 

ze moeten doen als ze te maken krijgen met chemisch en/of radiologisch besmette 

slachtoffers? Hoe is de zelfbescherming? Hoe moet er worden ontsmet? En welke 

vaardigheden/competenties en opleidingen horen daarbij? 

 

 
  

Deelsessie 8:  

Kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO (Hélène Bergs, landelijk projectleider OTO 

van het Landelijk Netwerk Acute Zorg) 

Alle zorginstellingen moeten per 1 januari 2015 voldoen aan de minimale 

kwaliteitsnormen crisisbeheersing die zijn opgenomen in het kwaliteitskader 

crisisbeheersing en OTO van het LNAZ. Welke normen zijn dit, hoe staat het er 

momenteel voor in Nederland, wat zijn enkele best practices en welke speerpunten 

staan er in 2015 op het programma. 

 

  

Deelsessie 9:  

Lessen van de ontruiming van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort (Jan van 

Dam; crisiscoördinator Meander Medisch Centrum) 

Op 21 januari 2011 brak een brand uit in het Meander Medisch Centrum te 

Amersfoort. Meer dan 170 patiënten werden geëvacueerd. Is een ziekenhuis hierop 

voorbereid? Wat is de impact van een dergelijke crisis op de organisatie? En wat 

betekent dit voor de nazorg? Ervaringsdeskundige Jan van Dam zal hierover op 

meeslepende wijze verhalen. 

 

  

Deelsessie 10:  

Hoe kan de kwaliteit van zorg geborgd blijven bij concentratie van zorg? (Mona 

Wets; Manager Gespecialiseerde Zorg; Zorginstituut Nederland) 

Dit kan door landelijk afspraken te maken over hoe die zorg er uit moet zien in 

overleg met de zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten (ontwikkelen van een 

kwaliteitsstandaard) en aan deze kwaliteitsstandaard meetinstrumenten 

(indicatoren) te hangen om te kijken of daadwerkelijk de afspraken waargemaakt 

kunnen worden. Deze evaluatie kan aanleiding zijn om afspraken aan te passen of 

andere maatregelen te nemen; delen van zorg eventueel te decentraliseren. 

 

 



PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Plaats:   Achmea Conferentie Center, Handelsweg 2, 3707 NH, Zeist 
 
Kosten:   De kosten voor deelname bedragen € 290.  
 
Aanmelding:   U schrijft zich in door aangehecht inschrijf- en machtigingsformulier volledig 

 ingevuld te retourneren. U kunt zich ook aanmelden via de website 
 www.juliusacademy.nl. Uiterlijk twee weken voor het congres ontvangt u de 
 bevestiging en de routebeschrijving. Inschrijving vindt plaats in volgorde van 
 ontvangst. Inschrijving verplicht tot betaling. In de maand voorafgaande aan 
 het congres worden de deelnemers benaderd voor de indeling van de 
 deelsessies, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 
 persoonlijke voorkeur. 

 
Powerpitches: Ook dit jaar is de mogelijkheid om een voorstel in te dienen voor een 

 powerpitch over een wetenschappelijk onderzoek of ontwikkeling passend 
 binnen het congresthema. Alle geaccepteerde voorstellen krijgen de 
 mogelijkheid dit met een poster te presenteren. De 5 beste voorstellen mogen 
 de pitch presenteren. Het korte voorstel (maximaal 1 A4) omvat 
 doelstelling/methode (indien van toepassing)/resultaten/conclusie. Te lange 
 voorstellen worden niet in behandeling genomen. Indienen als word-
 document per email bij l.vanschaik@umcutrecht.nl. 

 
Annulering:  Bij schriftelijke annulering vóór 15 oktober 2014 berekenen wij € 50,- 

 administratiekosten. Na deze termijn wordt het gehele bedrag in rekening 
 gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is één van uw collega’s - 
 in het bezit van uw bevestigingsbrief - van harte welkom. 

 
 
Informatie:  Liane van Schaik, Event Coördinator Julius Academy 
    Tel: 088 – 756 92 58 
    E-mail: l.vanschaik@umcutrecht.nl 
 
 
Organisatie:  Julius Academy, Julius Centrum, UMC Utrecht, 
   Pand Zeist, Broederplein 39, 3703 CD Zeist 
 
 
ACCREDITATIE:   Accreditatie wordt aangevraagd voor artsen bij ABAN en voor   

  verpleegkundigen bij het kwaliteitsregister V&V. 
 
 
Ondersteuning:  Het Spoedzorgcongres is mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van de 
   ROAZ regio Midden-Nederland en de ROAZ regio West Nederland. 
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Inschrijfformulier:           U 545 

 

CONGRES SPOEDZORG 26 NOVEMBER 2014 INSCHRIJVING VIA  

www.juliusacademy.nl  IS OOK MOGELIJK           

              

Voornaam: ……………………………………………………………..……………Voorletters…………….………………….. 

 

Achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………………….m/v 

 

BIG-nummer  ………………………………………………….……………………....................................................... 

 

Functie: ........................................................................................................................................... 

 

Instelling: ...................................................................................................................………………….. 

 

Adres:.....................................................................................................................................………. 

 

Postcode: .................………......  Plaats: ....................................................................………………...... 

 

Tel.: ..............................………..  E-mail adres:  ………………………………………..……….……………...……….. 

 

 

0 Ondergetekende schrijft zich in voor het congres, dat op donderdag 26 november 2014 wordt 
gehouden en verklaart akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden.  

 
Betaling inschrijfgeld (aankruisen wat van toepassing is) 
 
0  Stuur mij een factuur voor deelname aan het congres ten bedrage van € 295,=   
 

0 Hierbij machtig ik de administratie van het UMC Utrecht om éénmalig de deelnemersbijdrage van  
€ 290,= af te schrijven van:        

 

giro/bankrekeningnummer: .............………………………………………………………… 
 

ten name van :   ………………………………………………………………………………. 
 

te: .………………………………………...........................................................………….. 

 
 

0         Ik wil via de digitale nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van actuele informatie over de 
gezondheidszorg en de door de Julius Academy georganiseerde activiteiten 

 

Handtekening rekeninghouder:       Datum:  
 
 

 
Retourneren aan:  Julius Academy UMC Utrecht  

Liane van Schaik, Str.6.131 
Antwoordnummer 8419, 3500 VW Utrecht 
Tel: 088 - 756 92 58 

 
Annulering: Bij schriftelijke annulering vóór 15 oktober 2014 berekenen wij € 50,- administratiekosten. Na deze termijn wordt het gehele bedrag in 
rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is één van uw collega’s - in het bezit van uw bevestigingsbrief - van harte welkom 

 

http://www.juliusacademy.nl/

