MMT in beeld
Overzicht van de oproepen t/m Q3 2017

VUmc en Netwerk Acute Zorg Noordwest dragen zorg voor een paraat Mobiel Medisch Team (MMT). Het
MMT verleent op de plaats van een incident gespecialiseerde medische zorg aan een acuut vitaal bedreigde
(ongeval)patiënt. VUmc heeft hiervoor, net als drie andere centra in Nederland, een helikopter (LifeLiner 1)
en een auto tot haar beschikking. Het MMT wordt ingezet door de meldkamer ambulancezorg en heeft tot
doel medische bijstand te verlenen aanvullend op de ambulancehulpverlening. Bij ernstige slachtoffers kan
het MMT op locatie al een behandeling starten, die anders pas op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een
ziekenhuis zou kunnen plaatsvinden.
De uitkomst van MMT‐zorg wordt mede bepaald door een snelle en goede samenwerking in de keten. Voor
het verbeteren van de kwaliteit van zorg is inzicht in de keten essentieel. Dit doen wij samen met het MMT
door middel van onderzoek, regulier overleg met relevante ketenpartners en onderlinge uitwisseling van
kennis. In dit kader worden ontwikkelingen in het MMT‐patiënten aanbod ieder kwartaal gedeeld via onze
nieuwsbrief.

In Q3 2017 was het aantal oproepen
van het MMT lager dan hetzelfde
kwartaal van vorig jaar: 906. Alleen
Q4 2016 liet ook een daling zien;
verder lieten de kwartalen alleen
maar stijgingen zien in het aantal
oproepen.

Het MMT is in Q3 2017 400 keer ter
plaatse geweest; de overige keren
zijn ze onderweg gecanceld. Het
cancelpercentage bedroeg in dit
kwartaal 53,1%.

De eerder waargenomen stijging
van het aantal oproepen van buiten
het primaire inzetgebied van LL1,
zette niet door in Q3. In dit kwartaal
daalde het aantal inzetten uit
andere regio’s.
Omdat Utrecht en Zuid‐Holland Noord
(Hollands Midden) deels nog wel tot het
primaire inzetgebied van LL1 horen, zijn
deze voor 50% meegenomen.
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Het MMT wordt het meest
opgeroepen tussen 14:00 uur en
19:00 uur. Pas na 00:00 uur wordt
er een flinke daling gezien, totdat er
aan het einde van de nacht, om 6:00
uur, de minste oproepen zijn.

In het weekend wordt het MMT
vaker opgeroepen dan op een
doordeweekse dag: gemiddeld 10 a
11 keer per dag. Doordeweeks
schommelt dit tussen gemiddeld 8 a
9 keer per dag.

Sinds 2016 wordt geregistreerd of
de inzet een rendez‐vous betrof. Bij
een rendez‐vous komt het MMT
niet naar de plaats ongeval, maar
ontmoet de ambulance onderweg.
Dit aantal is over de eerste drie
kwartalen van 2016 en 2017
stabiel: ca. 130 keer.

41% van de patiënten die gezien
zijn door het MMT worden
vervoerd naar VUmc, gevolgd door
AMC en UMCU. NWZ Alkmaar
heeft in jan‐sep 2017 38 patiënten
opgevangen die gezien waren door
het MMT.

