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De focusgroep Opgeschaalde zorg goed op weg!
19 juni jl. heeft het ROAZ positief besloten voor de oprichting van de focusgroep Opgeschaalde Zorg.
Aanleiding voor de oprichting van deze focusgroep is de bestuurlijke betrokkenheid voor dit
onderwerp te versterken en de aandacht voor de opgeschaalde acute zorg in het ROAZ te bundelen.
De focusgroep bestaat uit de ketenpartners welke verenigd zijn in het ROAZ zijnde de geneeskundige
gezondheidsdiensten (GGD), de huisartsen(posten), de regionale ambulance voorzieningen (RAV), de
ziekenhuizen, de GHOR-bureaus en de beide netwerken acute zorg.
De focusgroep heeft zich voortvarend gestort op de ontwikkeling van een Meerjarenbeleidsplan
Crisisbeheersing en OTO 2017 – 2020 en is een voortzetting van het Meerjarenbeleidsplan OTO
2013-2016. Het meerjarenbeleidsplan richt zich niet alleen op nieuwe ontwikkelingen maar ook op
een versterking van de staande ketensamenwerking binnen opgeschaalde zorg. Het vormt een
raamwerken waarmee richting wordt gegeven aan de gewenste verbeterslag op crisisbeheersing
binnen de regio’s Noord-Holland en Flevoland ten einde discontinuïteit van acute zorg te voorkomen
of te bestrijden. De focusgroep heeft de volgende missie geformuleerd: “Wij bieden verantwoorde
zorg aan patiënten ten tijde van crises en grootschalige incidenten waarbij de zorgcontinuïteit en
kwaliteit in de regio gewaarborgd blijft”. Speerpunten in het meerjarenbeleidsplan zijn
samenhangend beleid in risico- en crisisbeheersing, (bovenregionaal) uniform begrippenkader,
samenwerking en betrokkenheid. Het meerjarenbeleidsplan is in de focusgroep bijeenkomst van 13
oktober vastgesteld.
Een ander onderwerp waar de focusgroep zich hard voor wil maken is het inzichtelijk krijgen van de
onderlinge taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de keten van opgeschaalde zorg.
Geen enkele ramp lijkt op de vorige en er zijn veel verschillende variaties mogelijk. Juist daarom is
het onmogelijk om draaiboeken en plannen te ontwikkelen die bij alle verschillende soorten rampen
toepasbaar zijn. Een manier om toch goed voorbereid te zijn voor een ramp is dat de organisatie zich
voorbereid op de gevolgen van de ramp. Uit de praktijk is gebleken dat er een zevental gevolgen zijn
waarmee een organisatie bij een ramp of crisis te maken kan krijgen, deze zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sluiting van (delen van) de locatie
Verplaatsen van patiënten
Groot aanbod van slachtoffers/patiënten
Tekort aan personeel
Uitbraak infectieziekten
Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT- middelen
Logistieke stagnatie
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Mede gegeven de actualiteit op het onderwerp terrorisme heeft de focusgroep gekozen voor de
uitwerking van een groot aanbod van slachtoffers. De focusgroep heeft zich hierin tot doel gesteld
om in het ROAZ van maart 2017 de handen op elkaar te krijgen voor een (boven)regionaal
gewondenspreidingsplan.
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