Op vrijdag 9 november 2018 organiseren Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet AMC de thema
bijeenkomst Grip op Griep, hoe zorgen we dat we goed zijn voorbereid op de volgende griepepidemie?
Jaarlijks heeft Nederland te maken met een griepgolf. Uit de cijfers blijkt dat het griepseizoen consequenties heeft
voor de capaciteit binnen de acute zorgketen: griep kan leiden tot ziekenhuisopname en in sommige gevallen zelfs
tot een IC opname. Ook het personeel wordt getroffen door de griep. Uitval van personeel in de al krappe bezetting
kan gevolgen hebben voor de zorgcontinuïteit in de regio.
In het geval van een griepepidemie kan het zijn dat problemen bij zorginstellingen niet zonder hulp van andere
instellingen kunnen worden opgelost of oplossingen direct gevolgen hebben in de keten. Samenwerking in de keten
is dan ook noodzakelijk om de toegang tot (spoed)zorg te garanderen.
Tijdens deze bijeenkomst willen we (bestuurlijke) betrokkenheid bij de capaciteitsproblematiek ten gevolge van een
griepepidemie vergroten, inzicht geven in mogelijkheden tot (gezamenlijke) preventieve maatregelen en ‘best
practices’ delen van mogelijke (regionale) maatrelen.
U kunt zich HIER aanmelden
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Thijs Willems of Corina de Groot, Stafadviseurs
Datum:

9-11-2018

Tijd:

14.00 – 17.00 uur
aansluitend een netwerkborrel

Locatie

Hotel Oostzaan
https://www.hoteloostzaan-amsterdam.nl/routebeschrijving

Doelgroep Bestuurders, managers en overige betrokkenen bij
capaciteitsplanning in de acute keten.

Grip op Griep,
Hoe zorgen we dat we goed zijn voorbereid op de volgende griepepidemie

Voorlopig programma
Blok 1 Griep, wat is het en hoe werkt het
‘Wat is Griep?’, Cijfers over griepepidemieën

Rianne van Gageldonk, epidemioloog
RIVM

Nationaal Programma Grieppreventie

Margot Carpay, Programmamanager
Nationaal Programma Grieppreventie

Feiten en fabels over griepvaccinatie

Marcel Jonges, medisch moleculair
microbioloog Amsterdam UMC

Blok 2 Preventieve maatregelen (in de regio en in de organisaties)
Hoe verhoog je de vaccinatie bereidheid onder
zorgpersoneel?
Inzet van de influenza sneltest ervaringen uit het JBZ

Jaap Maas, arbo-arts Amsterdam UMC
Suzanne Lutgens, arts-microbioloog
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Blok 3 Wat kunnen we aankomende winter doen?
Hoe houden we grip?
Afspraken Grip op Griep in de ROAZ regio Noord Holland
en Flevoland

Elise Hoedemaker, organisatorisch
manager OLVG

Inzet van Rode kruis vrijwilligers ter ondersteuning van
zorgpersoneel in de instelling

Albert Kuipers, Rode Kruis

RAV Amsterdam, capaciteit verhogende maatregel bij
personele schaarste

Simon Visser, Ambulance Amsterdam

