Aan:

Alle Hagro-coördinatoren in Amsterdam

Van:

Bestuur Huisartsenkring Amsterdam en de Huisartsenposten Amsterdam

Betreft:

Simulatietrainingen najaar 2012

Geachte heer, mevrouw,
Per 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. In deze wet is o.a. opgenomen dat
de huisarts verantwoordelijke zorg dient te leveren tijdens ramp- of crisisomstandigheden. Om dit te
kunnen realiseren staan in de nieuwe wet enkele wettelijke taken voor de huisarts geformuleerd. Zo
moet de huisarts zich voorbereiden op ramp- en crisisomstandigheden en moet hij/zij eventueel
maatregelen hiervoor treffen. Ook dient de huisarts opgeleid, getraind en geoefend te zijn en dienen er
schriftelijke afspraken gemaakt te worden met de veiligheidsregio. Bovenstaande wet is de aanleiding
geweest om een Huisartsen Rampenopvangplan (HaROP) voor Amsterdam te ontwikkelen. Bij deze
willen wij u informeren over het HaROP voor Amsterdam. Maar bovenal, u als Hagro-coördinator
uitnodigen voor de simulatietraining.
De uitbraak van H1N1 en de recente treinbotsing met bijna 100 gewonden bij Amsterdam CS, hebben
geleerd dat een ramp of crisis vaak dichterbij is dan wordt verwacht. Kijk voor de digitale versie van
HaRoP op de website van de Huisartsenkring Amsterdam onder ‘dossiers’ - ‘HaROP’. Wij nodigen u
uit om de website te bezoeken om de documenten te bekijken. Een korte samenvatting van het HaROP
is terug te vinden in de bijlage.
Het HaROP kent een onderscheid in een infectieziekte-uitbraak en een flitsramp.
Bij infectieziekten zal er In de regel enige voorbereidingstijd zijn, aangezien men deze ziet aankomen.
Een eventuele checklist voor een infectieziekte-uitbraak wordt u tijdig toegezonden, mocht hier sprake
van zijn.
Een flitsramp heeft een acuut karakter en snel handelen is hierbij een vereiste. De rol van de huisarts bij
een flitsramp is uitgewerkt in bijgaande ‘checklist huisarts bij een flitsramp’. Dit is een belangrijk
document en wij adviseren u om te allen tijde een exemplaar binnen uw bereik en dat van de assistente
te hebben.
Om een goed beeld te krijgen van de rol van de huisarts bij een ramp of crisis en het belang van het
HaROP te benadrukken is het nodig dat u als Hagro-coördinatoreen simulatieoefening volgt. Dit is een
interactieve bijeenkomst, waarin u wordt geconfronteerd met een (gesimuleerde) crisissituatie
afgestemd op regio Noord Holland. Na deze geaccrediteerde workshop zult u een beter zicht hebben op
uw rol als huisarts bij infectieziekten en rampen. In de bijlage treft u meer informatie en het programma
aan.
Tot slot kunnen wij u nog melden dat de afspraken die voortkomen uit het HaROP worden vastgelegd in
een convenant met de GHOR Amsterdam-Amstelland en de GGD Amsterdam. Met name een goede
communicatiestructuur bij een ramp of crisis is hiermee geborgd.

Aanmelden
Aanmelding voor de simulatieoefening kan door het invullen van bijgaand aanmeldingsformulier en via
email verzonden worden naar: m.graaff@1stelijnamsterdam.nl

Wanneer u als Hagro-coördinator niet in de gelegenheid bent te komen dient u er zorg voor te dragen
dat u binnen uw Hagro een vervanger stuurt.

Met vriendelijke groet,

Bart Meijman
Joost Leferink
Rien van Hoeve
Joost Barendregt

Voorzitter HKA
Portefeuillehouder HaROP, HKA
Huisartsenposten Amsterdam
LHV-bureau Noordwest Nederland

Simulatie oefening huisartsenzorg onder crisisomstandigheden

Inhoud
Doelstelling: het op een interactieve wijze beoefenen van de rol van de huisartsen in hun praktijk, in hun
Hagro, in het contact met de Huisartsenpost en het Crisisteam Huisartsenzorg bij een ramp aan de
hand van een fictief maar realistisch scenario.
De deelnemers aan de simulatie oefening doen ervaring op in de samenwerking en afstemming tijdens
een (gesimuleerde) rampsituatie, waarbij het gebruik maken van de crisisstructuur in de eigen regio en
het leren samenwerken onder tijdsdruk de doelstellingen zijn.
Voorafgaand aan de simulatie oefening ontvangen de deelnemers een briefing waarin het programma
en de opzet besproken wordt. Daarnaast wordt een inleiding gegeven over het HaROP en nut en
noodzaak hiervan, niet alleen voor de huisartsenzorg in het betrokken gebied maar ook voor de huisarts
zelf.
De simulatieoefening is eerder verzorgd in o.a. Noord-Brabant, Noord-Nederland, Midden-Holland en
Gelderland. Er worden drie accreditatiepunten toegekend. Evaluaties zijn beschikbaar. De simulatie
oefening wordt uitgevoerd door Het Netwerkcentrum Opgeschaalde Zorg.
Meer informatie over de training kunt u opvragen via www.hetnetwerkcentrum.nl. Referenties over de
training zijn te verkrijgen bij de Drs. P. Goudsmit: huisarts@pwgoudsmit.nl. Voor algemene vragen kunt
u terecht bij Joost Barendregt 020-3445988.
Programma
Tijd

Onderwerp

18.00 – 18.15 uur

Maaltijd / kennismaking

18.15 – 18.30 uur

Inleiding / welkom

18.30 – 19.00 uur

Inleiding over de rol van de individuele huisarts, de Huisartsenkring en de
Huisartsenpost tijdens crisis- en rampomstandigheden

19.15 – 21.00 uur

Uitvoering simulatie oefening

21.00 – 21.30 uur

Nabespreking en evaluatie (mondeling en schriftelijk)

Data
De simulatieoefeningen worden aangeboden op 4 tijdstippen in het najaar. Uiteraard hoeft u maar naar
1 bijeenkomst te komen.
Dag

Datum

Locatie

Woensdag

10 oktober

Plantage Middenlaan 14 (2 verdieping) Amsterdam

Dinsdag

6 november

Plantage Middenlaan 14 (2 verdieping), Amsterdam

Woensdag

7 november

Plantage Middenlaan 14 (begane grond), Amsterdam

Dinsdag

11 december

Mozeshuis, Waterlooplein 25, Amsterdam
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Korte samenvatting HaROP:

HaROP-structuur
HaROP Deel A

HaROP Deel B
Infectieziekten

HaROP Deel B
Flitsramp

HaROP Deel C
Infectieziekten

HaROP Deel C
Flitsramp

Scholingsplan

Harop gedeelte

Inhoud

Deel A

Theoretisch en wettelijk kader

Deel B Infectieziekten

Praktische uitwerking voor
Amsterdam

Deel C Infectieziekten

checklisten

Deel B Flitsramp

Praktische uitwerking voor
Amsterdam

Deel C Flitsramp

Taakkaart en checklisten

Scholingsplan

Gericht op de regio Amsterdam

Convenant

Afspraken tussen de GHOR, de
GGD, HPA en HKA

Convenant

Crisisteam Huisartsenzorg
Ten tijde van een ramp of crisis wordt de
coördinatie van de huisartsenzorg
verzorgd door het Crisisteam
Huisartsenzorg. Zij adviseren de
individuele huisartsen bij hun rol ten tijde
van een infectieziekte-uitbraak en bij
een (gemeente overschrijdende)
flitsramp.

Kwaliteitsmede
werker
huisartsenpost
en Amsterdam

Voorzitter HKA

Beleidsmedewerker
LHV
Huisartsenkring
Noordwest
Nederland

Bestuurslid
HKA
(portefeuilleho
uder HaROP)

Directeur
Huisartsenpost
en Amsterdam

Crisisteam
Huisartsenzorg
Amsterdam

(Roosteraar
huisartsenpost
en Amsterdam)

Infectieziekte-uitbraak

Normale
paktijkvoering

Opschalen naar
organisatie van
24-uurs
Samenwerking met huisartsgeneesk
collega Hagro’s en undige zorg
huisartsenposten

De continuïteit
van de
huisartsenzorg
kan niet meer
binnen de
reguliere
organisatie
worden
gewaarborgd:
GRIP 4

Voorbereidende
fase

Bij een infectieziekte-uitbraak wordt
uitgegaan van stadia van opschaling. Dit
om de continuïteit van de 1elijns zorg in
Amsterdam zo goed mogelijk te
waarborgen. Uitgangspunt is dat huisartsen
zo lang mogelijk de eigen werkzaamheden
binnen de eigen structuren kunnen
voortzetten.

Flitsramp
Inzet

Rol huisarts

Zie HaROP
Flitsramp Deel
B

Hulp aan passanten

Wettelijke taak huisarts

hoofdstuk 5

Psychosociale nazorg bij rampen aan eigen
patiënten en passanten

Wettelijke taak huisarts

hoofdstuk 6

Hulp in een opvang- en behandelcentrum

Alleen als de huisarts persoonlijk wordt
benaderd

hoofdstuk 7

Hulp op een rampterrein

Geen rol voor de huisarts

hoofdstuk 8

