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Meetperiode Acute Zorg van START!

Dit is de eerste uitgave van de nieuwsbrief over de Meetperiode Acute Zorg. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden van
het ROAZ Zwolle en de contactpersonen voor de meetperiode van de verschillende deelnemende organisaties. Met behulp van deze
nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de meetperiode.
Vier weken meten

Vandaag begint de 4 weken durende meet
periode. Deelnemers aan deze meetperiode
zijn:
• Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk
• Röpcke Zweers Ziekenhuis, Hardenberg
• Gelre ziekenhuizen, Gelre Apeldoorn
• Gelre ziekenhuizen, Gelre Zutphen
• Deventer Ziekenhuis, Deventer
• Isala klinieken, Zwolle
• Connexxion ambulancezorg NOG
• Ambulancedienst RAV IJsselland
• HAP SDH/Huisartsenpost Zwolle,
Hardenberg en Elburg
• HAP Harderwijk
• HAP Apeldoorn
• HAP Zutphen
• HAP CHP Salland

Karen Mentink heeft de contactpersonen
van de deelnemende organisaties bezocht
en geïnformeerd over de Meetperiode Acute
Zorg. Hierbij zijn geen grote problemen naar
voren gekomen ten aanzien van het regis
treren. Het is prettig om te merken dat men
enthousiast is over dit onderzoek.
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat
het belangrijk is om binnen de organisatie
meerdere malen onder de aandacht te bren
gen dat een goede registratie van belang is.
Halverwege de meetperiode zullen wij een

verrassing laten bezorgen aan u met het ver
zoek deze te verspreiden onder de afdelingen
die deelnemen.

Belangrijke data
•
•
•

Start meetperiode 21 februari 2011
Einde meetperiode 20 maart 2011
Uiterlijke datum aanleveren gegevens
17 april 2011

Voor vragen kunt u mailen naar
Karen M
 entink: k.mentink@isala.nl

Het projectteam

?

Universiteit Twente

Voor de uitvoering van de meetperiode is
samenwerking gezocht met de Universiteit
Twente. De Universiteit richt zich op de data
verwerking en analyse. Het Traumacentrum
heeft een coördinerende rol. Het projectteam
van de meetperiode wordt gevormd door
een onderzoeker en projectleider van de
Universiteit Twente, een coördinator vanuit
het Traumacentrum Zwolle en een medisch
inhoudelijk deskundige vanuit het Trauma
centrum Zwolle.

Karen Mentink
Beleidsmedewerker
Traumacentrum Zwolle,
projectcoördinator

Suzanne Kruizinga
Medisch coördinator
Acute Zorg Trauma
centrum

Dr. Carine J.M. Doggen
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Onderzoeker

Voor de onderzoeker van de Universiteit Twente loopt momenteel een aanstellingsprocedure.

‘horen, zien en meten’

