Netwerk

netwerk acute zorg brabant

Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) verbindt
de schakels in de acute zorgketen om de opvang
en behandeling van patiënten met een acute
zorgbehoefte te allen tijde te borgen en te
verbeteren. Het bureau NAZB faciliteert, verbindt,
begeleidt, signaleert, informeert en adviseert de
ketenpartners in het netwerk.

Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Voor de optimale kwaliteit en toegankelijkheid van acute
zorg werken elf regionale acute zorgnetwerken in Nederland
samen met de ketenpartners. Ieder netwerk is verbonden
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aan een van de elf traumacentra. NAZB is verbonden aan het
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, traumacentrum voor de
regio Brabant. De elf acute zorgnetwerken vormen samen het

netwerk acute zorg brabant

GGZ MET CRISISFUNCTIE

STRATEGISCH ROAZ

BESTUURDERS

Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

GGD-GHOR

IN HET REGIONAAL OVERLEG

Dat gebeurt via het Regionaal Overleg Acute Zorgketen

ACUTE ZORGKETEN (ROAZ) MAKEN

(ROAZ). Het ROAZ draagt bij aan betere en intensievere

VERBAND AFSPRAKEN OVER EEN

samenwerking doordat ketenpartners elkaar kennen en

BETERE SAMENWERKING. HET

weten te vinden. Deze ketenpartners zijn: de meldkamers,

DOEL HIERVAN IS DE BRABANTSE
OPGESCHAALDE ZORG TE BORGEN

ziekenhuizen, GGZ-instellingen en verslavingszorg met

EN TE VERBETEREN.

Samen vormen we
een stevig netwerk

bijeenkomsten te organiseren, cursussen en scholingen aan
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te coördineren en uit te voeren.

MANAGERS

ROAZ BRABANT EN HEEFT DE
TAAK OM DE SAMENWERKING MET
KETENPARTNERS TE VERSTERKEN.

HUISARTSENPOST (HAP)

REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING
INCLUSIEF MELDKAMER

NAZB INFORMEERT, SIGNALEERT,
FACILITEERT EN ADVISEERT HET

Daarnaast zorgt NAZB voor kennisdeling door thema-

TACTISCH ROAZ

ACUTE ZORG, TRAUMAZORG EN

ambulancediensten, huisartsen- en verloskundige zorg,
een crisisfunctie.

HUISARTSENKRING

KETENPARTNERS IN REGIONAAL

VERLOSKUNDIGE KRING

(MEDISCH)
INHOUDELIJK ROAZ

PROFESSIONALS
VERSLAVINGSZORG MET CRISISFUNCTIE

Focusgroepen, RSO, RTO,
kennisplatforms crisisbeheersing
en OTO, specifieke werkgroepen,
projecten en registraties.

ZIEKENHUIS

INFOGRAPHIC
INFOGRAPHIC
Registratie en onderzoek
TRAUMAREGISTRATIE
ONDERZOEK
TRAUMAREGISTRATIE
ENEN
ONDERZOEK

Trauma en acute zorg

INFOGRAPHIC
VOORBEREID
OP RAMPEN EN CRISES Volg ons!
Crisisbeheersing

zorgketen te optimaliseren. Binnen de traumazorg en

Alle ziekenhuizen en ambulancediensten in Nederland

Zorginstellingen moeten zelf én in ketenverband voorbereid

Website

Bezoekadres

op de juiste plaats de best passende zorg in goede afstemming

acute zorg vindt afstemming plaats over de organisatie en

nemen deel aan de Landelijke Traumaregistratie. NAZB

zijn op rampen en crises die de zorgcontinuïteit bedreigen.

Via onze website www.nazb.nl

Hilvarenbeekseweg 60

en samenwerking met de ketenpartners uit de regio.

(medische) inhoud van de hele acute zorgketen en specifieke

coördineert de Regionale Traumaregistratie. Onderzoek is

NAZB adviseert en verzorgt opleidingen en trainingen op

blijft u op de hoogte van de laatste

5022 GC Tilburg

Door afspraken te maken en werkwijzen te uniformeren

spoedzorgstromen zoals: traumazorg, acute verloskunde,

een belangrijke pijler. Zo doen we onderzoek naar belangrijke

het gebied van risico- en crisismanagement en beheert de

ontwikkelingen binnen de acute

tussen betrokken ketenpartners streven we ernaar de

acute psychiatrie, acute cardiologie en acute neurologie

uitkomstenmaten voor traumazorg, zoals overleving en herstel

regionale stimuleringsgelden voor Opleiden, Trainen, Oefenen.

zorg in Brabant. Ook vindt u hier de

Postadres

beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de acute

(beroertezorg).

na een ongeval. Het doel is enerzijds inzicht te krijgen in de

agenda met alle bijeenkomsten en

Postbus 90151

trainingen die we organiseren.

5000 LC Tilburg

Nieuwsbrief

Secretariaat

Drie keer per jaar verschijnt

T

013 539 23 32

NAZBericht op de mat bij de

E

secretariaat@nazb.nl

ketenpartners. Aanmelden

W www.nazb.nl

gevolgen van letsel en anderzijds de kwaliteit van zorg te
meten, vergelijken en verbeteren. Ook zetten we in op het
GEVAARLIJKE STOFFEN /
CBRN

gebruik van innovatieve technieken zoals 3D en Virtual Reality
NAZORGNAZORG

ZORG
TER PLAATSE
ZORG TER
PLAATSE

bij diagnose en behandeling van traumapatiënten.

MEDISCH
MOBIELMOBIEL
MEDISCH
TEAM TEAM

TERRORISME

EXTREEM WEER

ZORGINSTELLING
112

112

AMBULANCE
AMBULANCE

INZICHTINZICHT

(VERPLEEG)HUIS
(VERPLEEG)HUIS

KWALITEITSMETING
KWALITEITSMETING
BRAND /
ONTRUIMING

GROOT ONGEVAL

ZORGKETEN
HUISARTS
HUISARTS

ZORG ZORG

OPNAMEOPNAME

NAZORGNAZORG

ONTSLAG
ONTSLAG

NAZORGNAZORG

SPOEDEISENDE
SPOEDEISENDE
HULP HULP

ACUTE ZORGVRAAG
ACUTE ZORGVRAAG

EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER

UITVAL NUTS

REGISTRATIE
REGISTRATIE

GGZ / REVALIDATIE
GGZ / REVALIDATIE

ONDERZOEK
ONDERZOEK

INNOVATIE
INNOVATIE

UITVAL ICT /
CYBERCRIME

INFECTIEZIEKTEN /
PANDEMIE

TEKORT AAN SPECIALISTISCH
PERSONEEL

tekst NAZB ontwerp/infograpichs Anja Verlaat pictogrammen Flaticon/iStock druk Deko Verdivas

De patiënt met een acute zorgbehoefte krijgt zo snel mogelijk

voor ons magazine kan via

Netwerk Acute

secretariaat@nazb.nl.

Zorg Brabant

LinkedIn
Volg onze LinkedIn-pagina!
Zo weet u wat er speelt bij onze
ketenpartners en blijft u in
verbinding met de zorgprofessionals
in onze regio.

