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behorend bij het proefchrift

To stay or not to stay; he assessement of inappropriate hospital stay

Bert Pan is. april 2004

De noodzaak tot ziekenhuisverblijf kai op een valide en betrouwbare manier geme-
ten worden door middel van het IKitch Appropriateness Evaluation Protocol
(DAEP). (dit proefschrift)
Hogere leeftijd van de patient en het oitbreken van zorg in de thuissituatie verhoogt
de kans OIJ niet noodzakelijk ziekenhui.verblijf. (dit proefschrifl)
Indien ontslagcriteria reeds vanaf het moment van opname bewaakt worden, leidt dit
tot een daling van het niet noodzakelijk ziekenhuisverblijf. (dit proefschrift)
Het DAEP bleek in staat patienten met diep veneuze trombose (DVT) te herkennen
als een groep welke in aanmerking kwam voor behandeling zonder ziekenhuisop-
name. (dit proefschrift)
Niet noodzakelijk verblijf in het ziekenhuis betreft de plaats waar de zorgverlening
plaatsvindt (i.e. de setting) en niet de noodzaak van de zorgverlening. (Susan Payne)
Hoewel alle theoretische modellen de werkelijkheid onjuist weergeven, zijn sommi-
ge modellen toch nuttig. (Edward Deming)
Indien alle patie"nten hetzelfde ziektebeeld met dezelfde emst zouden hebben, zich
met vaste tijdsintervallen in gelijke aantallen zouden aanbieden en zorgverleners al-
lemaal over dezelfde capaciteiten zouden beschikken om kwalitatief goede zorg te
bieden. zouden wachttijden en niet noodzakelijk ziekenhuisverblijf gemakkelijker
vermeden kunnen worden. (vrij naar Eugene Litvak)
Idealiter zou de patient het leidend principe moeten zijn bij de organisatie van de
gezondheidszorg. (Institute of Medicine, 2001) In de praktijk echter, is de patient
vaak lijdend aan de organisatie van de gezondheidszorg.
Promoveren is als een kaartspel: een beetje Poker, een heleboel Bridge, maar vooral
veel Patience.
Ervaring is iets wat je niet hebt als je het voor de eerste keer nodig hebt.
'Mariana' is de drukste dag van de week (Spaans spreekwoord).


