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Valorisatie 

Dit proefschrift is gewijd aan het verbeteren van de acute zorg voor kritiek zieke kinderen 
in de algemene ziekenhuizen in Nederland. Enerzijds door middel van het bestuderen van 
de organisatie, verantwoordelijkheden, specifieke vaardigheden en klinische observaties, 
die plaats vinden bij de zorg voor kritiek zieke kinderen, anderzijds door vanuit het per-
spectief van de betrokken specialismen te kijken naar de mogelijkheid tot verbetering. 

In de studies, opgenomen in dit proefschrift, is aangetoond dat rondom de opvang 
van kritiek zieke kinderen en neonaten een kwaliteitsverbetering mogelijk en noodzake-
lijk is. Deze verbeteringen omvatten voornamelijk het opstellen en vastleggen van afspra-
ken op het gebied van taakverdelingen en verantwoordelijkheden tussen de betrokken 
medische professionals. Enerzijds door afstemming binnen de algemene ziekenhuizen, 
anderzijds door afstemming op regionaal en landelijk niveau. Een ziekenhuisbrede, mul-
tidisciplinaire commissie ‘vitaal bedreigde neonaat en kind’ moet deze afstemming en de 
uitvoering hiervan waarborgen en zo de spil vormen in de coördinatie van de acute zorg 
voor neonaten en kinderen. Deze commissie zou onderverdeeld kunnen worden in 3 
werkgroepen met als kerntaken:  
1)  het opstellen en vastleggen van werkafspraken in organisatorische protocollen; 
2)  het opstellen en faciliteren van een gestandaardiseerd trainings programma met kwa-

litatief gewaarborgde vaardigheid- en scenario teamtraining gecombineerd met ‘de-
liberate practice’;  

3)  het waarborgen van de aanwezigheid van benodigde medicatie, materialen en appa-
ratuur om adequate acute zorg te kunnen leveren, met behulp van een gestandaar-
diseerde inventarisatie lijst, inclusief controle systeem. 

Naast de organisatie van de primaire acute opvang is de klinische observatie van reeds 
opgenomen kinderen eveneens van groot belang. Door adequate monitoring en obser-
vatie kan klinische achteruitgang van opgenomen patiënten vroegtijdig gedetecteerd 
worden. Een multifactorieel veiligheidssysteem (inclusief een paediatric early warning 
score) geeft een overzicht van de huidige- en de te verwachten conditie van de patiënt. 
Vergeleken met een solitaire PEWS score vergroot een multifactorieel veiligheidssysteem 
de kans op vroegtijdig detectie van klinische achteruitgang door een completer overzicht 
te geven van de huidige- en de te verwachten conditie van de patiënt. Dit biedt de kans 
om vroegtijdig te anticiperen op een mogelijke achteruitgang, wat een positief effect zal 
hebben op het herstel van de patiënt. 

Deze bovenstaande wijzigingen betreffende de organisatie van acute opvang en het 
monitoren van reeds opgenomen kinderen vereisen geen grote veranderingen binnen de 
organisatie. Deze wijzigingen vereisen eveneens geen grote financiële investeringen. Het 
vereist wel de wil vanuit de betrokken medisch specialisten, verpleegkundigen en raden 
van bestuur om concrete werkafspraken te maken en hierbij vast te stellen wie het meest 
kundig is in welke taak. Om een daadwerkelijke verandering op de werkvloer te 
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bewerkstelligen is het belangrijk om ‘sleutelfiguren’ te hebben die initiatief en leider-
schap tonen om veranderingen door te voeren. Deze sleutelfiguren moeten in de gele-
genheid worden gebracht om een tijdsinvestering te kunnen doen om de genoemde ver-
anderingen te coördineren en te waarborgen.  

Vanuit meerdere perspectieven bekeken (kind, ouders, artsen, verpleegkundigen en 
de maatschappij) kunnen bovengenoemde veranderingen van grote waarde zijn.  

Perspectief vanuit kind  

Organisatie: De structuur van de acute opvang zal verbeteren wanneer er duidelijke werk-
afspraken zijn gemaakt over wie deelneemt aan de opvang en hoe de verschillende taken 
en verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Deze afspraken zorgen ervoor dat de concentra-
tie van de betrokken zorgprofessionals gericht is op de medische zorg en niet op onder-
linge onenigheid of onduidelijkheid.  

Belangrijke medische handelingen, zoals endotracheale intubatie, dienen door de 
meest capabele professional te worden verricht. Dit verhoogt de kans op een succesvolle 
procedure en verlaagt de kans op, en de ernst van complicaties en restschade.  

Een duidelijke taakverdeling zal er voor zorgen dat een belangrijke medische hande-
ling, zoals endotracheale intubatie, minder lang wordt uitgesteld. Een concreet voorbeeld 
is dat het tijdig verrichten van endotracheale intubatie door een lokale medisch professi-
onal beter zal zijn voor de conditie van de respiratoir insufficiënte neonaat / kind dan dat 
er wordt gewacht tot het NICU/PICU team uit een tertiair centrum arriveert om deze 
handeling te verrichten. Door het uitstellen van de intubatie procedure bestaat de kans 
op uitputting, waarbij de patiënt in een slechtere vitale situatie verkeert met afgenomen 
reserves, waardoor de kans op complicaties met levensbedreigende gevolgen voor het 
kind toeneemt. Tijdige intubatie van een respiratoir insufficiënte neonaat / kind leidt tot 
minder complicaties zoals desaturatie, hypoxie, bradycardie of circulatiestilstand tijdens 
de intubatieprocedure. Daarnaast zal tijdige intubatie de duur van de gepercipieerde be-
nauwdheid verkorten, wat de kans op posttraumatische stress reduceert. 

Bovenstaande punten zullen de kwaliteit van de acute zorg voor het kritiek zieke kind 
en neonaat ten goede komen en zal mogelijk leiden tot minder mortaliteit en morbiditeit.  

Multifactorieel veiligheidssysteem: Het invoeren van een multifactorieel veiligheidssys-
teem zal de kans op vroegtijdige detectie van klinische achteruitgang van reeds opgeno-
men kinderen vergroten, wat vroegtijdige interventie mogelijk maakt. Het voorkomen 
van verdere klinische achteruitgang door vroegtijdige interventie zal de morbiditeit en 
mortaliteit mogelijk verlagen. De kans op langdurige ziekenhuis- dan wel PICU opname 
zal eveneens afnemen. Door tijdig herkennen van klinische achteruitgang kan vroegtijdige 
consultatie plaats vinden van de expertise van NICU/PICU teams uit tertiaire centra. Hier-
door bestaat de kans dat neonaten en kinderen in een vroegtijdig stadium in het ziekte-
proces, en daardoor in minder slechte conditie worden overgeplaatst en behandeld. Het 
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aantal opnamedagen op een NICU/PICU en de hiermee gepaardgaande indrukwekkende, 
negatieve dan wel traumatische ervaringen zullen hierdoor mogelijk afnemen. 

Perspectief vanuit ouder/verzorger  

Organisatie: De ouders/verzorgers van de betreffende kritiek zieke neonaat / kind zullen 
vertrouwen hebben in het behandelteam wanneer er sprake is van een zichtbaar ade-
quate structuur, organisatie en samenwerking tijdens de acute opvang. Wanneer ouders 
zien dat de zorg goed is georganiseerd en medische professionals adequaat samenwer-
ken, zullen zij zich beter kunnen richten op het ondersteunen van hun kind. Dit zal ouders 
een beter gevoel geven over hun eigen rol gedurende de opvang van hun kind, wat ook 
later het verwerken van deze gebeurtenis mogelijk positief zal beïnvloeden.  

Multifactorieel veiligheidssysteem: De duur van de ziekenhuisopname kan worden ver-
kort door tijdig te anticiperen bij klinische achteruitgang van opgenomen patiënten. Hier-
door zal het negatieve, ontwrichtende (psychologische) effect van een ziekenhuisop-
name op het functioneren van het gezin hoogstwaarschijnlijk afnemen.  

Perspectief vanuit medisch specialisten in algemene ziekenhuizen 

Organisatie: Werkafspraken met duidelijk taakverdeling zorgen ervoor dat de concentra-
tie van de betrokken zorgprofessionals gericht is op de medische zorg en niet op onder-
linge onenigheid of onduidelijkheid. Discussie tussen betrokken medisch specialisten aan 
het bed van de patiënt over taakverdeling en verantwoordelijkheden neemt 1) onnodig 
kostbare tijd in beslag en 2) zorgt voor de perceptie van extra stress en spanning, wat 
afleidt van de hoofdtaak. Onduidelijkheid over taakverdeling en verantwoordelijkheden 
zijn latente fouten die manifest kunnen worden tijdens een acute opvang. Het Zwitser-
sekaasmodel, in 1990 bedacht door de Engelse psycholoog James T. Reason, is een model 
dat tracht te verklaren hoe fouten kunnen ontstaan in een organisatie en hoe meerdere 
fouten gezamenlijk kunnen leiden tot een calamiteit. Het betreft een cumulatief-effect-
model met 4 niveaus van falen: invloeden vanuit de fundamentele organisatie, ontoerei-
kend toezicht, voorwaarden voor onveilig handelen en de onveilige handelingen van in-
dividuen zelf. Het ontbreken van een gestructureerde organisatie is een latente fout die 
manifest wordt wanneer er in een acute situatie in meerdere lagen van Reasons model 
gaten vallen door bijvoorbeeld individueel handelen. Een duidelijke organisatie reduceert 
de kans op (individuele) fouten en zal het teamwork tijdens de acute zorg ten goede ko-
men. Een gestandaardiseerd trainingsprogramma met kwalitatief gewaarborgde vaardig-
heid- en scenario teamtraining is nodig om dit multidisciplinaire teamwork te optimalise-
ren. Medisch specialisten kunnen met adequaat multidisciplinair teamwork een grote bij-
drage leveren aan het optimaliseren van de omstandigheden om goede acute zorg te 
kunnen waarborgen op elk moment van de dag.  
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Perspectief vanuit verpleegkundigen  

Organisatie: Duidelijke organisatorische afspraken, adequate training en aanwezigheid 
van alle benodigde materialen en medicatie zorgt eveneens bij het verpleegkundig per-
soneel voor stressreductie tijdens een acute opvang. Zoals reeds beschreven vermindert 
deze stressreductie de kans op individuele fouten en biedt dit meer ruimte om actief mee 
te denken tijdens de opvang. Een gestandaardiseerd scenario- en team trainingspro-
gramma zal de verpleegkundigen duidelijkheid geven over hun eigen rol en de taakver-
deling van alle overige deelnemers. Gestandaardiseerde nationale inventarisatielijsten 
voor kinderreanimatiekarren alsmede een vastgelegd controlesysteem, voorkomt dat 
medicatie of materialen niet aanwezig zijn tijdens een acute opvang. 

Multifactorieel veiligheidssysteem: Een multifactorieel veiligheidssysteem biedt de ver-
pleegkundigen meer structurele en tastbare controle over de conditie van hun patiënt. 
De leeftijdspecifieke data set met vitale waarden, die worden gebruikt om afwijkende 
waarden snel te kunnen herkennen, zorgt voor een betere kennis van normaalwaarden 
van vitale parameters. Een scoringssysteem geeft verpleegkundigen meer onderbouwing 
en zelfvertrouwen om bij een ‘niet-pluis’ gevoel een arts te contacteren en actie te eisen. 
Een scoringssysteem biedt voor verpleegkundigen concrete handvaten om met de arts 
op een effectieve, duidelijke manier te communiceren.  

Perspectief vanuit NICU/PICU team 

Organisatie: Een adequate acute opvang van een vitaal bedreigde neonaat of kind heeft 
directe gevolgen voor de prognose, zowel in morbiditeit als mortaliteit. Een goede eerste 
opvang biedt de beste kans op reductie van complicaties en opnameduur op een inten-
sive care. De tijdsduur van het transport dat NICU/PICU teams verrichten om vitaal be-
dreigde neonaten / kinderen op te halen in algemene ziekenhuizen neemt af wanneer er 
minder tijd nodig is om het kind te stabiliseren voor transport. Deze afname van trans-
porttijd is niet alleen gunstig voor het kind maar vermindert ook de afwezigheidsduur van 
medische en verpleegkundige stafleden op de eigen NICU of PICU.  

Multifactorieel veiligheidssysteem: Door tijdige detectie van en anticipatie op klinische 
achteruitgang zullen opgenomen kinderen eerder en in minder slechte conditie overge-
plaatst worden naar de NICU/PICU. Hierdoor verkort het aantal opnamedagen op een 
intensive care. Overplaatsing in een eerder stadium van het ziektebeloop zorgt ervoor 
dat neonaten en kinderen die op een NICU/PICU alsnog in een kritieke danwel reanimatie 
setting terecht komen een grotere overlevingskans hebben met een lagere morbiditeit 
ten opzichte van een algemeen ziekenhuis. De overlevingskans en uitkomst van de pati-
ent verbetert wanneer gespecialiseerd personeel de acute zorg verleent.  
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Perspectief vanuit maatschappij  

Organisatie: De reeds besproken reductie van de kans op fouten, complicaties en rest-
schade zorgt voor minder (lange) ziekenhuisopnames en minder poliklinische bezoeken, 
wat leidt tot minder zorgkosten. De tijdsduur van het transport dat NICU/PICU teams ver-
richten om vitaal bedreigde neonaten of kinderen op te halen neemt af wanneer er min-
der tijd nodig is om het kind te stabiliseren of te intuberen voor transport. Het ambulance 
personeel is daardoor sneller inzetbaar voor overige ritten. Dit komt de zorg voor andere 
(spoed)patiënten ten goede, verhoogt de effectiviteit en vermindert de zorgkosten. 

Multifactorieel veiligheidssysteem: Door tijdige detectie van en anticipatie op klinische 
achteruitgang kunnen niet alleen de kosten die gepaard gaan met een verlengde zieken-
huis- dan wel NICU/PICU opname worden voorkomen, maar ook de kosten die gepaard 
gaan met langdurig ziekteverzuim van ouders. Bij een kortere opnameduur zal de psy-
chosociale- en logistieke belasting van ouders en daardoor het aantal werkgerelateerde 
verzuimdagen afnemen, met minder kosten voor de werkgever en overheid tot gevolg.  
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