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De Intensive Care en  de rol van de intensivist bij acute zorg binnen Treant* 

in 2015 

  

 Dit document beschrijft hoe de intensive care-zorg binnen Treant volgens de intensivisten zal 

moeten worden vormgegeven. Uitgangspunten zijn kwaliteit en haalbaarheid. Er wordt uitgegaan 

van het eerder opgestelde fusieplan intensivisten en het rapport van de regieraad. 

 Landelijk vinden verschuivingen plaats waarbij centralisatie van complexe zorg centraal staat. 

Dit geldt ook voor IC- zorg. In het  fusieplan geven de intensivisten aan waarom concentratie van IC-

zorg ook binnen Treant noodzakelijk is . De belangrijkste redenen worden hieronder nog eens 

genoemd: 

1. Kwaliteitseisen nemen toe en de nieuwe richtlijn voor de IC stelt strengere eisen aan de 

behandeling van bepaalde patiëntencategorieën.  

2. De normen voor aanwezigheid en beschikbaarheid van een intensivist die exclusief 

beschikbaar is voor de IC worden aangescherpt, waarbij 24/7 een intensivist beschikbaar 

moet zijn. 

3. Het aantal IC opnamen daalt. Dit is een landelijke trend en voor Treant is er sprake van een 

daling van 25% sinds 2010 (bron: regieraad-rapport). Verwachting is dat deze trend de 

komende jaren verder zal doorzetten.  

4. Behoud en verbetering van kwaliteit hangt samen met exposure, zoals ook in het regieraad-

rapport omschreven staat.  De ideale beddenbezetting van een IC ligt rond de 80%.  

 De intensivisten vinden het van belang duidelijk onderscheid te maken tussen intensive care 

zorg en opvang en stabilisatie van de acuut vitaal bedreigde patiënt. Dit laatste is namelijk iets 

waarbij er tevens een belangrijke rol is weggelegd op de locatie Hoogeveen en Stadskanaal voor de 

SEH-arts, de anesthesioloog en de hoofdbehandelaar. 

 Zorg op IC niveau is een term die wij zullen vermijden aangezien dit naar onze mening gelijk is 

aan intensive care zorg en tot op heden alleen maar heeft geleid tot veel verwarring en onjuiste 

weergave van het fusieplan van de intensivisten zoals dat er reeds ligt.  

 De intensivisten presenteren hiermee een toekomstbestendig en werkbaar plan waarbij de 

Intensive Care zorg zal verbeteren en de continuïteit en kwaliteit van de zorg voor de acuut vitaal 

bedreigde patiënt op alle drie de locaties voldoende zijn gewaarborgd. 

 

 

 

 

 

 

*Met het oog op de nabije toekomst wordt in dit document reeds gesproken over Treant ip.v. ZLM. 
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Korte beschrijving huidige werkwijze: 

  

 Momenteel is er op iedere locatie een IC. In Hoogeveen en Stadskanaal is er een level 1 IC, in 

Emmen is er een level 2 IC. 

 Het verschil in level wordt met name bepaald door aantal bedden, beademingsdagen, 

complexiteit van zorg en mate van beschikbaarheid van een intensivist. In algemene zin kan men 

stellen dat de gecompliceerde IC patiënt waarvan de verwachting is dat deze enige tijd op de IC zal 

moeten verblijven op de level 2 IC thuishoort. (Voorbeeld: een patiënt met sepsis, respiratoire 

insufficiëntie en acute nierinsufficiëntie) 

 Voor een level 1 IC is er overdag een intensivist exclusief beschikbaar voor de IC, voor een 

level 2 IC is er 24/7 een intensivist exclusief beschikbaar voor de IC. Afhankelijk van het aantal 

bezette bedden moeten dit er overdag soms zelfs twee zijn. 

 

Buiten kantoortijd: 

  

Op de locatie Emmen is er 24/7 een intensivist exclusief beschikbaar voor de IC. Voor de 

locatie Emmen zal er m.b.t. de fusieplannen weinig veranderen. 

 Voor de locaties Hoogeveen en Stadskanaal is dit niet het geval. De voorwachtfunctie voor de 

intensive care buiten kantoortijd gebeurt op deze locaties door de internisten in Hoogeveen en de 

anesthesiologen in Stadskanaal. De dienstdoende intensivist in Emmen fungeert als achterwacht. 

 In de praktijk blijkt dat de opnamedrempel voor IC/MC op de locaties Hoogeveen en 

Stadskanaal buitengewoon  laag is en de opnameduur buitengewoon kort.  

 

Hoogeveen: 

  

Gezien het dalende aanbod van patiënten geldt er op locatie Hoogeveen sinds de 

zomervakantie een zomerstop die tot nader order gehandhaafd wordt. Hierbij is het oorspronkelijke 

model ingekrompen tot 1 PACU bed voor calamiteiten en een verkoever-mogelijkheid buiten 

kantoortijd en 7 flexibel gelabelde bedden (afhankelijk van aanbod) voor de neuro-

care/CCU/MC/PACU en IC.   

 Op de afdeling werken momenteel zowel IC als MC verpleegkundigen. Daarbij is er 

momenteel een maximaal aantal van 3 beademingsbedden mogelijk. Zeer waarschijnlijk voldoet de 

huidige constructie niet aan de criteria voor een level 1 IC.  Feitelijk zou men kunnen spreken van een 

soort van overgangsmodel waar we nu in zitten.   

 Het overgrote deel van de interne patiënten die op de MC/IC worden opgenomen hebben 

vanuit het oogpunt van de intensivisten  geen IC indicatie. Dat wil zeggen dat geen sprake is van 

(dreigende) respiratoire insufficiëntie en/of hemodynamische instabiliteit. Dit wordt geïllustreerd 

door het feit dat het merendeel van de patiënten op de IC/MC hier korter dan 24 uur verblijft en de 

meeste patiënten de volgende ochtend weer naar de afdeling worden ontslagen.  

 Meestal wordt een patiënt opgenomen op een MC/IC-bed na telefonisch overleg door de 

dienstdoende arts-assistent met de dienstdoende internist waarbij telefonisch beleid wordt 

afgesproken wat vervolgens door de arts-assistent wordt gedocumenteerd in het EPD.  Het PDMS 

wat op de IC/MC wordt gebruikt blijft in deze gevallen leeg en de afspraken worden door de 

verpleegkundige vanuit het EPD in het PDMS overgenomen. Het is volgens de intensivisten op z’n 

minst twijfelachtig of een indicatiestelling tot een IC/MC-opname kan plaatsvinden op basis van een 

telefonische beoordeling van de desbetreffende hoofdbehandelaar.  
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 De afspraak is dat er bij opname overleg plaats dient te vinden met de dienstdoende 

intensivist, in de praktijk vind dit alleen plaats bij patiënten die beademingsbehoeftig zijn. Voor het 

weekend wordt de IC-populatie in Hoogeveen telefonisch besproken met de dienstdoende collega in 

Emmen om te inventariseren of er patiënten zijn die dienen te worden overgeplaatst om de 

continuïteit van kwalitatief goede IC zorg te waarborgen. Er is een inzagemogelijkheid in het PDMS 

en EPD van Hoogeveen vanuit Emmen en vice versa. 

 

Hieronder de belangrijkste cijfers voor zover bekend van de laatste 3 jaar vanuit de NICE 

rapportage van Hoogeveen: 

 

IC opnamen 2012:   674 

Beademingsdagen 2012:  700 

Mediane IC behandelduur2012 : 1.07 dagen 

IC opnamen 2013:    485 

Beademingsdagen 2013:  530 

Mediane IC behandelduur 2013: 1.06 dagen 

IC opnames t/m september 2014: 161 

Beademingsdagen t/m juni 2014: 223 

    

 

Stadskanaal: 

  

Stadskanaal heeft een gecombineerde CCU/IC afdeling met buiten kantoortijd ook een 

verkoever-functie. Er zijn 3 beademingsbedden aanwezig. Een MC-afdeling is er niet. De drempel 

voor een CCU/IC opname is eveneens laag. Overdag is er een intensivist exclusief beschikbaar voor 

de IC, buiten kantoortijd doet de dienstdoende anesthesioloog de voorwacht. Ook hier fungeert de 

dienstdoende intensivist in Emmen als achterwacht. Er is vooralsnog nog geen inzage mogelijk vanuit 

Emmen in het EPD/PDMS in Stadskanaal.  

 In Stadskanaal wordt gewerkt met een gedifferentieerde groep IC verpleegkundigen. Dit 

houdt in dat niet iedere verpleegkundige die werkzaam is op de IC een IC aantekening heeft. De 

intensivisten zijn van mening dat handhaving van een IC op locatie Stadskanaal (zoals beschreven in 

het 1
e
 visiestuk van de intensivisten) uitgaande van de huidige omstandigheden niet realistisch en 

onnodig  is. 

 

Hieronder de belangrijkste cijfers voor zover bekend vanuit de NICE rapportage van Stadskanaal: 

 

IC opnamen 2013:   699 (243 ICU en 456 CCU/recovery) 

Beademingsdagen 2013:  255 

 

Ter vergelijking: 

 In Emmen bedroeg het aantal opnames op de IC in 2012 676, in 2013 653 en t/m september 

2014 509. Het aantal beademingsdagen ligt rond de 2000 en is stabiel de afgelopen 3 jaar. 
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Nieuwe situatie per 1 januari 2015 

  

 De Intensivisten hebben het streven per 1 januari 2015 werkzaam te zijn op de IC in Emmen. 

Hiermee komt de kwalificatie IC voor de huidige IC’s op locaties Hoogeveen en Stadskanaal te 

vervallen. De IC op locatie Emmen voldoet volgens de actuele richtlijn aan de eisen van een level II-IC 

en volgens de conceptrichtlijn aan de eisen van een kern-IC.  Vanaf 1 januari 2015 biedt Treant dus IC 

zorg voor alle IC-patiënten aan op level II niveau.  In de toekomst zal deze kwalificatie veranderen in 

de term kern-IC. 

 Op de IC is de intensivist hoofdbehandelaar. Op de IC kan de opnemend specialist optreden 

als consulent. De definitieve indicatiestelling voor een IC opname gebeurt door de intensivist in 

overleg met de hoofdbehandelaar. Dit is conform de huidige werkwijze zoals die nu reeds in Emmen 

geldt en binnen kantoortijd ook voor de locaties Hoogeveen en Stadskanaal. Leidraad hierbij vormt 

de definitie van een IC patiënt zoals in de landelijke richtlijn wordt omschreven.  (richtlijn IC: Vanaf het 

moment dat indicatie tot opname op de IC-afdeling wordt gesteld is de intensivist medebehandelaar. Vanaf opname op de 

IC-afdeling is de behandelingsverantwoordelijkheid voor de intensivist. Bij overplaatsingen tussen verschillende 

zorginstellingen komt de besluitvorming tot overplaatsing tot stand door afstemming en consensus tussen verwijzend 

intensivist of behandelaar en de ontvangende intensivist, daartoe is afstemming met de insturend/ontvangend 

(orgaan)specialist essentieel) 

 Op de locatie Hoogeveen en Stadskanaal komt een special care afdeling waarbij er sprake is 

van een harmonicamodel zoals in het regieraad-rapport staat omschreven. 

Hoofdbehandelaars kunnen hier op indicatie een patiënt opnemen die meer zorg en bewaking nodig 

heeft dan op de verpleegafdeling mogelijk is.  Er vindt geen wijziging van hoofdbehandelaarschap 

plaats. Op de special care afdeling kunnen de volgende controles en interventies plaatsvinden: 

a) zuurstoftherapie (via neussonde/non-rebreather masker/ opti-flow/ venturi-masker) 

b) monitoring van respiratie  

I. plethysmografie  voor saturatiemeting 

II. impedantiemeting voor ademfrequentie 

III. capnografie 

c) hemodynamische monitoring  

I. non-invasieve en invasieve bloeddrukmeting 

II. continue CVD meting 

III. continue bewaking hartritme en ECG registratie 

d) hemodynamische ondersteuning 

I. toediening intropica (evt perifeer, bij voorkeur via centrale lijn) 

i. Fosfodiësteraseremmers/dopamine/dobutamine kunnen zo nodig via een 

perifere intra-veneuze toegang worden toegediend. 

ii. het advies is om bij inotropsiche ondersteuning middels noradrenaline bij 

toediening van > 0,1 ug/kg/min dit tenminste via een centrale lijn te geven.  

iii. In geval van een goed gevulde patiënt die onvoldoende respons laat zien bij 

doseringen noradrenaline > 0,25 ug/kg/min is het advies te overleggen met 

de dienstdoende intensivist.  

e) Respiratoire ondersteuning 

I. Extra O2-toediening middels een neussonde, non-rebreather masker of opti-flow 

systeem 

II. Non-invasieve beademing / CPAP-ondersteuning op indicatie 
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i. Exacerbatie COPD met hypercapnie: NIB onder hoofdbehandelaarschap van 

de longarts 

ii. Astma cardiale: CPAP onder hoofdbehandelaarschap van de cardioloog. 

III. Invasieve beademing 

i. Bij PACU-patiënten onder hoofdebehandelaarschap van de anesthesioloog 

ii. Bij acuut vitaal bedreigde en respiratoir insufficiënte patiënten onder 

medebehandelaarschap van de dienstdoende intensivist en anesthesioloog.

  

 Daarnaast blijft het voorlopig mogelijk, afhankelijk van de klinische toestand van de patiënt 

en de inschatting van de intensivist, een acuut vitaal bedreigde patiënt gedurende de avond- en 

nachturen op de special care afdeling te houden, zo nodig inclusief beademing en hemodynamische 

ondersteuning. Dit kan zijn vanwege logistieke redenen alsmede vanuit het oogpunt van 

patiëntveiligheid. Soms is het wenselijk de patiënt eerst te stabiliseren op locatie om de risico’s die 

bij ieder transport aanwezig zijn tot een minimum te beperken. In deze gevallen treedt de intensivist 

op in de rol van medebehandelaar. Deze opvang is van tijdelijke aard, waarbij afhankelijk van de 

situatie zo spoedig mogelijk interklinisch transport naar de intensive care zal worden geregeld door 

de intensivist.  De intensivisten gaan hierbij nog uit van een overgangsfase met als uiteindelijke doel, 

mede afhankelijk van de bezetting van SEH-artsen, de continuïteit en kwaliteit van interklinisch 

patiëntentransport verder te verbeteren. 

 Acute opvang van een vitaal bedreigde patiënt die van buiten komt  vindt op de SEH’s van 

alle drie locaties van Treant 24/7 plaats. Het signaleren van een patiënt op de SEH en 

verpleegafdeling die intensievere zorg nodig heeft gebeurt door de desbetreffende 

hoofdbehandelaar e/o de dienstdoende arts (assistent), die dan direct zal overleggen met de 

hoofdbehandelaar. Dit is conform de huidige werkwijze op alle locaties. 

 Het hanteren van de SOFA-score geldt als extra meetinstrument om de mate van ernstig ziek 

zijn te objectiveren waarbij een score van >5 per definitie overleg met de dienstdoende intensivist 

betekent en in de meeste gevallen daarop volgend ook overplaatsing. (zie bijlage II voor een tabel 

met de SOFA score). Het advies van de intensivisten is om iedere dienst de SOFA score van een 

patiënt op de special care afdeling bij te houden en deze ook vast te leggen in het PDMS. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de hoofdbehandelaar. 

 De dienstdoende intensivist is 24/7 beschikbaar voor consultatie. Deze consultatie geschiedt 

door de hoofdbehandelaar zelf waarbij klinische beoordeling voorafgaand aan de consultatie heeft 

plaatsgevonden. Inzage in het EPD/PDMS is daarbij een belangrijke voorwaarde welke momenteel 

gerealiseerd is voor de locaties Hoogeveen en Emmen. Een achterwachtconstructie zal de 

continuïteit hiervan waarborgen. Onderdeel van deze achterwachtconstructie is dat er overdag 

standaard 2 intensivisten aanwezig zullen zijn in Emmen. Het zo nodig inschakelen van de 

achterwacht (24/7) gebeurt door de dienstdoende intensivist zelf (voorwacht).  
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SIT team  

  

Op de verpleegafdelingen heeft het SIT-team een cruciale rol in de acute opvang van een 

vitaal bedreigde patiënt. Dit blijft conform de huidige werkwijze op de locaties Stadskanaal, 

Hoogeveen en Emmen. 

a) Voor Hoogeveen/Stadskanaal geldt: SIT team rukt uit op verzoek van de 

afdelingsverpleegkundige en rapporteert terug naar de hoofdbehandelaar. SIT team 

bestaat uit een IC verpleegkundige en de arts-assistent van de SEH. 

b) Voor Emmen geldt: SIT team bestaat uit  een IC verpleegkundige, een SEH-

verpleegkundige en een SEH-arts die na beoordeling direct overleg hebben met de 

dienstdoende intensivist 

 Acute opvang van een acuut vitaal bedreigde e/o instabiele patiënt op de SEH op de locatie 

Hoogeveen en Stadskanaal gebeurt door de SEH-arts en de desbetreffende hoofdbehandelaar. De 

dienstdoende anesthesioloog is op consultatieve basis beschikbaar voor bijvoorbeeld intubatie, 

oplijnen en stabilisatie. Dit is en blijft conform de huidige werkwijze. In Emmen blijft de situatie ook 

onveranderd.  

 

Reanimatieteam  

  

Op alle locaties is reeds een reanimatie team aanwezig. De huidige samenstelling verschilt 

per locatie: 

a) Hoogeveen: dienstdoende cardioloog/anesthesioloog/SEH-arts en IC verpleegkundige 

b) Stadskanaal: dienstdoende cardioloog en IC verpleegkundige. Anesthesioloog op 

indicatie (bij bijvoorbeeld respiratoire insufficiëntie) 

c) Emmen: IC verpleegkundige/CCU-verpleegkundige/Intensivist/SEH-arts 

 

 Uitgaande van dit plan zien de intensivisten geen noodzaak de huidige samenstelling van het 

reanimatieteam per locatie te veranderen 

 

Post-operatieve zorg   

  

Voor patiënten die intensieve post-operatieve zorg nodig hebben is er beschikking over een 

24/7 PACU (Post Anesthesia Care Unit). Voor deze categorie patiënten is de anesthesioloog 

hoofdbehandelaar. In geval van geplande chirurgie waarbij IC opname verwacht wordt zal de patiënt 

op de locatie Emmen voor operatie worden ingepland. De intensivisten gaan ervan uit dat dergelijke 

indicaties op de pre-operatieve screening door de anesthesiologen zullen worden vastgesteld.  

Belangrijk te vermelden is dat er geen beperking is met betrekking tot het uitvoeren van de acute 

verloskunde, colonchirurgie en perifere vaatchirurgie zonder IC op locatie. 
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Acute opvang vitaal bedreigde patiënt  

 

 Op alle SEH’s is in de nabije toekomst 24/7 een gecertificeerd SEH-arts aanwezig. Deze is 

adequaat geschoold voor de opvang en transport van vitaal bedreigde patiënten en maakt deel uit 

van het SIT-team op de locaties Hoogeveen en Stadskanaal. Zowel de continuïteit als kwaliteit van de 

opvang van een acuut vitaal bedreigde patiënt op de SEH en verpleegafdeling wordt hiermee 

verbeterd. 

  

 Bij acute opvang hoort ook het starten van behandeling. Hiervoor is het noodzakelijk ook een 

(differentiaal) diagnose te hebben. De hoofdbehandelaar speelt hierbij een belangrijke rol. Naast 

klinische beoordeling dient er een differentiaaldiagnose te worden opgesteld. In samenspraak met 

het consultatieve overleg met de intensivist kan dan gestart worden met het opstellen en uitvoeren 

van een behandelplan. In dit kader is het ook goed te noemen dat de anesthesiologen in hun visie op 

hun werkzaamheden ten behoeve van de acute zorg op de locaties Stadskanaal en Hoogeveen 

verwachten dat er op moment van betrokkenheid bij een patiënt een diagnose en behandelplan is. 

Daarbij geven zij aan dat gezien de aard van de IC patiënt het denkbaar is dat de stabilisatie door de 

anesthesioloog en het uitwerken van het beleid door de hoofdbehandelaar en intensivist simultaan 

plaats kunnen vinden. 

  

PDMS  

  

 Op de special care afdelingen wordt gewerkt met het PDMS Metavison. Alle 

hoofdbehandelaars dienen met dit systeem te gaan werken.  Implementatie hiervan in Stadskanaal 

dient z.s.m. gerealiseerd te worden. 

 

 Op alle drie de locaties komt er mogelijkheid tot inzage bij elkaar in het EPD/PDMS. Er is 

tenminste inzagerecht vanuit Emmen voor de locatie Hoogeveen en Stadskanaal. Zoals genoemd is 

dit voor Emmen-Hoogeveen reeds het geval, Stadskanaal zal spoedig moeten volgen.  

  

Het transporteren van een patiënt 

 

• De intensivisten zijn van mening dat uitgaande van het concept van één 

ziekenhuisorganisatie niet kan worden voorbij gegaan aan de afstanden tussen de drie 

locaties. Het vervoer van patiënten moet dan ook goed geregeld en gewaarborgd zijn. De 

intensivisten erkennen dat dit een zeer belangrijke schakel is in het geheel. 

• Conform de afspraken die bestaan binnen de samenwerkingsovereenkomst Intensive Care 

behandeling regio Noord-Oost gelden volgens de huidige normen de volgende afspraken: 

o Voor gepland interklinisch Intensive Care transport wordt gebruik gemaakt van de 

MICU tussen 08.00 en 23.00h. Indien patiënt wordt getransporteerd middels de 

MICU draagt de hoofdbehandelaar zorg voor een adequate overdracht aan de 

intensivist van het MICU team, alsmede een schriftelijke overdracht voor de 

ontvangende intensivist in Emmen. 

o Voor spoed interklinisch Intensive Care transport wordt gebruik gemaakt van: 

1. De ambulance onder begeleiding van een deskundig arts vanuit het verwijzend 

ziekenhuis. 
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2. MMT, indien beschikbaar  

3. MICU, slechts indien hiermee het spoedeisende karakter van de verwijzing niet 

aangetast wordt. (De MICU aanrijtijd bedraagt in de regel meerdere uren)  

 Op het moment dat er interklinisch transport plaatsvind is vanaf het moment van overdracht 

de begeleidend arts verantwoordelijk voor de patiënt totdat hij de patiënt heeft overgedragen aan 

de intensivist van de ontvangende intensive care afdeling. 

 Voor interklinische spoedtransporten buiten kantoortijd vanuit de locaties Hoogeveen en 

Stadskanaal naar de IC in Emmen is optie 1 van toepassing waarbij een gecertificeerde SEH-arts het 

transport begeleid.  In die gevallen zal de hoofdbehandelaar en de anesthesioloog naar de voorwacht 

moeten schuiven tot de SEH-arts terug is van transport. 

 Als het gaat om spoed transport naar een andere kliniek (bv UMCG, Isala, Enschede) in het 

kader van acute specialistische interventies bij een instabiele patiënt (te denken valt hier aan 

patiënten met een spoedeisende neurochirurgische aandoening (SAB, hydrocephalie etc) of een 

cardiochirurgische aandoening (dissectie/thoracaal aneurysma, spoed klepvervanging, CABG of 

ECMO) is er vooralsnog geen  vaste regeling m.b.t begeleiding van dit transport wat middels een 

ambulance zal plaatsvinden. 

 Momenteel is het zo dat op de satellietlocaties in dergelijke gevallen de dienstdoende 

anesthesioloog meegaat waarbij ad hoc “back up” wordt geregeld met als doel het operatie-complex 

niet onbemand achter te laten. Deze situatie is  niet optimaal maar de schaalgrootte  in relatie met 

de lage incidentie per locatie maakt het onrealistisch te verwachten dat hier een vast 

achterwachtschema voor komt. De nieuwe situatie met een IC op 1 locatie verandert niks aan dit 

probleem. 

 NB: in het laatste visiestuk van de anesthesiologen mbt de acute zorg wordt duidelijk dat de 

huidige bezetting en bedrijfsvoering van de anesthesiologen het structureel transporteren van 

patiënten niet toelaat en dus slechts in incidentele gevallen (zoals hierboven genoemd) kan 

plaatsvinden. Dit past bij de denk-en werkwijze zoals ook de intensivisten die voor ogen zien. 

 

Rol van de SEH-arts KNMG binnen de acute zorg en opvang van de acuut vitaal bedreigde 

zorg binnen Treant vanuit de visie van de intensivisten. 

   

 Zoals het regieraad-rapport en het visiestuk van de anesthesiologen noemt, lijkt er een 

belangrijke rol te zijn weggelegd voor de SEH-arts als het gaat om een structurele oplossing in het 

kader van opvang van reanimaties, stabilisatie van vitaal bedreigde patiënten en begeleiding van 

interklinische spoedtransporten. De intensivisten ondersteunen dit advies en verwachten vanuit het 

bestuur en management een pro-actieve rol in het aantrekken van extra SEH-artsen die liefst vanuit 1 

poule alle drie de locaties bemannen, 24/7. Een minimale verdubbeling van de huidige formatie lijkt 

hierbij reëel. 

 Gezien de schaarste van deze groep professionals op de huidige arbeidsmarkt adviseren de 

intensivisten om de mogelijkheid van het zelf gaan opleiden van dergelijke artsen binnen de Treant-

groep te onderzoeken. Denk dan bijvoorbeeld aan constructie waarbij je een baangarantie afgeeft 
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binnen Treant indien de opleiding met succes wordt afgerond.  Het meest logische is om daarbij het 

UMC te Groningen te betrekken. De intensivisten zijn bereid hierin een actieve rol te spelen. 

 Daarnaast lijkt het de intensivisten nuttig om vanuit het management meer sturing te geven 

aan de fusie van de huidige groep SEH-artsen KNMG om op die manier locatie-breed meer gedeelde 

verantwoordelijkheid te creëren voor de acute zorg van de vitaal bedreigde patiënt. Tevens denken 

de intensivisten dat het werken vanuit 1 poule SEH-artsen KNMG het voor Treant aantrekkelijker en 

daarmee makkelijker maakt om nieuwe collega’s te werven. 

 Indien de SEH’s 24/7 door een SEH-arts KNMG bezet zijn en daarbij tevens een AGNIO 

aanwezig is geeft dit voldoende capaciteit om voor het huis de opvang van acuut vitaal bedreigde 

patiënten te ondersteunen en om eventueel interklinisch spoed-transport te begeleiden.  

 Gevolg hiervan is dat gedurende sommige perioden (namelijk die waarin de SEH-arts afwezig 

is a.g.v. spoedtransport of acute zorg op de afdeling)  de hoofdbehandelaar tijdelijk drukker kan zijn 

met directe patiëntenzorg en/of supervisie, met name buitenkantoortijd. Met andere woorden: de 

disutility voor de hoofdbehandelaar zal wat toenemen.  

 

Verpleegkundige bezetting 

  

 Het centreren van de IC zorg op de locatie Emmen heeft uiteraard gevolgen voor de 

verpleegkundigen die momenteel in afzonderlijke poules per locatie werken. De huidige 

ontwikkelingen binnen de de IC zorg en de fusie van de 3 ziekenhuizen hebben ertoe geleid dat op de 

locaties Hoogeveen en Stadskanaal een deel van de IC verpleegkundigen reeds zijn weggegaan. Deze 

formatie wordt vooralsnog om begrijpelijke redenen niet opgevuld. Met het handhaven van de 

zomerstop op de locatie Hoogeveen bijvoorbeeld,  is het momenteel mogelijk om in samenwerking 

met de MC verpleegkundigen de samen gevormde afdeling IC/MC voldoende te bemannen.  

 Om de kwaliteit van de zorg voor de acuut vitaal bedreigde patiënt in de nabije toekomst te 

waarborgen zien de intensivisten ook op de special care afdeling een belangrijke rol voor de IC 

verpleegkundigen. Het advies van de intensivisten is dan ook om op de locatie Hoogeveen en 

Stadskanaal tenminste 1 IC verpleegkundige 24/7 in te roosteren. 

 Ten behoeve van het behoud van de bevoegd- en bekwaamheid van de huidige groep IC 

verpleegkundigen op de locaties Hoogeveen en Stadskanaal zal er gerouleerd moeten gaan worden. 

Het lijkt de intensivisten nuttig om vanuit de hoofden van de afdelingen op korte termijn een 

inventarisatie te laten verrichten binnen de verpleging om inzichtelijk te krijgen wat er binnen de 

huidige formatie mogelijk is. Daarnaast moet duidelijk worden gemaakt dat het rouleren van de 

verpleegkundigen (ofwel het werken vanuit 1 poule IC verpleegkundigen) een noodzaak is en 

daarmee dus niet meer vrijblijvend. In Hoogeveen bijvoorbeeld zijn er de afgelopen tijd voldoende 

signalen vanuit de verpleegkundigen geweest die erop wijzen dat het belang en de noodzaak  van 

rouleren steeds meer wordt ingezien. De intensivisten zien dit als een positieve ontwikkeling en 

zouden met klem willen adviseren op korte termijn iets met deze signalen te doen. 

 Belangrijk doel bij deze roulatie moet zijn dat er gezamenlijk wordt gestreefd naar een 

kwaliteitsnorm die voor iedere gecertificeerde IC verpleegkundige moet gelden en waaraan een ieder 

voldoet.  De intensivisten zijn van mening hierin een stem te hebben. 



Klinische praktijk voorbeelden  

 

Hieronder volgens enkele voorbeelden ter verduidelijking van de nieuwe werkwijze.  

Voor de patiënt op de special care afdeling waarbij de betrokkenheid van een intensivist gewenst is 

kunnen zich de volgende scenario’s voordoen: 

 

a. Patiënt wordt opgenomen op de special care afdeling zonder verandering van 

hoofdbehandelaarschap waarbij met name de verpleegkundige zorg en 

controles geïntensiveerd kunnen worden. Hierbij speelt de dienstdoende 

intensivist zo nodig een adviserende rol op afstand. De communicatie verloopt 

via de hoofdbehandelaar op locatie die eveneens het beleid uitstippelt. 

(voorbeeld: 75 jarige man met bekend AF en nu hoge koorts, systolische 

bloeddruk van 80 mm Hg en hartfrequentie van 110 met vies urinesediment, goed 

aanspreekbaar en matig zieke indruk. In lab een lactaat van 3,2 en milde 

nierfunctiestoornissen met normale elektrolyten, verhoogde infectieparameters.  

Opname volgt met ruim infuus, breedspectrum antibiotica en monitoring van HF, 

bloeddruk en urineproductie na afname van kweken) 

 

b. Patiënt is nog stabiel maar gezien de inschatting op een zich ontwikkelende 

levensbedreigende situatie wordt geadviseerd patiënt over te plaatsen naar de 

IC. Dit kan geschieden middels een ambulance en wordt in gang gezet door de 



hoofdbehandelaar op locatie. (Voorbeeld: een 67 jarige vrouw met het beeld van 

een cholangitis die in de loop van de dag op de afdeling verslechtert. VG: 

mononier na nefrectomie, status na cholecystectomie, IDDM, status na 

myocardinfarct en CABG met verminderde LVF en matige mitralisinsufficiëntie. 

Bloeddruk persisterend laag ondank 3 L infuus, anurisch sinds 2 uur, 

nierfunctiestoornissen, toenemend tachypnoeÏsch met in ABG op afdeling beeld 

van een respiratoir gecompenseerde metabole acidose) 

 
c. Patiënt moet acuut gestabiliseerd worden waarbij respiratoire en 

hemodynamische ondersteuning noodzakelijk is. Dit geschiedt op de 

desbetreffende locatie op de special care afdeling indien nodig m.b.v. de 

dienstdoende anesthesioloog. De intensivist wordt geconsulteerd en zal via 

telefonisch contact met de dienstdoende anesthesioloog en inzage in het PDMS 

de situatie nauwlettend vervolgen. De patiënt zal z.s.m. worden overgeplaatst 

naar Emmen. Tot die tijd kan geen verandering van hoofdbehandelaarschap 

plaatsvinden. (voorbeeld: SIT-oproep op afdeling om 02:30 uur, 71 jarige man, 

status na hemicolectomie re 10 dagen geleden, ileusbeeld post-operatief 

waarvoor vooralsnog conservatief beleid. Nu acuut respiratoir insufficiënt op 

afdeling aangetroffen, verminderd aanspreekbaar, rochelende ademhaling, 

saturaties rond 80%, perifeer koud. Een X-thorax eerder die dag laat een fors 

infiltraat zien in de rechter onderkwab. De Hoofdbehandelaar (chirurg) wordt 

door het SIT-team verwittigd. Deze komt in huis en na korte beoordeling vindt 
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direct telefonisch overleg met d.d. intensivist plaats. De SOFA-score bedraagt 4. 

Afgesproken wordt dat patiënt direct respiratoire ondersteuning nodig heeft 

middels intubatie en beademing. Hiervoor wordt de d.d. anesthesioloog 

geconsulteerd  door de hoofdbehandelaar op advies van de intensivist. Tevens 

wordt op advies van de intensivist en in overleg met de chirurg een CT-abdomen 

gemaakt om een naadlekkage uit te sluiten. Hiervoor blijken onvoldoende 

aanwijzingen. De longarts wordt geconsulteerd met de vraagstelling om een 

bronchoscopie te verrichten.  Gezien het tijdstip en de klinische (naar 

omstandigheden) stabiele toestand van de patiënt wordt de patiënt gedurende 

de nacht op de special care afdeling gehouden. De intensivist is in dit geval nu dus 

mede-behandelaar.  In de loop van de ochtend komt een intensivist op locatie ter 

beoordeling van de patiënt en wordt besloten de patiënt naar Emmen over te 

plaatsen. In dit geval wordt de ambulance ingeschakeld en gaat de intensivist 

mee op transport. Vanaf dat moment is het hoofdbehandelaarschap 

overgenomen door de intensivist.  

d. Patiënt dient net als in geval C acuut gestabiliseerd te worden. Echter de 

situatie stabiliseert niet en patiënt gaat achteruit na intubatie. (voorbeeld:  een 

patiënt vanaf de SEH om 02:00 uur ingestuurd voor de internist met een ernstige 

sepsis die ter plekke wordt geinutbeerd en beademd. Patiënt laat zich erg lastig 

beademen en is hemodynamisch instabiel waarbij reeds gestart is met 

behandeling volgens het sepsis-protocol na overleg door de internist en 

anesthesioloog met de dienstdoende intensivist. Werkdiagnose na aanvullend 

onderzoek middels een X-thorax en urninesneltest is een 

pneumococcenpneumonie met sepsis en orgaanfalen. De SOFA score bedraagt 

13. Spoedtransport met een ambulance en een SEH-arts wordt als onveilig 

ingeschat door de dienstdoende intensivist en besloten wordt de achterwacht 

intensivist in te schakelen. Deze komt op locatie in medebehandeling en besluit de 

patiënt over de nacht op locatie te houden. Patiënt wordt volledig verslapt en 

uiteindelijk in buikligging behandeld De situatie stabiliseert en de volgende dag 

zal de patiënt middels een MICU-transport naar Emmen worden getransporteerd. 

Op het moment dat de MICU er is zal de hoofdbehandelaar zorg dragen voor een 

adequate overdracht. 
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Bijlage 1: definitie van een IC-patiënt 

 



Bijlage 2: tabel SOFA score 

 

 


