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Patiënten op een Intensive Care zijn vaak
levensbedreigend ziek. Dat vergt van artsen,
verpleegkundigen en andere professionals een
groot aantal kwaliteiten zoals deskundigheid,
teamwork, rolvastheid, overleg en aandacht. De
Intensive Care Academie is in het leven
geroepen om professionals te ondersteunen bij
het ontwikkelen van die kwaliteiten.
Dit magazine gaat over het onderwijs voor deze
professionals. U leest interviews met een groot
aantal heel verschillende betrokkenen. Ze doen
hun verhaal. U krijgt een indruk van de ontwikkelingen rond het opleiden voor de Intensive Care.
U krijgt een indruk van de successen en de
verbetermogelijkheden. Dit magazine is daarom
een momentopname . We zijn er nog niet .
Maar we zijn aan de slag.
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noblesse oblige
Intensive Care Volwassenen. Petrie Roodbol, hoofd van het Wenckebach Instituut en Maarten Slooff,

Dat zijn volgens regie-verpleegkundige Guido Martens kwaliteiten waarmee je het het verschil maakt.

interim hoofd van de ICV zijn trots op het initiatief.

Enkele collega’s reageren.

meer samenhang, minder vrijblijvendheid

40

Jinny en Rob van Rheenen kennen het UMCG als hun broekzak.Jinny van Rheenen onderging er in 2000

Meer aandacht voor kwaliteit en vooral: meer aandacht voor een multidisciplinaire aanpak. Intensivist

een dubbele longtransplantatie. De familie Van Rheenen is nog steeds blij met de fantastische zorg die zij

professor dr. Jaap Tulleken, opleider intensivisten en Elsbeth ten Have, coördinator van IC-verpleeg-

genoten in het UMCG. Ze zien wel een aantal verbeterpunten.

44

staying alive
waarin ze leren hoe ze de belangrijkste problemen herkennen en hoe ze de allereerste opvang van
patiënten adequaat kunnen verrichten. Anouk van Lelyveld is een van de eerste deelnemers:

digen moet nu voldoende cursisten aannemen. Maar veel cursisten betekent ook veel begeleiding. En dat
betekent minder tijd voor de patiëntenzorg. Hoofdverpleegkundige Dick Kleijer schetst de dillema’s.

48

patiënten tussen de verschillende ziekenhuizen in de regio Noordoost-Nederland. MICU-coördinator Joep

de opleiding tot intensivist

Droogh (internist-intensivist) vertelt over de MICU en de training van MICU-artsen en MICU-verpleeg-

Intensivist Olga Peters vertelt over haar opleiding. Waarom kiest een arts voor die superspecialisatie
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de kwaliteit van de samenwerking tussen artsen en
verpleegkundigen staat of valt met duidelijkheid

28

kundigen.

50

crm-trainingen in het skills center
IC-verpleegkundigen, aios en fellow-intensivisten oefenen hoe ze als team effectief kunnen handelen in
stressvolle situaties. Het UMCG beschikt daartoe over een geavanceerd skills center. Roelie Sitepu is IC-

Professor Dr. Jaap Tulleken beschouwt een heldere scheiding tussen de werkzaamheden en specifieke

verpleegkundige bij Chirurgische Intensive Care en daarnaast een van trainers bij het skills center.

taken van de verpleegkundige en de arts als een belangrijke succesfactor voor de teamprestatie.

Ze vertelt over de gang van zaken: ‘Het is geen examen. Je mág fouten maken. Daar leer je van.’

‘Je moet precies weten wie wat doet. Dat staat of valt met duidelijkheid.‘

26

umcg traint micu-teams in skills center
De MICU (Mobiele Intensive Care Unit) is een aangepaste ambulance voor het vervoer van Intensive Care

‘Hoe eerder je als agnio of aios deze cursus kunt volgen, hoe beter.’

en hoe verloopt de opleiding?

de kunst van jongleren
Hoeveel cursisten kan een afdeling aan? Wie in de toekomst verzekerd wil zijn van goede IC-verpleegkun-

Internist-intensivist Hans Delwig ontwikkelde voor aios en agnio’s op de IC een introductiecursus

18

het managen van verwachtingen

Meer samenhang in de scholing van IC-verpleegkundigen en intensivisten. Een efficiëntere aanpak.

ontbreekt samenhang. Het is nog iets te vrijblijvend.’
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wat maakt het verschil?
Klantgerichtheid, inlevingsvermogen, overzicht en rust. Maar ook door de zorg voor de collega’s.

kundige-opleidingen bij het Wenckebach Instituut over hun ambities: ‘Er gebeurt veel maar er

14
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De Intensive Care Academie is een samenwerking van het Wenckebach Instituut en de afdeling

echocardiografie aan het ic-bed

54

het portfolio is een stok achter de deur voor begeleider
en aios

Transthoracale echocardiografie biedt de intensivist belangrijke informatie. Dr. Farouq Ismael,

Net als bij de andere medische specialismes werken intensivisten-in-opleiding met een portfolio. Dat stelt

medisch hoofd van de Thorax IC van het UMCG weet het zeker: over een paar jaar kunnen alle

hen en hun opleider in staat de voortgang van de opleiding te monitoren. Internist-intensivist-in-opleiding

intensivisten eenvoudig en snel een echocardiogram maken en interpreteren..

Annemieke Hartgring vertelt over haar ervaringen met het portfolio.

multidisciplinair werken, multidisciplinair leren

58

intervisie is waardevol

Solisten gedijen niet in de zorg. Het gaat steeds meer om teamwork. En toch is de opleiding van

Begeleide intervisie is in de opleiding tot medisch specialist beslist nog geen gemeengoed. Jammer,

artsen en verpleegkundigen vaak nog strikt gescheiden. Dat kan anders, vindt Elsbeth ten Have,

vinden intensivisten Marije Smit en Esther van Bockel. Zij hebben er veel aan gehad. Psycholoog en trainer

coördinator van de Intensive Care Academie.

Dorothe Vessies legt uit hoe het werkt.
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61

intensive care vanuit patiëntenperspectief
Als je wordt opgenomen op een Intensive Care afdeling is dat een ingrijpende ervaring. Voor de
patiënt maar ook voor zijn of haar naasten. Zorgbelang Groningen formuleert een aantal duidelijke
kwaliteitscriteria.

62

werken in de periferie
Een intensivist wordt opgeleid in een universitair medisch centrum. Hoe vergaat het de intensivist
die daarna in de “periferie” aan het werk gaat? Internist-intensivist Wilma Monteban werkt in het
Scheper Ziekenhuis in Emmen. Ze mist het UMCG niet. Hoewel. ‘We krijgen hier weinig ernstige
traumaslachtoffers.’

64

twee functies, één baan
Pim de Graaf is twee dagen per week kerndocent bij de opleiding Intensive Care Verpleegkunde.
daarnaast werkt hij twee dagen per week bij de Thorax Intensive Care. Hij is daar onderwijscoördinator maar vooral verpleegkundige. Deze combinatie biedt veel extra’s. Daarom hebben docenten bij de
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IC Academie naast hun onderwijstaken altijd taken in de patiëntenzorg.

66

luchtwegdag voor fellows icv
Sinds kort verzorgt het UMCG een ‘Luchtwegdag’ voor intensivisten en intensivisten-in-opleiding.
En dat is nodig. Patiënten op een IC zijn ernstig ziek en hebben vaak nauwelijks reserves. Internistintensivist Heleen Aardema is een van de deelnemers. Ze oefent met de HPS. ‘Het is echt erg echt!’

68

het structureren van het inwerkproces
Goede begeleiding van leerlingen en nieuwe medewerkers is belangrijk voor alle betrokkenen: de
nieuwe medewerker of leerling, de begeleider en collega’s én de patiënt. Durk Dijkstra is opleidingscoördinator van de IC-opleidingen bij het Wenckebach Instituut. Hij pleit voor een proactieve, heldere
aanpak die zich baseert op de functieanalyse.

72

verpleegkundigen moeten hun bekwaamheid kunnen
aantonen
Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen zich sinds dit voorjaar inschrijven in het Kwaliteitsregister
Verpleegkundigen & Verzorgenden. Dit past volgens Dinald Maatman, regieverpleegkundige Onderwijs bij de Intensive Care Volwassenen van het UMCG en Durk Dijkstra, coördinator van Vervolgopleidingen voor Intensive Care bij het Wenckebach Instituut in de professionalisering van het beroep.
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D e Intensive C are Aca demie is een s am enwerking v an h et Wen ckeba ch
I n s t i t u u t e n d e a f d e l i n g I nt e n s i ve C a re Vo l w a s s e n e n . O p i n i t i at i e f v a n
i n t e n s i v i s t p r o f e s s o r D r. J a a p Tu l l e k e n b u n d e l d e n b e i d e o n d e r d e l e n

Slooff: ‘Het UMCG heeft een belangrijke positie op het gebied van de Intensive Care. In de regio maar ook in
Nederland. En met het Wenckebach Instituut beschikt het UMCG ook over een opleidingsinstituut met schitterende faciliteiten en een heel duidelijke visie op het gebied van onderwijs. Noblesse oblige, adeldom verplicht.
En bovendien: onderwijs is een van de peilers van academisch werk. Je moet als UMC de inzichten die je in de
praktijk opdoet aan anderen overdragen.’

v a n h e t U MC G h u n k r a c h t e n . D r. Pe t r i e Ro o d b o l , h o o f d v a n h e t
Multidisciplinaire aanpak
We n c ke b a c h I n s t i t u u t e n p ro f. D r. M a a r t e n S l o o f f, i n t e r i m h o o f d v a n

Maarten Slooff | Petrie Roodbol

de ICV zijn trots op de Intensive Care Academie.
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Een belangrijk uitgangspunt van de Intensive Care Academie is de multidisciplinaire aanpak. Roodbol: ‘Als de
situatie zich ervoor leent, verzorgen we het onderwijs zoveel mogelijk multidisciplinair. We streven als UMCG
in de samenwerking tussen de disciplines naar helderheid over elkaars rol. Dat brengen we zoveel mogelijk al
tijdens de opleiding in de praktijk. Zo volgen bij Anesthesie en Obstetrie & Gynaecologie artsen en verpleegkundigen samen de crew resource management-trainingen. Dat gaan we nu ook binnen de Intensive Care
Academie doen. Het zou toch wonderlijk zijn dat in een training een arts de rol van verpleegkundige op zich
neemt terwijl er veel verpleegkundigen zijn die ook over dat onderwerp moeten leren.’ Slooff ziet nu al dat de
samenwerking tussen arts en verpleegkundige zich positief ontwikkelt. Roodbol: ‘We hebben het beeld
onderzocht dat artsen en verpleegkundigen over en weer van elkaar hebben. Die beelden verschuiven. Er is
meer respect voor elkaars professie. De Intensive Care Academie bouwt daar op voort.’
Docenten uit de praktijk
Het Wenckebach Instituut kiest er bewust voor dat kerndocenten altijd óók in de praktijk werken. In de medi-

NOBLESSE
OBLIGE

‘Je moet als UMC de inzichten die je in de praktijk
opdoet aan anderen overdragen.’

sche opleidingen is dat heel gewoon. In de opleiding van IC-verpleegkundigen en andere professionals binnen
de Intensive Care is dat minder vanzelfsprekend. Roodbol: ‘Als kerndocenten ook in de praktijk werken ontstaat
er een win-win-situatie.’

Regionaal
De Intensive Care Academie wil binnen het UMCG stevig aan de weg timmeren. Maar de Intensive Care
Academie wil ook in regionaal verband een rol spelen. Roodbol maakt bijvoorbeeld al plannen om met een
mobiel skillscenter ziekenhuizen in de regio te bedienen met trainingen op maat. Dat is vaak in allerlei opzichten
efficiënter. Slooff wil een stapje verder. ‘Je zult zien dat we straks ook gaan praten over gezamenlijke protocollen. We kunnen in het Wenckebach Skills Center gewoon eens proefondervindelijk uitzoeken welk protocol het
beste werkt. En met dat protocol kunnen we dan gezamenlijk oefenen. Evidence based.’
Overigens waren er binnen het UMCG allerlei scholingen en opleidingen op het gebied van de intensieve zorg.
De Intensive Care Academie maakt die beter zichtbaar. Andere cursussen en opleidingen zullen spoedig volgen.
Roodbol: ‘Over vijf jaar is de Intensive Care Academie een gerespecteerd instituut waar bijzonder competente
professionals worden opgeleid.’ Slooff realiseert zich wel dat er nog enig missiewerk moet worden verricht.
Ook binnen het UMCG. Maar dat komt goed: ‘Gegarandeerd. We kunnen bouwen op de cursussen die er al
zijn. En natuurlijk heeft de Raad van Bestuur visie en durf aan de dag gelegd door het Wenckebach Skills Center
te bouwen. Daarmee beschikken we over een fantastische faciliteit.’
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E l s b e t h t e n H a v e | J a a p Tu l l e k e n

Meer samenhang in de scholing van IC-verpleegkundigen en
intensivisten. Een efficiëntere aanpak. Meer aandacht voor
kwaliteit en vooral: meer aandacht voor een multidisciplinaire
a a n p a k . I n t e n s i v i s t p r o f e s s o r d r. J a a p Tu l l e k e n , o p l e i d e r
intensivisten en Elsbeth ten Have, coördinator van ICverpleegkun dige -opleidingen bij h et Wen ckeba ch Ins tituut
winden er geen doekjes om. De ambities zijn fors. ‘Maar’ zegt
Tu l l e k e n , ‘ n a - e n b i j s c h o l i n g i s n u e e n m a a l e r g b e l a n g r i j k . E r
gebeurt veel maar er ontbreekt samenhang. Het is nog iets te
vrijblijvend.’

MEER
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SAMENHANG
‘Bekwaamheid is iets wat je bij moet houden’

MINDER VRIJBLIJVENDHEID
De tijden zijn rijp voor wat meer regie. Het UMCG voegde vier IC-units samen tot één afdeling IC Volwassenen.
Die IC-afdeling bestaat uit een aantal gespecialiseerde IC’s. Tulleken: ‘Natuurlijk leggen we een chirurgische
patiënt bij voorkeur op de chirurgische IC. Maar dat kan niet altijd. De druk op IC-bedden is enorm. Als er geen
bed beschikbaar is op de chirurgische IC kunnen we wel een OK afzeggen maar dat is een forse domper voor de
patiënt en bovendien erg inefficiënt. Zo’n patiënt kan in principe uitstekend terecht op een van de andere units als
er daar een bed beschikbaar is. Maar dan willen we die medewerkers wel graag bijpraten. Hoe zat het ook al weer?
Dergelijk onderwijs willen we in de toekomst veel beter coördineren. Nu geeft een arts dan een praatje over een
ziektebeeld. Maar dat is voor een verpleegkundige vaak niet bijster relevant. Daarom willen wij dit soort onderwijs veel meer op maat geven.’ Dergelijk maatwerk bevordert de kwaliteit van de zorg. Maar is ook efficiënter.
Ten Have: ‘ De kruisbestuiving tussen IC’s zal alleen maar toenemen. Tussen de IC’s binnen het UMCG maar ook
tussen de IC’s in heel Noord-Nederland.’
Afspraken
Die kruisbestuiving is het gevolg van de steeds nauwere samenwerking tussen de ziekenhuizen in het Noorden.
Tulleken: ‘We krijgen steeds beter inzicht per ziekenhuis over welke categorie IC-patiënt er bij voorkeur kan worden opgenomen en wordt opgenomen. De CBO-norm is daarbij richtinggevend. Ziekenhuizen kunnen daardoor
beter inspelen op de steeds complexere zorg voor IC-behoeftige patiënten. Die ontwikkeling wordt versterkt
door de komst van de Mobiele IC-unit. Dat is een ambulance die is ingericht als IC. Patiënten kunnen daarmee
veilig van de IC in het ene ziekenhuis naar de IC in het andere ziekenhuis worden vervoerd. Dat draagt bij aan de
kwaliteit van zorg. En het onderstreept nog eens het belang van een gecoördineerde aanpak. Waar vroeger IC’s
relatief onafhankelijk van elkaar konden functioneren, zal nu de aandacht voor protocollering alleen maar toenemen. De IC Academie kan daarin een belangrijke rol spelen. ‘Voor de goede orde,’ benadrukken Ten Have en
Tulleken, ‘we werken dan natuurlijk niet alleen met docenten uit het UMCG. De IC Academie wil graag aan de slag
met docenten uit andere ziekenhuizen.’
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De samenwerking tussen ziekenhuizen in het Noorden krijgt steeds meer body, vertelt Ten Have. De IC Academie
kan daar een bijdrage aan leveren maar is er tegelijk ook een uitvloeisel van. ‘Er dreigt momenteel een tekort aan
IC-verpleegkundigen. Als ziekenhuizen maken we daarom nu afspraken over zaken als arbeidsvoorwaarden. Maar
ook over scholing. Zo hebben we samen het initiatief genomen om met de HBO-V’ s van de Hanzehogeschool en
de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een afstudeervariant van de HBO-V te starten: de critical care variant.
Maar we doen dat als ziekenhuizen wel onder onze voorwaarden. Wij formuleren als ziekenhuizen eisen aan de
kwaliteit van de instroom. We werken als ziekenhuizen steeds nauwer samen.’ Ook die samenwerking zal meer
afstemming tot gevolg hebben rond de IC-zorg.
Een eensluidende manier van werken
En de kruisbestuiving zal alleen maar toenemen. Daarover bestaat bij Tulleken en Ten Have geen twijfel. Tulleken:
‘In het UMCG organiseert collega Hans Delwig een meerdaags introductieprogramma voor aios en anio’s die voor
het eerst op een IC komen te werken. Aan dat programma kunnen natuurlijk ook arts-assistenten meedoen die
elders aan de slag gaan.’ Een dergelijk gemeenschappelijk introductieprogramma is efficiënter en draagt naar
verwacht bij aan een meer eensluidende manier van werken in de IC’s in Noord-Nederland.
Een belangrijk speerpunt binnen de IC Academie is de multidisciplinaire samenwerking, vertelt Elsbeth ten Have.
‘Op IC’s werken artsen en verpleegkundigen erg nauw samen. Als je in de patiëntenzorg samenwerkt is het niet
meer dan logisch dat je ook samenwerkt op het gebied van onderwijs en na- en bijscholing.’ Het UMCG verzorgt
al gezamenlijk onderwijs voor chirurgen in opleiding en OK-assistenten in opleiding. Intensivist Joep Droogh
ontwikkelde een gezamenlijk de scholing van de medewerkers van de mobiele IC unit. Intensivisten en ICverpleegkundigen die op de MICU komen te werken volgden gezamenlijk deze scholing..
Feedback

12

De aandacht voor multidisciplinaire samenwerking krijgt extra slagkracht door het Wenckebach Skills Center
UMCG. Dat leent zich bij uitstek voor een teamgerichte aanpak. Het UMCG verzorgt er al veel multidisciplinaire
trainingen. Bijvoorbeeld op het gebied van spoedeisende hulp en reanimatie. Werken in het Skills Center heeft
dan echt meerwaarde. Tulleken sprak tijdens het congres over simulatieonderwijs in het UMCG met Dr. Amitai
Ziv, een Israëlische kinderarts. ‘Ziv was vroeger straaljagerpiloot. Hij verbaasde zich erover dat in de gezondheidszorg spannende procedures zo weinig worden geoefend. In de luchtmacht gebeurt dat keer op keer. Bekwaamheid is iets wat je moet bijhouden.’ Dat geldt voor mensen die nog niet zo lang op een IC werken maar heel beslist
ook voor oudgedienden. Ten Have: ‘Sommige professionals vragen zich hardop af waarom zij bepaalde handelingen die ze dagelijks verrichten, toch nog zouden moeten oefenen in een skillslab. Maar juist die groep kan last
hebben van blinde vlekken. Soms is een bepaalde aanpak langzamerhand ingesleten. En dat hoeft niet altijd de
beste aanpak te zijn. Hoe langer je werkt, hoe groter de kans dat je dergelijke blinde vlekken hebt. Daarom is dat
zo belangrijk: trainen, uitvoeren, opnemen op video en feedback krijgen. Zeker als professionals van meerdere
ziekenhuizen deelnemen. Ik maak geregeld mee dat iemand een bepaalde procedure net wat anders en net wat
handiger uitvoert. Je kunt nog zoveel van elkaar leren.’
Spannend
Tulleken: ‘ Het skillslab biedt daarvoor geweldige mogelijkheden. In het skillslab moet je laten zien dat je beschikt
over de competenties en je krijgt direct feedback.’ Daarmee wordt niet iedere bijeenkomst een examen. Integendeel vindt Tulleken. ‘ We observeren, we geven feedback doen het nog eens voor en de deelnemer leert. Maar
veel deelnemers zijn het niet gewend om zo close geobserveerd te worden. Dat is inderdaad spannend. Maar dat
gaat vanzelf over. Dit soort vormen van na- en bijscholing moet een continu proces worden. In het UMCG en in
de regio. De start van de IC Academie brengt dat een stukje dichterbij.’
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Hans Delwig | Anouk van Lelyveld

Intensive Care Academie ontwikkelt introductiecursus voor aios en agnio’s
Het UMCG beschikt over een IC Neonatologie, een kinder IC en vier Intensive Care units voor v
olwassenen: de Neuro IC, de Thorax IC, de Chirurgische IC en de Intensive Care Beademing.
Deze vier units hebben de krachten verenigd in één IC-organisatie: de IC Volwassenen. Op al deze
IC’s doen aios en agnio’s de eerste opvang. Internist-intensivist Hans Delwig ontwikkelde voor
deze groep jonge dokters een introductiecursus.
‘In deze introductiecursus trainen onze aios en agnio’s een aantal basisvaardigheden. Ze leren hoe
ze de belangrijkste problemen kunnen herkennen. Ze leren hoe ze de allereerste opvang van patiënten adequaat kunnen verrichten. Als ze voor het eerst aan het werk zijn op de IC zijn ze compleet
overdonderd door de problematiek. Je ziet dat bijvoorbeeld aan de manier waarop ze patiënten
presenteren tijdens het multidisciplinair overleg. Er is voldoende backup en supervisie zodat de
patiënten niet direct gevaar lopen. Maar het is wel slecht voor het zelfvertrouwen van deze jonge
artsen. In eerste instantie kunnen ze terecht bij de IC-fellow en de supervisor. Daarnaast kunnen ze
altijd een beroep doen op de IC-verpleegkundige. Dat zijn zeer ervaren krachten die buitengewoon
goed zijn opgeleid. Maar voordat ze om hulp vragen, moeten ze het probleem onderkennen. Dáár
is deze cursus allereerst op gericht. Het gaat om een basale kennismaking met de meest basale
problemen. We hebben eigenlijk maar één boodschap: vraag hulp!’
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STAYING ALIVE
‘En nu wil je dat ik hem beter maak?’

Buiten is het 33 graden. Binnen zit Anouk van Lelyveld op haar knieën op het OK-bed waar ze de Human Patient
Simulator (HPS) reanimeert. Het is hard werken. Heel hard werken. Zeker als je klein bent en niet al te zwaar. Haar
collega Roelof Lethinge legt haar handelingen vast op de pc: ‘Nee, niet diep genoeg…nee, nog niet. Ja, zo gaat-ie
goed.’ Anouk houdt het net twee minuten vol.
Dat is ook precies voldoende, zegt docent internist-intensivist Hans Delwig. ‘Langer hoeft niet. Daarom moet je

Aios en agnio’s bij de Intensive Care krijgen

ook altijd met meer mensen zijn. Dan kun je elkaar aflossen. Maar het moet nog wat sneller.’ Hij knipt ritmisch

vanaf juli 2009 een korte maar stevige

Bee Gees. Anouk luistert aandachtig en beweegt ritmisch mee. ‘Precies, dat is het ritme. 100 slagen per minuut.’

introductiecursus. Een van de eerste
deelnemers is agnio (assistent geneeskunde
niet in opleiding) Anouk van Lelyveld.

met zijn vingers, beweegt zijn schouders op de muziek en zingt het refrein van ‘Staying alive’, de oude hit van de
Anouk klimt monter weer op het bed en begint opnieuw. ‘Ja, zo gaat het goed.’ zegt Roelof. Anouk loopt naar het
voeteneind waar de monitor staat waarop haar bewegingen worden getoond. Haar collega laat het zien: ‘Kijk, in
deze bandbreedte zit je goed: minstens 38 millimeter diep en hoogstens 50.’
Het volgende station
Anouk van Lelyveld is sinds twee maanden agnio op de IC Volwassenen. Ze hoopt binnenkort in opleiding te
komen tot anesthesioloog. Ze neemt samen met vijf collega’s deel aan een tweedaagse introductiecursus
Intensive Care. Het is de laatste middag van de cursus. Ze vindt het allemaal erg nuttig en erg leerzaam. ‘Ik had de
cursus liever gevolgd direct nadat ik op de IC begon maar dit is de eerste keer dat de cursus wordt gegeven.
Hoe eerder je als agnio of aios deze cursus kunt volgen, hoe beter.’
En dan staat de volgende groep in de kamer en gaat Anouk op weg naar het volgende station. Dat is in een van de
IC’s in het Skills Center. Ze heeft haar hand op de deurknop. ‘Je weet niet wat je aantreft als je de deur opendoet,’
zegt ze, ‘dat maakt het ook spannend.’
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Onderuit

Op het IC-bed ligt een pop. Hans Bams is medisch programmacördinator voor de HPS en operator bij het Skills
Center. Hij introduceert de patiënt. ‘Zodadelijk komt een patiënt van de spoedopvang. Het is een 58 jarige

Even later haalt Anouk de kap van zijn mond. De verpleegkundige reikt haar de intubatiematerialen aan. In haar

vrachtwagenchauffeur. Meneer was een dag of wat niet lekker, had buikklachten en voelde zich grieperig. Toen

rechterhand heeft Anouk een laryngoscoop. Haar linkerhand zet ze tussen de neus en de kin van de heer

hij vanochtend zijn temperatuur opnam, zag hij dat hij 40 graden koorts had. Zijn vrouw heeft hem direct naar de

Jansen. Ze doet zijn mond open, zoekt de luchtpijp en brengt de tube in.

spoedopvang gebracht. Meneer werd vervolgens naar de naar de Intensive Care overgeplaatst.’ Bams vertelt dat
de laboratoriumuitslagen nog niet bekend zijn. Er is wel een thoraxfoto gemaakt. Anouk luistert aandachtig. ‘Oké.

Terwijl ze daar druk mee in de weer is, komt Hans Bams uit de operator-ruimte: ‘Ik ga het je even wat moeilijker

En nu wil je dat ik hem beter maak? Heb je verteld hoe hij heet? Nee hè? Ik noem hem meneer Jansen.’ Dan gaat

maken. Waarom gaat deze meneer nu toch nog onderuit?’ Anouk zwijgt. Ze is bezig met de tube en denkt na

Bams naar de regieruimte vanwaar hij de IC kan overzien en de HPS kan bedienen.

over de vraag. Bams helpt haar wat op weg: ‘Deze meneer voelt zich al een dag of wat ziek. Hij heeft 40 graden
koorts en buiten is het 33 graden.’ Anouk denkt hardop: ‘Als iemand misselijk is, eet en drinkt hij minder.’ De

Ik ben de dokter

conclusie is: meneer loopt zeker 10 liter in vocht achter!

Ze buigt zich onmiddellijk voorover over de pop. ‘Meneer Jansen? Ik ben de dokter…’ Maar ze is te snel. De
patiënt is er nog niet. Vanuit de regieruimte grijpt Bams in: ‘Meneer Jansen wordt zo binnengebracht. Jij hebt dus

Ze bouwen even een time out in. Bams komt uit de regieruimte en praat. Peters praat. Smit praat. Anouk

mooi even tijd om de beademingsmachine klaar te maken.’ Anouk geeft geen krimp en herpakt zich onmiddellijk.

luistert. Ze staat wijdbeens, haar hoofd wat voorovergebogen. Ze denkt na en vat telkens samen wat ze hoort.

Ze vraagt de verpleegkundige (een rol van chirurg-intensivist Marije Smit) om Olga Peters (de supervisor) op te

Dan trekt ze haar conclusie: ‘Dan moet ik nu de verpleegkundige instrueren om meer vocht toe te dienen.’

piepen en de beademingsmachine neer te zetten. Anouk moet wat stekkers en slangen inpluggen. De aansluit-

Bams is nog niet tevreden. ‘Er is nog wat aan de hand. Wat gebeurt er als meneer straks weer bijkomt?’ Anouk

punten zitten hoog. Ze kan er maar net bij. Bams zegt: ‘De patiënt is nu binnen.’

realiseert zich dat meneer Jansen zo dadelijk wel wakker wordt maar dat de spierverslapper die ze gebruikte
langer werkt. Het is dus zaak om direct na de intubatie, sederende medicatie op het infuus aan te sluiten.

‘Meneer Jansen,’ zegt Anouk, ‘ik ben de dokter. Hoe voelt u zich?’ Meneer Jansen zegt niets. Ze plugt de stekkers

Anders wordt de patiënt wakker terwijl zijn spieren verslapt zijn; hij krijgt dan dus alles mee zonder dat hij iets

van de beademingsmachine in. ‘Waar zit het aan-uit knopje?’ vraagt ze zich hardop af, ‘of staat hij al aan?’ Er klinkt

kan bewegen om te laten merken dat hij wakker is. ‘Precies,’ zegt Bams, ‘en dat is een extreem angstige

een luide bliep. Anouk bekijkt het scherm: ‘We hebben een aardige zuurstofsaturatie. Ik zet de zuurstof op 5 liter

ervaring.’

per minuut.’ ‘Dat heb ik al gedaan’, zegt verpleegkundige Smit, ‘Ik was toch in de buurt.’
Diagnose

16

Bams geeft een reeks feiten en cijfers zoals de pH-waarde, de saturatie, de bicarbonaat-waarde en de bloeddruk.

Ze hervatten de procedure. ‘Goed,’ zegt verpleegkundige Smit, ‘wat wil je hebben?’ Anouk begint haar bood-

Anouk hoort het aan en denkt na. Vrijwel onmiddellijk volgen er meer labuitslagen. Anouk luistert opnieuw

schappenlijstje op te noemen: ‘Een lijn.’ ‘Welke maat?’ vraagt de verpleegkundige onmiddellijk, ‘15, 20, 25 of

aandachtig. Ze zegt: ‘Oké, het lactaat is veel te hoog. We hebben ergens spierschade.’ De stem van Bams (in zijn

30?’ Anouk kijkt eens naar de pop en zegt: ‘Medium’. ‘Goed, dat wordt dan 25. ‘ zegt Smit. Anouk vervolgt haar

rol als meneer Jansen) klinkt klagelijk uit de luidspreker: ‘Ik ben benauwd.’

boodschappenlijst. ‘En een tafel hierbij.’ besluit ze.

Voelt u zich wat beter?

‘Tien punten’, complimenteert Peters. Bams komt met nieuwe labuitslagen. Anouk luistert en benoemt de

‘Daar gaan we wat aan doen.’ zegt Anouk tegen de pop. Ze doet hem een kapje voor en beademt de patiënt hand-

veranderingen ten opzichte van de vorige uitslagen. Ze stelt haar diagnose: ‘ Abdominale sepsis (waarvoor veel

matig. Ze knijpt ritmisch in de luchtzak. ‘U krijgt nu wat extra zuurstof. Voelt u zich wat beter?’ ‘Nee’ piept meneer

vulling en antibiotica).’ Bams heeft het laatste woord. ‘Meneer Jansen is nu stabiel en kan naar de OK. Daar zal

Jansen. ‘Dan is het waarschijnlijk toch een pneumonie.’ zegt Anouk. Verpleegkundige Smit vraagt aan meneer

men de buik moeten openen om de bron van infectie op te sporen en te behandelen.’

Jansen: ‘Bent u allergisch voor een antibiotica?’ Jansen begrijpt haar niet. Smit probeert het opnieuw. ‘Bent u
ergens allergisch voor?’ ‘Nee’ zegt Jansen kortaf. ‘Goed, dan geef ik u nu antibiotica.’ En Anouk vertelt meneer

Anouk staat wat uit te puffen: ‘Dat zal ik nooit meer vergeten: vullen, vullen, vullen.

Jansen wat er nu gaat gebeuren. ‘U heeft moeite met ademen. We gaan u daar wat bij helpen.’ Ze plaatst een kap

En op tijd antibiotica geven.’

over de neus en mond van meneer Jansen die nog een beetje tegensputtert en begint daarna met regelmatige
tussenpozen in de beademingsballon te knijpen.
Olga Peters komt binnen. Zij is de supervisor en neemt het zoals gebruikelijk in dit soort situaties onmiddellijk
over. Anouk geeft haar een samenvatting van het voorafgaande. Peters zegt: ‘Oké, we gaan hem eerst maar eens
een “ruim” infuus geven.’ En tegen Bams in de regieruimte : ‘Doe nog maar 1 liter NaCl. En hebben we al labuitslagen om te vergelijken?’ ‘Nee.’
Het is stil op de kamer. We horen zacht ritmisch getik van de machines en het gepomp van de handbeademing die
Anouk geeft. De verpleegkundige zet de medicijnen klaar voor de intubatie. Peters doorbreekt de stilte. Ze vraagt
aan Anouk: Wat is nu het risico bij een intubatie? Anouk denkt even na. ‘Wat ga je eerst geven?’ vraagt Olga door.
Er komt niet een twee drie een antwoord. Olga gooit het over een andere boeg. Ze neemt het initiatief, zoals een
supervisor betaamt: ‘Je hebt hem nu goed op de kap. Meneer Jansen, we gaan u iets kalmerends geven.’
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Olga Peters

O p e e n I n t e n s i ve C a r e z w a a i t d e i n t e n s i v i s t d e s ce p t e r.
De intensivist is verantwoordelijk voor de medische zorg voor
een groep patiënten die over het algemeen heel ernstig ziek
zijn. De intensivist zorgt ervoor dat er voor iedere patiënt een
actueel behandelplan is, gebaseerd op een zo goed mogelijke
diagnose in een vaak complexe situatie. Waarom kiest een
arts voor die superspecialisatie en hoe verloopt de opleiding?
Intensivist Olga Peters vertelt over haar opleiding.
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DE OPLEIDING
‘Het is goed. Doe maar.’

TOT INTENSIVIST
Olga Peters (35) is intensivist. Ze werkt sinds begin 2008 als staflid bij de Intensive Care Beademing van het
UMCG. Ze begeleidt nu zelf fellows die in opleiding zijn tot intensivist. Haar keuze voor het vak was een late
roeping. ‘Hiervoor was ik anesthesioloog. Als anesthesioloog spreek je je patiënt natuurlijk voor de operatie. Maar
daarna zie je de patiënt meestal niet meer. Ik heb gemerkt dat ik het belangrijk vind om met de patiënt en zijn
familie een langere behandelrelatie op te bouwen.’ Maar er is meer: ‘En bovendien: ik wil graag zelf uitvinden wat
een patiënt heeft en waarom het met een patiënt gaat zoals het gaat. Op een IC krijg je daarvoor alle kans.’ Het is
in sommige opzichten natuurlijk wel een zwaar vak, geeft ze toe. ‘Op de OK heb ik in mijn tijd als anesthesioloog
nooit een patiënt verloren. Maar hier op de IC verlies je natuurlijk wel eens een patiënt.’
De opleiding tot intensivist duurt twee jaar en staat open voor anesthesiologen, internisten, chirurgen, longartsen, neurologen en cardiologen. Een intensivist in opleiding is dus altijd al een medisch specialist of een AIOS aan
het eind van de opleiding van een van de moederspecialismen. Een medisch specialist die in opleiding is tot een
“superspecialisme” wordt ook wel ‘fellow’ genoemd.
Het grote overzicht
‘Je brengt al heel wat mee als je fellow wordt. Je bent immers al (bijna) medisch specialist en je hebt al heel wat
ervaring. Het doel van de opleiding is dat je na twee jaar zelfstandig een IC kunt aansturen.’ Met het woord ‘aansturen’ doelt Peters niet in de eerste plaats om het managen van de afdeling. Peters beschrijft het werk van een
intensivist als dat van een simultaanschaker: ‘Je hebt twaalf patiënten van wie je de status moet kennen, van wie je
het behandelplan in je hoofd moet hebben en van wie je dat behandelplan onmiddellijk moet kunnen bijstellen als
je nieuwe informatie hebt. Je wordt als intensivist verondersteld het grote overzicht te bewaren.’
Die vaardigheid wordt geleidelijk ontwikkeld in de opleiding. Peters: ‘We hebben hier in Groningen binnen de
Intensive Care Volwassenen vier aparte units: de neurologische IC, de interne IC, de chirurgische IC en de thorax
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IC. Verder zijn er een kinder-IC en een neonatologische IC, met deze laatste twee hebben wij niets van doen, zij
worden bemand door kinderartsen. Een fellow doet een stage van een half jaar in elk van deze IC’s. Je leert er alle
facetten van het vak. Voorafgaand aan de stage maak je een plan: wat zijn je leerdoelen, wat zijn je aandachtspunten? En na iedere stage bespreek je die met de stagebegeleider.’ Dat levert voor de fellow een aantal inzichten op.
Niet alleen de begeleider laat zich uit over de vorderingen van de fellow. Eenmaal per zes weken bespreken de
stagebegeleiders alle fellows met de opleider. Het verslag daarvan neemt de fellow op in zijn portfolio. Tenminste,
als hij dat wil. ‘Het staat er allemaal wel erg zwart op wit. Maar je portfolio is een document dat puur persoonlijk
is. Je laat het alleen lezen aan iemand als je dat zelf wilt.’
Informatieslurpers
Is er een typisch Groningse stijl? ‘Ja,’ zegt Peters, ‘onze aanpak is - denk ik - vrij open. Je kunt hier alle stafleden
altijd aanspreken.’ Dat hangt volgens Peters ook samen met de aard van het vakgebied. ‘Wij zijn informatieslurpers. Maar uiteindelijk moeten we wel een eigen visie op de patiënt ontwikkelen. Uiteindelijk bepalen wij het
beleid. En dat leer je alleen maar door het te doen.’ En dat betekent toch dat de fellow zelfstandig aan de slag gaat.
Peters: ‘In het begin zitten we erbij. Maar je moet op een gegeven moment zeggen: “Het is goed. Doe maar.” We
geven de fellows daarom bij wijze van spreken de sleutel van de IC. En zelf houden we een reservesleutel, just in
case.’
Fellowdiensten
Een belangrijke fase in de opleiding zijn de 24 uurs-supervisiediensten die een fellow doet. Tijdens die diensten
wordt de fellow namelijk geconfronteerd met de consequenties van zijn eigen beleid. Die dienst doe je op de IC
waar je op dat moment stage loopt, met een op elk moment bereikbare intensivist als achterwacht.
De zwaarste maar ook leerzaamste diensten zijn voor Peters echter de fellowdiensten. Dan is de fellow gedu-
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rende de avond en de nacht verantwoordelijk voor alle nieuwe opnames en consulten in het ziekenhuis. Als er
een nieuwe patiënt binnenkomt doet de dienstdoende fellow de opname, stelt de diagnose en maakt het beleid.
Zonodig is er overleg op afstand met de supervisor. De meest voorkomende vraag is: kan deze patiënt op de IC
terecht? Peters: ‘Dat lijkt eenvoudig maar is soms erg moeilijk. Het makkelijkste is namelijk “ja” zeggen. Dan is de
verwijzende arts blij en is de familie blij. Het is al moeilijker om een patiënt te weigeren als de IC vol is. Maar verreweg het moeilijkst is om een patiënt te weigeren terwijl je wél ruimte hebt,. Lang niet altijd is de patiënt het beste
uit in een IC-bed.’ Wat is er dan precies zo moeilijk? Peters: ‘Je moet keuzes maken. Bijvoorbeeld: welke patiënt
moet er wijken voor een patiënt die er ernstiger aan toe is? Of je neemt de patiënt niet op omdat er sprake is van
een aandoening waarbij een IC-behandeling gewoon geen toegevoegde waarde heeft. En altijd gaat het over vitaal
bedreigde patiënten. Patiënten die zonder opname waarschijnlijk komen te overlijden. De keuze om de patiënt
niet op te nemen heeft grote consequenties. En soms moet je dan ook in de slag met collega’s die niet altijd de
zelfde mening zijn toegedaan. Dat is geen wedstrijdje. Nee, je hebt pas gewonnen als alle patiënten in het goede
bed liggen.’
Verbanden
Het vak ‘intensivist’ worstelt met een wat onduidelijk beroepsbeeld, erkent Peters. Bij de buitenwereld maar ook
onder collega medisch specialisten. ‘De meeste collega’s in het ziekenhuis zijn orgaanspecialisten. Zij focussen op
het orgaan, wij leggen de verbanden. Daarbij gebruiken we de specifieke expertise van de andere specialisten. De
longarts ziet echt nog wel mogelijkheden om de longen aan de praat te krijgen. De cardioloog ziet nog wel mogelijkheden om die hartproblemen de baas te worden en de nefroloog ziet nog wel mogelijkheden om te dialyseren.
En ondertussen sta ik bij de patiënt en zeg “Maar jongens, dit kan zo toch niet…”
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J a a p Tu l l e k e n
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de kwaliteit van
de samenwerking
tussen artsen en
verpleegkundigen
staat of valt met

DUIDELIJKHEID

‘Een goed team is op elkaar ingespeeld’
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De ICB heeft twaalf bedden. De ruimte kijkt uit over de binnenstad van Groningen. Het hart van de ruimte
wordt gevormd door de centrale bewakingspost. De ruimte is met een glaswand afgescheiden van de bedden.
Er staat een aantal computers die de toestand van de patiënt in de gaten houden. Het geheel doet denken aan
“controlroom”. Dat klopt absoluut niet, haast Tulleken zich te zeggen.’Integendeel: we gebruiken de ruimte om
even te kunnen overleggen, uitslagen te bekijken, de status te schrijven maar ook om even een kopje koffie te

P r o f e s s o r D r. J a a p Tu l l e k e n i s o p l e i d e r I n t e n s i v e C a r e
en werkzaam als supervisor op de Intensive Care
Beademing (ICB), een van de vier units van de Intensive
Care volwassenen (ICV). Een heldere scheiding
tussen de werkzaamheden en specifieke taken van de

drinken en toch op de patiënt te kunnen letten. Maar we zijn hier zo min mogelijk. We zijn bij het bed.’
Het is half twaalf. De eerste drukte is voorbij. De ochtend is het moment waarop de staf de toestand van de
patiënten in kaart brengt. Hoe gaat het precies met hen? Zijn er veranderingen ten opzichte van gisteren? Op
grond daarvan wordt het beleid bijgesteld of aangescherpt. Dat gebeurt tijdens het multidisciplinair overleg.
Daarna zorgen de verpleegkundigen samen met de assistenten en de fellows ervoor dat het aangepaste of
nieuwe beleid ook in gang wordt gezet. En onderwijl blijft men checken. Telkens weer. En dat gaat uitvoerig.
Tulleken: ‘We bekijken onze patiënten iedere ochtend letterlijk van top tot teen. Ook als het probleem zich in
de buik situeert, beginnen we boven.’ Dat onderzoek wordt verzorgd door de arts-assistenten en de fellows (de

verpleegkundige en de arts is erg belangrijk. Alleen

intensivisten in opleiding). De intensivist controleert. De arts-assistenten en de fellows leggen hun bevindingen

daardoor kan het team zo’n goede prestatie neerzetten.

voor het beleid. De patiënten worden vervolgens dagelijks uitvoerig in het multidisciplinair overleg besproken.

Je moet precies weten wie wat doet. Dat staat of valt
met duidelijkheid.‘

vast in een rapport dat ze bespreken met de intensivist. Samen trekken zij conclusies en maken een voorstel

Knoppen
Maar het controleren van de patiënt gaat de hele dag door. Telkens weer maakt de supervisor, de fellow of de
arts-assistent het rondje. Tulleken: ‘Het is opvallend is dat de assistenten en fellows in het begin altijd aan een
knopje willen draaien. Wij zeggen telkens: “Kijk eerst naar de patiënt. Kijk, voel, luister, bekijk de uitslagen, bekijk de monitoren en bekijk de patiënt. Wat zie je? Wat neem je waar? Wat is je eerste conclusie? Waarop

baseer je dat?” Bij de bedden staan veel apparaten. En er zijn veel slangen, veel schermen en heel veel knoppen.

Luisteren

Voor wie iets doen wil, zijn die knoppen inderdaad verleidelijk. Maar de kern van het vak is toch vooral observe-

Teamwork begint bij wederzijds respect voor elkaars professie en voor elkaars grenzen. Dat betekent bijvoor-

ren, onderzoeken, gegevens verzamelen en interpeteren en dan handelen, benadrukt Tulleken.

beeld dat arts en verpleegkundige echt naar elkaar luisteren. Aan dat soort zaken besteedt de opleiding van
intensivisten expliciet aandacht. Overigens: multidisciplinair werken is ook werken met andere medische

Op de IC doorlopen de medewerkers iedere dag hetzelfde programma. Vaste prik. Die routine heeft een doel,

disciplines zoals de chirurg, de neuroloog, de internist of de spoedeisende-hulp-arts.’

legt Tulleken uit. ‘De zorg op een IC is een teamprestatie. En dan is het nodig dat je precies weet wat er gebeurd is
en wat er gaat gebeuren. Alleen dan kun je eenvoudig improviseren als dat nodig mocht zijn.’

Om het teamwork verder te verbeteren kan de IC Academie een belangrijke bijdrage leveren, meent Tulleken.
‘We weten nog niet zo goed wat de arts precies wil weten van de verpleegkundige als hij vraagt “Hoe is het

Wat valt op?

met meneer A?” Welke informatie geeft de verpleegkundige dan? Wat laat ze achterwege en waarom? Je moet

Het multidisciplinair overleg (MDO) is in die routine een belangrijk moment, 7 dagen per week en 365 dagen per

kunnen leunen op elkaar. We streven daarom naar gezamenlijk gedragen protocollen. Er is echt nog een stap te

jaar. Het MDO wordt voorgezeten door een van de supervisoren. De assistenten, fellows en artsen van verwij-

maken als het gaat om de vraag wat we precies van elkaar willen weten en nodig hebben. We kunnen veel van

zende specialismen zijn aanwezig. Net zoals de verpleegkundige die de patiënt verzorgt. De assistent presenteert

elkaar leren.’

de patiënt. De verpleegkundige vult aan. Wat valt op? Zijn er problemen met de medicatie? En vervolgens wordt
de patiënt door het team besproken en wordt het beleid uitgezet en de taken verdeeld. Soms is dat beleid
ongewijzigd. Meestal is er wel een aanpassing.
Het MDO is een moment waarop de multidisciplinaire aanpak en het teamwork echt tot z’n recht komt. Er is, zegt
Tulleken, ‘een glasheldere scheiding tussen de werkzaamheden en specifieke taken van de verpleegkundige en de
arts. Alleen daardoor kan het team zo’n goede prestatie neerzetten. Je moet 100 % op elkaar kunnen rekenen. Je
moet precies weten wie wat doet. Dat staat of valt met duidelijkheid.‘
De verpleegkundige organisatie op een IC is daarom belangrijk. De verpleegkundige is veel meer aan het bed dan
op een gewone afdeling. Op een IC heeft een verpleegkundige slechts een of twee patiënten. De zorg voor ICpatiënten is domweg erg intensief. De patiënt moet zeer regelmatig worden omgedraaid om decubitus te voor-
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komen. De beademingsbuis en de centrale infuuslijnen moeten regelmatig verzorgd worden. Daardoor ziet de
verpleegkundige als het goed is iedere verandering. ‘Dat is ook hun vak,’ zegt Tulleken, ‘Kijk, merk op. Focus niet
alleen op maat en getallen. Zoek het dichterbij.’
Rolduidelijkheid
In crisissituaties wordt de kwaliteit van het teamwork echt op de proef gesteld. ‘Onze patiënten zijn vaak direct
levensbedreigend ziek. Bijvoorbeeld in het geval van een ernstige infectie die niet of onvoldoende onder controle
is. Als zo’n patiënt een sepsis krijgt die niet onder controle wordt gehouden, kan dat leiden tot een systemisch
effect: lage bloeddruk, nierfalen, hartfalen en verminderde longfunctie. Kortom een multi-orgaanfalen ontwikkelt
zich. Je moet dan in hoog tempo de goede dingen goed doen. In zo’n situatie werk je strikt volgens protocol. Als
de handelingen niet in elkaar grijpen, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de patiënt. Het teamwork wordt
erg zichtbaar tijdens dit soort urgente zaken.’ En goed teamwork is een kwestie van rolduidelijkheid, vindt
Tulleken. De intensivist stelt de diagnose en zet het beleid uit dat samen met de verpleegkundigen, assistenten en
fellows wordt uitgevoerd. En inderdaad, als het gaat om het vervolgens bewaken van de toestand van de patiënt is
er een grijs gebied. Stemmingswisselingen kunnen belangrijke indicatoren zijn van de toestand van de patiënt. De
arts ziet die wisselingen meestal minder goed omdat hij gedurende de dag veel meer patiënten vaak kort ziet.
De verpleegkundige zorgt de hele dag voor een of twee patiënten. Die ziet dus meer, wat dat betreft .
Ook het contact met de familie is een kwestie van teamwork. ‘In het MDO nemen we teambeslissingen.
Natuurlijk houdt de dokter de familie op de hoogte. Maar een gesprek met de IC arts is al snel erg beladen en
voor familieleden erg spannend. De IC verpleegkundige is altijd bij het familiegesprek aanwezig. Dat heeft als
voordeel dat hij of zij precies weet wat er gezegd is en het zonodig later aan het bed nog eens rustig kan uitleggen.
Het is erg belangrijk dat arts en verpleegkundige dezelfde boodschap geven. Dat kan alleen maar als het MDO
goed is gevoerd en iedereen goed heeft opgelet. Alleen dan voorkom je ‘mixed messages’. Je moet je realiseren
dat de familie ieder woord op een goudschaaltje legt. Zorg dus voor een heldere, consistente boodschap.’
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Farouq Ismael

Op een Intensive Care worden patiënten 24 uur per dag intensief gemonitord. Eén parameter wordt echter
nauwelijks structureel gemeten: de toestand van het hart. Op de Intensive Care Volwassenen van het UMCG
leren intensivisten-in-opleiding tegenwoordig hoe ze een echocardiogram kunnen maken en interpreteren.
Dr. Joost van der Maarten, anesthesioloog-intensivist op de Thorax IC van het UMCG was een pionier op dit
gebied. Hij was onder meer een van de instructeurs die in Brussel de techniek overdroegen op collega’s.
Dr. Farouq Ismaël is een warm pleitbezorger. ‘Echocardiografie was uitsluitend iets voor cardiologen. Maar sinds
een paar jaar zien we de apparatuur ook op de IC’s. Echocardiografie kan een belangrijke rol spelen bij de
diagnostiek van patiënten op de IC maar ook bij het monitoren van het effect van de behandeling. Je ziet of de
behandeling werkt of niet.’
Het vraagt tijd
De voordelen zijn legio. De aanpak is niet-invasief. En er zijn geen complicaties. Het is evidence based. En het
trucje is eenvoudig te leren, vertelt Ismael. Waarom werken intensivisten er dan nog zo weinig mee? Ismaël
schuift wat naar achteren: ‘Intensivisten kunnen het gewoon niet, het maakte geen deel uit van de opleiding
tot intensivist’ En hoe komt dat? ‘Tijdgebrek. De basiscursus vergt slechts één dag. Maar daarna moet je je het
eigen maken. Dat kost veel meer tijd.’ In het UMCG is besloten dat een fellow dertig keer een echocardiogram
onder begeleiding moet maken en interpreteren voordat hij het zelfstandig mag.’
Belangrijk
Waarom is het zo belangrijk? Ismaël: ‘Het kan aan het bed gebeuren, het is snel en eenvoudig en het toont
direct het resultaat van de behandeling op de Intensive Care. Bovendien, een echocardiogram laat zien wat bij
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ECHOCARDIOGRAFIE
‘Een korte cursus heeft veel effect.’

AAN HET IC-BED
een ernstig ziek patiënten de schade is aan de pompfunctie van het hart. En je ziet of je het juiste middel op
het juiste moment toedient.’ Er zijn natuurlijk alternatieven, weet Ismael maar die zijn minder eenvoudig. En de
transthoracale echocardiografie heeft geen enkele complicaties.
Cardiologen juichen de ontwikkeling toe. Ze zijn niet bang voor broodroof. Integendeel. ‘Cardiologen kunnen
onmogelijk meerdere malen per dag bij een patiënt een echo komen doen. We hebben meer dan veertig IC-

Geen complicaties, geen bijwerkingen,snel. Eenvoudig
te leren. Betere diagnostiek. En veel meer inzicht
i n h e t e f f e c t v a n j e b e h a n d e l i n g . Tr a n s t h o r a c a l e
echocardiografie levert echt enorm veel op voor de

bedden. Bovendien: wij als intensivisten kijken echt naar heel andere dingen. Als wij iets op een echo zien dat
valt binnen de deskundigheid van een cardioloog, schakelen we onmiddellijk de cardioloog in. Het gaat ons om
de best mogelijk zorg.’
Hands on
De basis cursus zelf duurt een dag. ‘s Morgens wordt de theorie behandeld. Heel klassiek, met powerpoint en
praatjes. ’s Middags oefenen de deelnemers. ‘Hands on. Er zijn twee docenten. Iedere docent krijgt een vrijwil-

i n t e n s i v i s t . D r. F a ro u q I s m a e l , m e d i s c h h o o f d v a n d e
Thorax IC van het UMCG weet het zeker: over een paar
jaar kunnen alle intensivisten eenvoudig en snel een

liger en drie cursisten. En dan gaan we aan de slag. Ik vind dan de knopologie heel belangrijk. Gewoon: de bediening van het apparaat. Met de drie cursisten maken we alle beelden die er mogelijk zijn.’ Daarna kan de cursist
op zijn eigen IC zich verder ontwikkelen op echocardiografisch gebied. ‘Hij kan er de techniek zoveel mogelijk
toepassen en met deskundigen de beelden interpreteren. En hij kan natuurlijk later altijd de cursus voor
gevorderden volgen.’

echocardiogram maken en interpreteren.
In deze basiscursus behandelen Ismaël en zijn collega’s alleen de niet-invasieve vorm van echocardiografie, de
transthoracale techniek. Deze techniek is geschikt voor 70% van de patiënten. De cursus is nu tweemaal verzorgd. Maar Ismaël en zijn collega’s binnen de IC academie zijn van plan de cursus vaker te verzorgen, ook voor
fellows en intensivisten uit andere IC’s in Nederland.
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Elsbeth ten Have

De kwaliteit van de zorg is afhankelijk van de kwaliteit van de
individuele zorgprofessionals: zoals artsen, verpleegkundigen
en f ysiotherapeuten. Maar de kwaliteit van de zorg is ook
afhankelijk van de kwaliteit van de teamprestatie. Solisten
gedijen niet in de zorg. Het gaat steeds meer om teamwork.

MULTIDISCIPLINAIR
WERKEN MULTIDISCIPLINAIR
LEREN

En toch is de opleiding van artsen en verpleegkundigen vaak
nog strikt gescheiden. Dat kan anders, vindt Elsbeth ten Have,
coördinator van de Intensive Care Academie.
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Multidisciplinair werken lijkt meer en meer een toverwoord. Een definitie kan daarom geen kwaad. Elsbeth
ten Have omschrijft multidisciplinaire samenwerking als ‘een vorm van samenwerking waarin de verschillende
professionals elkaars unieke expertise erkennen en respecteren en op basis daarvan gezamenlijk bijdragen aan
de besluitvorming rond de zorg voor patiënten. Hun relatie kenmerkt zich door goede communicatie en het
doelbewust delen van kennis en kunde.’
Ten Have: ‘Het gaat niet alleen om betere patiëntenzorg maar ook om meer arbeidssatisfactie. Je eigen professionaliteit is van belang. De erkenning dat alle professies die betrokken zijn gelijkwaardige kennis hebben.’ Het
UMCG heeft een zekere naam en faam als het gaat om multidisciplinair werken. Dat blijkt ook uit de Intensive
Care Academie. Ten Have: ‘In het UMCG zijn met name IC-verpleegkundigen verantwoordelijk voor de nascholing van IC-Verpleegkundigen. In andere ziekenhuizen bepalen de intensivisten meestal de nascholing van de
IC-verpleegkundigen.’ Het is moeilijk om daar een oorzaak voor aan te wijzen. ‘Misschien is de verpleegkundige
beroepsgroep in het UMCG wat steviger georganiseerd, zodat men zich dit stukje van het werk ook makkelijker
toeeigent.’ Maar het is niet alleen de verpleegkundige beroepsgroep die het initiatief pakt: ‘De intensivist
vertrouwt het beleid rond de nascholing ook toe aan de verpleegkundige beroepsgroep.’
Goed geregisseerd
Het multidisciplinair overleg is een goed, zij het nogal voor de hand liggend voorbeeld van multidisciplinair
werken. ‘Maar hier gaat het wel om’, benadrukt Ten Have: ‘Men deelt inzichten en waarnemingen. Men neemt
het behandelplan door en past het zonodig aan.’ Het multidisciplinair overleg is een vorm van gestructureerd
overleg waar verschillende disciplines overleggen over specifieke patiënten. De intensivist (de hoofdbehandelaar) overlegt met de desbetreffende aios en de IC-verpleegkundige over een specifieke patiënt. Als de patiënt
besproken is, gaan de betreffende aios en verpleegkundige weg en komen andere aios en verpleegkundigen
maar soms ook wel andere professionals. Dat is bijvoorbeeld een medewerker van centrum voor thuisbe-
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‘Je hoeft niet samen een leslokaal te delen om
de opleiding op elkaar af te stemmen.’

Multidisciplinair werken is een vorm van
samenwerking waarin de verschillende professionals
elkaars unieke expertise erkennen en respecteren en op
basis daarvan gezamenlijk bijdragen aan de
besluitvorming rond de zorg voor patiënten. Hun
relatie kenmerkt zich door goede communicatie en het
doelbewust delen van kennis en kunde.

ademing, als de patiënt thuis moet worden beademd. Maar het

ontdekken we hoe de verschillende opleidingen zijn opgebouwd.

komt ook wel voor dat de verwijzende spoedeisendehulparts of

Je verdiept je in andermans curriculum. We zien bij wijze van spre-

neurochirurg aanwezig is. Per IC verschilt het moment van de dag

ken nu pas hoeveel mogelijkheden er zijn. Je gaat overstijgend naar

waarop het gevoerd wordt. Maar het is altijd een vast moment.

dit soort onderwijs kijken.’ Het helpt daarbij dat het specialisme

Het is gepland en goed geregisseerd. En het schiet er nooit bij in.

Intensive Care zo jong is.

Respect
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Scenario’s

Het multidisciplinair overleg is altijd goed voorbereid. De gemaak-

In het cursusjaar 2009 - 2010 gaan aios, fellows en IC-verpleegkun-

te afspraken zijn duidelijk. De regieverpleegkundige is gedurende

digen-in-opleiding samen een aantal trainingen doen. Dat gebeurt

het gehele overleg aanwezig. Zij zorgt ervoor dat de gemaakte af-

in het Wenckebach Skills Center. Ten Have: ‘Je hoort vaak dat de

spraken ook worden ingezet. Zij bereidt samen met de intensivist

praktijk de beste leerschool is. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd

het overleg voor. Twee kapiteins op één schip. Kan dat? ‘Ja,’ zegt

zo. We gebruiken bij de ontwikkeling van de trainingen fouten

Ten Have, ‘ze hebben ieder een heel specifieke taak daarin. Als dat

uit die praktijk voor de scenario’s. Fouten maken is menselijk. We

duidelijk is zit je niet in elkaars vaarwater.’

hebben in het UMCG de mogelijkheid om op een veilige manier
van die fouten te leren.’ Ze breekt een lans voor meer trainingen

Dat is overigens lang niet altijd zo helder, geeft Ten Have toe: ‘Op

van aios in het Skills Center. ‘Aios zijn per definitie vrij onervaren.

een IC-afdeling lopen cure en care soms erg door elkaar. Een voor-

En toch moeten ze soms moeilijke beslissingen nemen. Trainen in

beeld is de bewaking van de patiënt. Het blijft zoeken naar “wie

een Skills Center is dan echt waardevol.’ Voor verpleegkundigen

doet wat?” Dat maakt het ook zo boeiend, vindt Ten Have. Dat kan

ligt dat iets anders, legt Ten Have uit: ‘Verpleegkundigen werken

overigens alleen maar dankzij het respect voor elkaars discipline

in een team. Daardoor kunnen de onervaren verpleegkundigen

en elkaars verantwoordelijkheden. ‘Zonder dat respect zou dat

de “ minder complexe “ patiënten verplegen. We kunnen in hun

zoeken alleen maar vervelend zijn. Onlangs maakte ik mee dat

opleiding de complexiteit redelijk trapsgewijs opbouwen. Maar

tijdens een proeve van bekwaamheid een aios erg uit de hoogte

de (fellow) intensivist staat er gewoon alleen voor. Zo’n opbouw

deed tegen de verpleegkundige. Je merkt dan dat dat de hele

in complexiteit zit er voor hem niet in. Met onderwijs in het Skills

ochtend doorspeelt. Iedereen had daar last van. Je moet zo inten-

Center kunnen we dat wel regelen. Dat is echt efficiënter, ook al

sief met elkaar samenwerken.’

zijn ze dan wat vaker van de werkvloer.’
Anders ligt het voor Ten Have bij bijvoorbeeld beslissingen over

alternatief: Je kunt bijvoorbeeld beide disciplines in hun opleiding

het levenseinde. ‘De arts en de verpleegkundige varen op andere

een zelfde soort opdracht geven: “Signaleer vijf momenten waarin

Dergelijke trainingen zullen deels monodisciplinair zijn. Maar soms

Als je zo nauw met elkaar samenwerkt, ligt het dan niet voor de

gegevens. In een cursus kun je hierover leren praten. Hoe heb je

ethiek een rol speelt.” Dat hoeft niet altijd een hele zware beslis-

het juist wel heel wenselijk als aios en IC-verpleegkundigen-in-

hand om ook gezamenlijk te leren? Dat bestrijdt Ten Have. ‘De

het er samen over? Hoe bespreek je dit samen met de patiënt of

sing te zijn. Stel dat je patiënt eindelijk rustig slaapt en je hem

opleiding ook echt samen in de klas zitten. Ten Have: ‘De feedback

overlap zit ‘m natuurlijk vooral in de algemene competenties zoals

de familie?’

eigenlijk moet omdraaien om decubitus te voorkomen. Je hoeft

over en weer is erg waardevol. De aios zijn vaak een stuk jonger

niet samen een leslokaal te delen om de opleiding op elkaar af te

dan de verpleegkundigen in opleiding. Leeftijdsverschil of status

stemmen.’

verschil speelt een rol. Maar je werkt zo intensief samen. Je moet

Afstemming

communicatie, coördinatie, reflectie en ethiek.’ Een slecht nieuwsgesprek bijvoorbeeld. Ten Have: ‘Afstemming is dan nuttig maar de

Samen een leslokaal?

taken zijn echt strikt verdeeld. De arts brengt het slechte nieuws.

Bij Tandheelkunde doen tandartsen en mondhygiënisten in oplei-

De verpleegkundige neemt het daarna over. Om dat af te stem-

ding veel samen. Dat is binnen de IC-zorg eigenlijk niet haalbaar.

Die afstemming, dat is echt een belangrijk thema voor de IC-Aca-

men, hoef je niet per definitie samen een training te volgen.’

Maar het is ook niet nodig, vindt Ten Have. Ze heeft wel een

demie. Ten Have: ‘Door de samenwerking binnen de IC-Academie

van elkaar feedback accepteren. Maar dan moet je dat wel kunnen.
Daarom ontwikkelen we daar nu een training over.’

31

Guido Martens

Guido Martens (42) is regie IC-verpleegkundige op de Intensive
C a re Vo l w a s s e n e n v a n h e t U MC G . H i j d o e t u i t vo e re n d e zo r g
en heeft daarnaast taken op het gebied van opleiden en het
operationeel leiden van de afdeling. Wat is het verschil
tussen een goede IC-verpleegkundige en een heel goede ICverpleegkundige? Martens vertelt over zijn visie.
Enkele collega’s reageren.
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WAT MAAKT
‘We zijn als IC niet meer dat gesloten bolwerk.’

HET VERSCHIL?
De heel goede IC-verpleegkundige onderscheidt zich van de goede IC-verpleegkundigen door een aantal
kwaliteiten. Bijvoorbeeld klantgerichtheid, inlevingsvermogen, overzicht en rust. Maar ook door de zorg voor je
collega’s. Door feedback bijvoorbeeld. De directe patiëntenzorg is natuurlijks het belangrijkst. Maar patiënten
en hun familie verwachten niet anders dan dat je je vak erg goed verstaat. Terecht. Het verschil maak je door
andere dingen.
Klantgerichtheid
De zorg voor de familie is erg belangrijk. Neem de beleving van de familie serieus. Zorg tijdens het bezoek voor
privacy voor de familie. Regel zo nodig een slaapplek in het hotel of op de afdeling. Onderbreek je werk als de
familie wat van je wil weten. Natuurlijk alleen als de situatie het toelaat. Je primaire taak is en blijft de zorg voor
de patiënt. Die zorg gaat altijd voor. Klantgerichtheid zit soms in kleine dingen. Als een patiënt bijvoorbeeld erg
slecht is, mogen er van mij ook wel veel meer bezoekers bij het bed. Desnoods verplaatsen we een patiënt. We
runnen hier geen hotel maar we hebben wel gasten: patiënten en hun families.
Inlevingsvermogen
Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat je je als familie serieus genomen voelt. Als het goed gaat met een
patiënt zeggen we dat tegen de familie. Maar het gaat soms ook niet goed. Vroeger zeiden we dan wel: ‘Uw man
is stabiel.’ Maar de term ‘stabiel’ betekent niets voor de familie: wat is stabiel? Of men dacht dat de term ‘stabiel’
‘goed’ betekent. Als het niet goed gaat, vertel ik dat ook. Ook als ik er niet direct de vinger achter kan krijgen.
Dan zeg ik bijvoorbeeld: “Uw man is vanochtend veel zieker dan voorgaande dagen.” Ik probeer in eenvoudige
terminologie uit te leggen waarom dat is. Familie kan altijd bellen: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Er is altijd
een verpleegkundige of een arts die hun te woord kan staan. En de familie kan ook altijd aan het bed bijgepraat
worden over de toestand van de patiënt. We zijn als IC niet meer dat gesloten bolwerk van vroeger.
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SAMENWERKEN

We proberen juist meer open te staan. Kleine kinderen bijvoorbeeld. Ouders hebben de neiging om kleine kinderen thuis te laten. Maar kleine kinderen kunnen meestal prima op bezoek mee naar de IC. Ik adviseer wel altijd om
het kind thuis al te vertellen dat opa een soort slang in de mond heeft en dat hij slaapt. Een kind kan die beademingsslang dan meestal prima wegdenken en ziet zijn opa weer liggen. Wanneer kinderen op de afdeling komen,
krijgen ze als het even kan een mooie grote spuit mee. Voor thuis, in bad. Dan heb je de eerste glimlach al te pakken en ebt ook bij de ouders de spanning weg. En vervolgens loop ik met ze mee naar het bed. We vragen altijd
of het kind een tekening wil maken en meenemen. Die hangen we dan op bij het bed. Ik leg op een eenvoudige
manier aan het kind uit waarom opa er zo bij ligt. En ik leg uit dat opa als hij wakker wordt waarschijnlijk niet goed
weet wat er allemaal gebeurd is. Maak dus tekeningen van wat je hier ziet. Dan kan opa dat later ook zien.
Dat adviseren we trouwens soms ook aan de andere familieleden. Maak een foto. Natuurlijk wel rekening houdend met de privacy van andere patiënten. Voor patiënten kunnen die opnames later belangrijk zijn. Zij herinneren zich namelijk vaak niets van wat er allemaal gebeurd is tijdens de IC-opname. Ze zijn soms erg angstig en
kunnen zelfs hallucineren. Dit meestal door de combinatie van de ziekte en de slaapmedicatie.
Als familie heb je dan ook een rol. Men voelt zich toch al zo machteloos. Je moet je als IC-verpleegkundige
daarom ook kunnen voorstellen hoe het voor familie is om hun partner als patiënt in zo’n hightech omgeving op
de IC te zien liggen. Familieleden willen vaak weten waar al die machines en apparaten voor zijn. Ik zeg dan: “Daar
hoeven jullie je niet mee bezig houden, daar let ik wel op. Besteden jullie liever aandacht aan de patiënt. Vertel
bijvoorbeeld over wat voor een dag het is en wat er vandaag thuis gebeurd is.”
Het is voor ons medewerkers natuurlijk ons werk. Voor de patiënt en zijn familie is een verblijf op een IC echter
een zeer ingrijpende ervaring. Ook daarom overleggen we wekelijks met een collega van het maatschappelijk
werk van de IC. Zij legt contact met de familie als de patiënt hier langer dan een week ligt. Maar natuurljk ook op
verzoek van de familie zelf. Sommige familieleden kunnen verdrinken in hun verdriet. .
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Overzicht creëert rust
Wie hier als leerling begint, is in principe al een redelijk ervaren verpleegkundige. In mijn begeleiding focus ik in
het begin meestal op het opdoen van vaardigheden, daarna op kennis en het combineren van kennis en vaardigheden. Wat doe je, hoe je dat en waarom doe je het zo? Ook de attitude krijgt binnen het opleidingstraject veel aandacht. Maar het echte verschil maak je in het surplus. In het begeleiden van de familie, in een crisissituatie of als
het plotseling erg druk is. Hou je dan overzicht? Heb je dan oog voor de drukte van een collega? Ervaring helpt dan
natuurlijk. Maar ook door het bewaren van overzicht bij een snel veranderende situatie. Overzicht creëert rust.
Een goede IC verpleegkundige werkt vooruit, kan zijn dag strak indelen maar kan er ook van afwijken. Je moet een
soort van “flexibele controlfreak” zijn. Sommige leerlingen hebben dat al van zichzelf. Dat zijn natuurtalenten.
Feedback
We geven elkaar onderling te weinig positieve feedback. Het geven van positieve feedback creëert ook ruimte om
minder positieve feedback te geven. Ik herinner me mijn allereerste echte reanimatie. De supervisor gaf mij na
afloop een klap op de schouder. “Fantastisch gedaan!” Dat was een echt en welgemeend compliment. Daarna kon
hij alles tegen me zeggen. Dat is belangrijk want een goede samenwerking is essentieel: niet alleen met je collega’s
maar ook met artsen. In de dagelijkse uitvoering zijn we erg afhankelijk van elkaar. Als er iets heel goed gaat, geef
je elkaar een compliment. Als er iets mis gaat zeg je dat ook, daar kun je van leren. Dat hoort erbij als je een team
bent.

CONTROLE

Margijske van Roest is ANIOS bij de Intensive Care Volwassenen

Roelien Elema is sinds maart 2008 in opleiding tot IC-verpleeg-

van het UMCG. De afkorting ANIOS staat voor ‘arts-assistent

kundige op de Chirurgische IC. Daarvoor werkte ze vijf jaar als

niet in opleiding (tot medisch specialist)’. Artsen die net zijn afge-

verpleegkundige bij de afdeling Orthopedie.

studeerd kiezen voor een dergelijke functie om ervaring op te doen
en om een goede uitgangspositie te verwerven bij een sollicitatie
naar een opleidingsplaats.
‘De rol van verpleegkundigen bij de begeleiding van AIOS en

‘Guido loopt soms even naar je toe. Dan zegt hij bijvoorbeeld:

ANIOS is groot. Zij laten je namelijk zien wanneer iets niet goed

‘Goed dat je daar aan dacht.’ Zo’n compliment geeft je zelfver-

gaat. Omdat verpleegkundigen vaak al zo lang meelopen, kun je

trouwen. Maar zijn kritiek kan hard aankomen. Hierin is hij erg

vooral in de eerste maanden van hen leren door naar hen te luiste-

direct, in het begin kon ik daar onzeker van worden. Nu weet ik:

ren. Maar uiteindelijk ben je als arts verantwoordelijk. Jij moet de

het hoort bij hem. Maar of hij zich realiseert dat zo’n opmerking

opdracht opschrijven. Maar eigenlijk beslissen we over moeilijke

best hard kan aankomen … Gelukkig geeft hij meer compliment-

zaken altijd in overleg.

jes dan kritiek.

Het gaat in feite over samenwerken. Een van de kenmerken daar-

Hij zei me laatst in een evaluatiegesprek dat ik wat minder per-

van is dat je verantwoordelijkheid neemt voor de acties van je

fectionistisch moet willen zijn. Maar ja, je moet de toestand van

collega. Loyaliteit. Ik vind de samenwerking met Guido prettig.In

je patiënt op ieder ogenblik door en door kennen. Je wilt de

spoedeisende situaties bijvoorbeeld. Hij regelt snel en doeltref-

ontwikkelingen altijd een stap voor zijn. Ik deed laatst een op-

fend wat ik vraag. Als hij vragen heeft, stelt hij die achteraf. En

name met Guido. Vooraf leggen we dan alles klaar. Als een

als hij het niet met me eens is, zegt hij er wel meteen iets van.

patiënt bij ons op de afdeling komt, is dat vaak wat hectisch.

Hij denkt mee en neemt geen blad voor de mond. Je weet dat hij

Als alles klaar ligt, kun je op andere dingen letten.

betrokken is bij wat hij doet. Wat er met de patiënt gebeurt, raakt
hem.

We hadden hier vorig jaar een man die een ernstig ongeluk had
gehad. Hij had twee jonge kinderen. Het is natuurlijk verschrik-

Samenwerken is ook een handje helpen als dat nodig is. Guido ziet

kelijk om je vader zo te zien liggen. Maar Guido heeft daar alle

het als je bijvoorbeeld een infuus inbrengt en even een handje ex-

aandacht voor. Het zijn kleine dingen. Hij zegt bijvoorbeeld tegen

tra nodig hebt. Onlangs was ik aangedaan toen een jonge patiënt

de kinderen: ‘Neem straks wat stiften mee, dan kun je kleuren

overleed. Soms raakt je dat op de een of andere manier meer dan

als je bij je vader bent.’ Even later zie je die kinderen bij het bed

anders. Ik zat een beetje achteraf, op een stil plekje. Een verpleeg-

zitten kleuren. En dan is het net of die kinderen het beter aan

kundige vroeg, erg goed bedoeld: “Wil je er over praten?” “Nee,”

kunnen, dan is het net of ze het minder eng vinden om naar hun

zei ik bot. Op dat moment was ik daar niet aan toe. Guido liep

vader toe te gaan.’

langs en zei: “Zal ik de administratie rond het overlijden regelen?”
Dat hielp op dat moment. “Ja,” zei ik kortaf. “En kan ik nog meer
stomme klusjes voor je doen?” “Koffie.” Zo help je elkaar.’
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EMPATHIE

KLANTGERICHTHEID

Matijs van Meurs (35) is intensivist in het UMCG. Daarnaast doet

Arnold Verwoerd is verpleegkundige op de Chirurgische IC van het

hij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de rol van de

UMCG.

bloedvatwandcellen in de kleinste bloedvaten. Met dit onderzoek
hoopt hij meer duidelijkheid te krijgen over waarom er bij IC patiënten orgaanfuncties uitvallen.
Guido stelt altijd het belang van de patiënt voorop. Ik merk dat

‘De familie van je patiënt is je gast. En dus ben jij gastheer of

bijvoorbeeld als ik wil dat een patiënt opgenomen wordt op de

gastvrouw. Als iemand bij je thuis even langskomt, bied je hem

IC. Dat is lang niet altijd makkelijk. Een patiënt extra betekent ook

koffie aan. Dat doe je ook op je afdeling. Dat is zoals het hoort.

meer mensen en het aanpassen van roosters. In dat soort afwegin-

En uiteindelijk pluk je er de vruchten van. De familie moet op jou

gen houdt Guido echt de belangen van zijn medewerkers in het

vertrouwen. Jij zorgt voor hun geliefde. Ik zeg altijd: “Als u iets

oog. Maar het belang van de patiënt prevaleert bij hem. Altijd.

niet snapt, leg ik het graag nog een keer uit.” Doordat je aandacht
geeft, creëer je vertrouwen.

Familiegesprekken voeren we vaak samen. Wat me dan opvalt is
zijn empathie. Natuurlijk neem je de patiënt en zijn familie serieus.

En ja, dat zie ik ook bij Guido. Guido heeft die klantgerichte zorg

Meeleven is net wat meer. Hij toont bijvoorbeeld in zo’n gesprek

hoog in het vaandel. Dat draagt hij uit in zijn lessen en in zijn feed-

ook zijn emoties en zijn betrokkenheid bij de patiënt. Hij laat zien

back. En in zijn zorg voor de patiënt en voor diens familie. Hij is

dat het hem raakt. Familie stelt dat enorm op prijs. Hij verliest

daarin een voorbeeld.

daarin niet zijn professionaliteit. Integendeel. Je verliest je professionaliteit als je die emotie laat doorwerken in je handelen.

Ik werkte vroeger in de psychiatrie. Een psychiater zei me toen:
behandel je patiënten zoals je zelf behandeld zou willen worden.
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Of je een excellente verpleegkundige wordt, is volgens mij afhan-

Zo simpel is het. Kijk naar jezelf. IC-patiënten zijn vaak erg on-

kelijk van twee factoren: de organisatiecultuur en je eigen ambitie.

rustig. Maar wil ik vastgebonden worden als ik op een IC-bed lig?

Als er een open cultuur is, kun je groeien. Maar dat moet je wel zelf

Nee! En dus moet je een onrustige patiënt anders benaderen. Dat

doen. Je moet leergierig zijn en betrokken. Mensen worden niet

betekent investeren. Als ze even bijkomen, vertel ik waar ze zijn

excellent geboren. Ik vind dat de ICV echt een open cultuur heeft.

en wat er gebeurd is. En dat herhaal ik. Dat werkt vaak beter dan

Mensen krijgen er complimentjes. Mensen krijgen er ook stevige

vastbinden. Het gaat om aandacht.’

feedback. Wie het goed doet, hoort dat van Guido. Dat waardeer
ik enorm.
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Ik vraag wel eens aan artsen en verpleegkundigen die
hebben deelgenomen aan een multidisciplinair overleg
wat zij ervan vonden. Het antwoord is steevast: ‘Prima’.
E n t o c h . To c h h e b b e n w e h e t g e v o e l d a t e r n o g w e l i e t s t e
verbeteren valt. Elsbeth ten Have doet binnen de
Intensive Care-organisatie onderzoek naar de effectiviteit
van het multidisciplinair overleg. Het is bewezen dat MDO
een belangrijk instrument is om problemen van een patiënt
en het daarop gebaseerde beleid gezamenlijk in een kaart
te brengen. Maar het kost ook veel tijd. En bovendien, niet
alle IC-professionals verwachten hetzelfde van dat overleg.
Uit andere bedrijfstakken waar het reduceren van risico’s
tot de corebusiness behoort, zoals bijvoorbeeld de luchtvaart, is bekend dat werken vanuit gezamenlijk vastgestelde
doelen en heldere procedures bijdraagt aan effectiviteit
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effectiever multidisciplinair overleg

en veiligheid. Je kunt de bedrijfsvoering van een Intensive
Care afdeling in een aantal opzichten goed vergelijken met
de bedrijfsvoering binnen de luchtvaart. Als het zo belangrijk is om te werken vanuit gezamenlijk vastgestelde doelen
en als we nog aarzelen bij de kwaliteit van het MDO, dan is
is het misschien toch zaak om dat MDO een keer wat beter
tegen het licht te houden.
Daarom hebben we onlangs een aantal video-opnames
gemaakt. Die opnames leggen we naast inzichten uit
onderzoeken op andere IC-afdelingen of binnen het
bedrijfsleven. Wat komt uit die onderzoeken als zinvol en
effec tief naar voren? We analyseren of en hoe we die
inzichten kunnen vertalen naar de uitvoering van een MDO.
Want steeds meer onderzoekers zijn het erover eens dat
de meest kansrijke mogelijkheden om de intensieve zorg te
verbeteren schuilen in een effectievere samenwerking en
dus een effectiever overleg.
J a a p Tu l l e k e n
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HET MANAGEN VAN VERWACHTINGEN
‘Wij zijn vakmensen, je ligt hier goed’

Jinny en Rob van Rheenen wonen in Uden (Noord-Brabant) maar kennen het UMCG als hun broekzak. Ze zijn er
sinds 1999 kind aan huis. Jinny van Rheenen (55) leed aan longemfyseem. Haar toestand werd steeds slechter. Ze
“was” 24 uur per dag aan de zuurstof en kon geen twintig meter lopen. In1999 besloten de artsen dat een dubbele
longtransplantatie haar enige kans was. Het UMCG was toen het enige Nederlandse ziekenhuis waar een derge-

Communicatie, communicatie, communicatie. En inderdaad:
communicatie. De f amilie Van Rheenen is nog steeds blij met de
fantastische zorg die zij genoten in het UMCG. En als er iets is
waarover ze het UMCG een compliment willen maken is het wel
d e co m m u n i c a t i e vo o r, t i j d e n s e n n a d e o p e r a t i e . M a a r a l s ze
een paar verbeterpuntjes mogen noemen, betreffen die ook de

lijke ingreep mogelijk was. In 2000 was het zover. Zeven jaar later deed ze mee aan de World Transplant Games in
Thailand op het onderdeel Badminton, dames-dubbel. Ze won er goud.
Voordat de artsen besloten om Jinny van Rheenen op de wachtlijst voor een longtransplantatie te plaatsen, werd
ze vanzelfsprekend uitgebreid gescreend. De screening werd afgerond door een soort kringgesprek. Dat gesprek
is voor de familie Van Rheenen een voorbeeld van goede zorg. ‘Het is een soort eindgesprek. De longarts, de
chirurg, de anesthesist en de verpleegkundige praten met de familie over de operatie. Daar kon iedereen bij zijn.
De kinderen, m’n beide zussen, m’n moeder en Rob natuurlijk. Dat was fijn. Die mensen waren zó betrokken. Dat
gaf vertrouwen. In dat gesprek testen ze je ook echt. “Weet u zeker dat u dit allemaal wilt ondergaan?” vroegen
ze. Ik zei: “Al kan ik maar één dag gewoon ademhalen.” Aan het einde van het gesprek kreeg ik de pieper mee. Die
pieper is een soort toelatingsbewijs. Als er geschikte longen beschikbaar zijn en ze kunnen je niet bereiken per

communicatie.

telefoon, gebruikt het ziekenhuis de pieper.’
U heeft mijn longen
Heel lang hoefde ze niet te wachten. In januari 2000 was het zover. ‘Ik wist het eigenlijk al. Ik was ‘s morgens al
om 5.15 uur wakker. Even later ging de telefoon. Het was de longarts, dokter Van der Bij. “U heeft mijn longen”,
zei ik. “Dat klopt” zei hij. De ambulance kwam niet veel later. Ik kon zo instappen. Ik dacht: een schone pyjama en
een tandenborstel hebben ze in Groningen wel. Ik had bewust geen koffer klaar staan. Zo’n koffer herinnert je de
hele tijd aan het feit dat je de volgende dag geopereerd kunt worden. Maar ook aan het feit dat er nu nog geen
geschikte longen beschikbaar zijn.’
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Jinny van Rheenen nam in augustus 2009 opnieuw deel

Een beetje pesten

aan de World Transplant Games. Ze won brons op

Op de IC heette Jinny van Rheenen ‘Speedy Gonzales’. ‘Ik was een snelle patiënt. Al op de tweede dag ging een

het onderdeel badminton (enkelspel, leeftijdscategorie

verpleegkundige mijn longen “een beetje pesten”.Hij draaide dan de capaciteit van de beademing wat naar

50 - 59). De spelen vonden plaats in Australië. Meer

beneden. Daardoor moesten de nieuwe longen snel zelf aan het werk.’ Minder blij was Rob van Rheenen: ‘Jinny

dan 1500 atleten uit 69 landen lieten zien hoe hun leven

was nog nauwelijks bijgekomen toen een van de apparaten waar ze op was aangesloten begon te knipperen. De

dankzij een transplantatie radicaal veranderde. In de

arts-assistent pakte de handleiding, morrelde aan wat knopjes en zette het apparaat toen uit met de opmerking

landen waar de spelen georganiseerd worden, gaan de

“dat die toch niet echt nodig was…” Later legde de verpleegkundige het uit.’

donorregistraties met 30% omhoog.
Rode draad
Jinny van Rheenen werd gesponsord door Badminton-

Jinny van Rheenen vertelt hoe ze van de IC naar de afdeling ging. ‘Een van de infuusslangen moest eruit worden

vereniging SV Irene uit Bilthoven en een basisschool in

gehaald. De verpleegkundige had dat nog niet zo vaak bij de hand gehad. Maar toen ze eraan begon, was ze alleen.

Uden. De leerlingen hielden een sponsorloop. In de bo-

Zo’n lijn zit in de slagader. Toen ze de lijn eruit haalde, begon ik enorm te bloeden. Dat is erg angstig. Ik kon niets

venbouw vertelde ze over de World Transplant Games,

doen. En zij kon niet bellen. Ze had haar handen vol aan mij.’

over haar ziekte en over haar campagne voor meer
donororganen. ‘De kinderen hadden zoveel vragen. En

Wat overheerst is tevredenheid over hoe het allemaal verliep. Rob van Rheenen, in het dagelijks leven Business

ze wilden natuurlijk allemaal de medailles even vasthou-

Consultant, gebruikt vaktaal: ‘Je weet voortdurend wat de volgende stap is. Ze managen de verwachtingen. Dat

den.’ Ze realiseert zich dat ze boft: ‘Dit is mijn succes-

is voor mij de rode draad door het hele proces. Je weet voortdurend waar je aan toe bent.´ Voor Jinny was het de

verhaal. Het had ook heel anders kunnen zijn.’

betrokkenheid: ‘Ze straalden uit: wij zijn vakmensen, je ligt hier goed.’ Je ziet dat ze als team werken. En dat ze als
team blij zijn met hoe het met me gaat.’

In Groningen werd het nog even heel spannend. Als je ook maar iets onder de leden hebt, gaat de operatie niet
door. Gelukkig was Jinny van Rheenen in prima conditie. Maar echt spannend werd het door een misverstand tus-
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sen de artsen. ‘Dokter Van der Bij onderzocht me. Hij had steenkoude handen. Hij vertelde dat hij juist terugkwam
van het transport van de donorlongen. Daarna moest de anesthesist me nog onderzoeken. Omdat op de IC geen
plek voor me was, gebeurde dat op de spoedopvang. Ze nam er alle tijd voor. Ze wist niet dat m’n longen al in het
ziekenhuis gearriveerd waren! En dat terwijl de houdbaarheid zeer beperkt is. Gelukkig wist ik het wel. We moesten toen met spoed naar de OK. In de gang kon ik Rob nog net een zoen geven. Ik zei: “Tot straks.” Ik wist zeker
dat het goed kwam.’ En het kwam goed. ‘Nu trakteer ik op de verjaardag van de transplantatie op beschuit met
muisjes. Ik heb een nieuw leven.’
Zij leggen uit. Jij beslist
Over de zorg die het UMCG bood, zijn Rob en Jinny van Rheenen erg te spreken. Vooral de communicatie waarderen ze. Dat begon al met de voorlichting over de transplantatie. ‘Ze vertellen precies wat er aan de hand is en
wat de mogelijkheden zijn. En vervolgens laten je echt zelf kiezen. En dat is nog steeds zo. Zij leggen uit. Jij beslist.’
Ook de voorlichting op de IC was goed. Rob van Rheenen: ‘Ik vond het geweldig hoe de IC ons informeerde over
de periode direct ná de operatie. Want dan begint het pas. De operatie is niet eens zo heel erg moeilijk, het moeilijkste is om de nieuwe longen aan de praat te krijgen.
We kregen vooraf een uitgebreide rondleiding op de IC. Ze vertelden ons precies wat er zou gebeuren en ook dat
de kinderen mee konden. Ze namen vooral koudwatervrees weg.’
Jinny van Rheenen: ‘Ze vertelden bijvoorbeeld ook dat als ik bij kennis zou komen, ze achter mijn hoofd waarschijnlijk van alles aan het doen zijn. Dat is best een nare gewaarwording omdat je geen idee wat daar gebeurt. Ja,
ze bereidden ons heel goed voor.’
En toen volgde de operatie. Die verliep voor Jinny prima. Maar voor Rob was het anders. De operatie duurde
zeven uur. Hij werd in die periode maar éénmaal geïnformeerd over het verloop. ‘Naast de toch al aanwezige
stress gaf dit wel behoorlijk wat extra spanning! En daar zat ik niet echt op te wachten…’
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Dick Kleijer

Dick Kleijer is hoofdverpleegkundige bij de Chirurgische IC en de IC Beademing van het UMCG. Cursisten zijn
goud waard op een afdeling, vindt hij. Maar ze kosten ook een vermogen. Kleijer spreekt liever niet over leerlingen. ‘We werken hier met zeer bekwame en gediplomeerde verpleegkundigen. Zij zijn zeer deskundig op hun
oude vakgebied. Als je hen als ‘leerling’ bestempelt, doe je hen geen recht, vind ik.’
De meerwaarde van cursisten is groot. Kleijer: ‘Ik stel me zelf wel eens de vraag: kan deze afdeling het ook zonder
cursisten? M’n antwoord is altijd “nee”. Cursisten stellen vragen die je dwingen om nog eens in de boeken te
duiken. Dat is nuttig want heel veel kennis is weggezakt en tegelijkertijd neemt de kwaliteit van je intuïtie toe. Je
ziet dat goed bij IC-verpleegkundigen met veel ervaring. Hoe langer je werkt op een IC, hoe meer vakinhoudelijke
intuïtie je ontwikkelt. Die intuïtie helpt je om signalen bij de patiënt te onderkennen zonder dat je je echt bewust
bent van die signalen. Je voelt als het ware: “Er is iets” zonder dat je het soms direct kunt benoemen. Maar cursisten vragen door omdat zij dat nog niet zien, laat staan begrijpen. Je expliciteert je inzichten en maakt ze daarom
ook voor jezelf weer scherper.’
Maar cursisten doen ook een zwaar beroep op de collega’s en zijn bovendien beduidend minder inzetbaar. Hoeveel cursisten kan een afdeling aan? Samen met zijn collega’s van andere IC’s formuleerde Kleijer bij de start van
de IC Academie daarvoor een aantal uitgangspunten .

DE KUNST VAN
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Hoeveel cursisten kan een afdeling aan?

JONGLEREN
Uitgangspunten
Het belangrijkste uitgangspunt is ook het meest vanzelfsprekende: de cursist is een gediplomeerd verpleegkundig
medewerker en in opleiding tot IC-verpleegkundige. Dat betekent veel voor de inzetbaarheid.
De cursist krijgt altijd eigen werkbegeleiders. De cursist is er zelf voor verantwoordelijk dat hij per zes of zeven
weken tenminste tien dagen optrekt met de eigen werkbegeleider.

Wie in de toekomst verzekerd wil zijn van goede ICverpleegkundigen moet nu voldoende cursisten aannemen.

De werkbegeleider draagt zorg voor de werkbegeleiding. Maar alle gediplomeerde collega’s op de IC zijn medeverantwoordelijk voor de werkbegeleiding van de cursisten. Dat is ook formeel geregeld in de functieomschrijving.
En tenslotte is de cursist zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de grens van zijn bekwaamheid en daar-

Wie nu zoveel mogelijk IC-zorg wil bieden moet echter zo min
mogelijk cursisten aannemen. Zie daar de wonderlijke spagaat
waar vrijwel iedere hoofdverpleegkundige van een Intensive
Care zich in bevindt.

mee zijn bevoegdheid. Kleijer: ‘Ik zeg altijd tegen nieuwe cursisten: “Je mag dingen niet weten. Maar je mag geen
dingen doen, waarvan je niet zeker bent dat je ze kunt doen.”
Boventallig?
In het UMCG worden cursisten heel geleidelijk ingezet in de zorg. Kleijer: ‘We beginnen met een gemeenschappelijke introductie van alle volwassenen IC’s van twee weken. Daarna zijn cursisten nog eens vier weken op de IC
volstrekt boventallig. En de werkbegeleider heeft in de regel ook maar de zorg voor één patiënt.’ Daarna wordt de
inzetbaar geleidelijk groter. In de zes weken daarop krijgt de cursist zelf een laag-complexe ic-patiënt. De werkbegeleider krijgt zelf ook nog maar één patiënt. Zo heeft hij voldoende tijd om de cursist heel nauwgezet te begeleiden. De cursist werkt nog niet in de nachtdienst, tenzij er sprake is van 100 % boventalligheid.
In de drie maanden daarna staat de cursist meer op eigen benen. Hij heeft in de regel één patiënt terwijl de werkbegeleider een of twee patiënten heeft, afhankelijk van de zorgintensiteit en dus niet afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de cursist. In de nachtdienst kan de cursist nu een patiënt aan. Het half jaar daarna bepaalt de
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Circa zes keer per jaar biedt het Wenckebach Instituut voor de start van de opleidingen in het cluster Intensieve

De vervolgopleiding Intensive Care Verpleegkunde

Een belangrijk uitgangspunt van het Wenckebach Instituut is dat een

Zorg een diagnostische instaptoets aan. Deze instaptoets is verplicht.

De opleiding IC Verpleegkunde is een verpleegkundige vervolgopleiding

actieve, doelgerichte en zelfstandige leerhouding in de praktijk de beste

Te vaak missen studenten noodzakelijke bouwstenen op het gebied van anatomie, fysiologie, pathologie en

en als zodanig erkend door het College Ziekenhuis Opleidingen. De

ontplooiings- en ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Leren is een proces.

rekenvaardigheid. Daardoor staat de student al bij het begin van de opleiding op achterstand.

student moet tenminste 2000 praktijkuren maken en tenminste 217

Deelnemers luisteren, oefenen, discussiëren en reflecteren. Deelnemers

De instaptoets is een kleine steekproef uit de materie en bestaat uit 70 vragen over anatomie, fysiologie,

theorie-uren. De opleiding in het UMCG staat onder auspiciën van de

zijn zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces.

gezondheidsproblemen en interventies en 30 vragen over rekenen en natuur- en scheikundige principes.

IC Academie. Het ziekenhuis waar de student werkt, is verantwoorde-

Het niveau van de rekenvragen is eenvoudig. Deelnemers moeten zonder rekenmachine de vier basis-

lijk voor het praktijkdeel van de opleiding. Het Wenckebach Instituut

Het College Ziekenhuis Opleidingen stelt de eindtermen vast. Daarbij

bewerkingen van getallen met drie decimalen kunnen uitvoeren. In vragen over natuur- en scheikundige

verzorgt het theoriedeel.

gebruikt het College de CanMEDS-rollen. In de medische specialistenopleidingen in Nederland zijn deze rollen namelijk de standaard. Het

principes wordt vooral toepassing van inzicht gevraagd. De uitslag van de toets wordt gespecificeerd. Zo ziet de
student onmiddellijk welk vak zij nog wat moet bijspijkeren voordat ze met de opleiding kan beginnen.

De opleiding bestaat uit vijf modules:

Maar de toets geeft ook duidelijkheid aan de afdeling over het kennisniveau van de student. Soms zal een

•

Methodische beroepsuitoefening en preventie (generiek)

leidinggevende besluiten om de student later naar de opleiding te sturen. En tenslotte is het ook voor de docenten

•

Psychosociale zorg

De opleiding IC Verpleegkunde van het Wenckebach Instituut telt 110

belangrijk om het beginniveau van de studenten te kennen.

•

Methodische beroepsuitoefening en preventie

studenten waarvan er 24 in het UMCG werken.

(specifiek voor IC verpleegkundigen)

De opleiding gaat ervan uit dat studenten de omschreven kennis al in hun vooropleiding hebben verworven.
In de opleiding wordt er daarom verder geen aandacht aan besteed.
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CZO heeft de indeling wel iets aangepast.

•

Coördineren en organiseren van zorg

•

Kwaliteitszorg en professionalisering

leiding per cursist hoe snel de werklast kan toenemen. Na een jaar dient elke cursist twee IC-patiënten te kunnen

zorgcapaciteit dus nog zorgvuldiger matchen met de zorgbehoefte. En dat is moeilijker naarmate we meer

verplegen en wordt elke cursist ook voor 100 % meegerekend in de beschikbare zorgcapaciteit per IC.

nog niet volledig gekwalificeerde IC-verpleegkundigen hebben.’ Kleijer pleit daarom voor het gaan werken
met het verpleegmodel van teamverpleging op de Intensive Care. ‘Dan laten we die strikte toewijzing los.

Investering
Werken met cursisten is dus duur. Kleijer heeft er eens aan gerekend: ‘Een cursist levert 46 % van de zorg die

De ervaren IC-verpleegkundige zal meer de regie nemen. Anderen zullen afhankelijk van hun bekwaamheden gedeeltes van zorg bij IC-patiënten realiseren.’

een gediplomeerd verpleegkundige levert. Reken maar uit: we hebben nu zo’n 20 % cursisten. Dat betekent dat
een vijfde van de formatie maar half inzetbaar is. Opleiden is dus echt een forse investering. Voor elke cursist kun

Terug naar nu. Hoe je het ook wendt of keert: er is een spanning tussen het aantal cursisten en het aantal

je ook een gediplomeerd IC-verpleegkundige aanstellen, als ze er zouden zijn, met een zorgcapaciteit van 100

patiënten. Kleijer, peinzend: ‘Het is ingewikkeld. De samenleving stelt terecht eisen aan de kwaliteit en

%.’ Maar niet opleiden is geen optie vindt Kleijer. ‘Het verloop op de afdeling is momenteel niet groot. Maar ik

kwantiteit van de te realiseren zorg. Maar als we ook in de toekomst over goed personeel willen beschik-

verwacht dat we in de komende tijd als gevolg van de vergrijzing en de ontgroening meer nieuwe IC-verpleeg-

ken moeten we nu opleiden. We balanceren permanent tussen wat we aankunnen en wat er moet . Het is

kundigen nodig hebben. En dus moet ik cursisten aanstellen. Maar dan daalt de zorgcapaciteit. En dus kunnen we

jongleren.’

minder patiënten opnemen.’
Stijgende lijn
Teamverpleging

Maar dan schiet hij overeind: ‘We hebben het hier al met al heel aardig voor elkaar, al zeg ik het zelf. We

Die begrensde inzetbaarheid is dus echt problematisch. Daarbij komt dat cursisten niet alleen kwantitatief minder

volgen onze cursisten heel nauwgezet. En we controleren voortdurend of we een stijgende lijn zien en of

inzetbaar zijn. Ze zijn ook kwalitatief minder inzetbaar. Ze kunnen de eerste zes maanden eigenlijk alleen maar

de einddoelen van de opleiding worden gehaald. En als dat niet zo is, dan nemen we helaas afscheid. We

werken met minder complexe patiënten. Kleijer: ‘Dat is echt een handicap. Stel dat je in een dienst twee cursisten

zijn niet alleen een opleidingplek voor de IC-verpleegkundige opleiding. We zijn ook een ziekenhuis. Onze

hebt die alleen minder complexe patiënten kunnen doen. Maar wat als je die minder complexe patiënten niet

cursisten krijgen ook gewoon een salaris. En ook cursisten moeten dus gewoon kwaliteit en maximale

hebt liggen? Wat dan? Je moet dus voortdurend zorgen voor een fit tussen de bekwaamheid van je cursisten en de

zorgcapaciteit leveren.’

zorgbehoefte van je patiënten.’ Kleijer constateert dat het UMCG zich dit probleem min of meer zelf op de hals
gehaald heeft. Het ziekenhuis heeft er namelijk voor gekozen om te werken met patiënttoewijzing voor iedereen.
Dat is volgens hem niet vol te houden. ‘De vraag naar hoog opgeleid IC-personeel stijgt maar het aanbod daalt. En
we kunnen niet mee concurreren met de salarissen die in het bedrijfsleven worden betaald. We moeten dus wel
minder hoog opgeleide zorgprofessionals aanstellen. Als we blijven werken met patiënttoewijzing moeten we de
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Joep Droogh

In maart 2009 nam het UMCG, in samenwerking met
AmbulanceZorg Groningen, de mobiele unit voor IC-patiënten
in gebruik. De MICU (Mobiele Intensive Care Unit) is een
aangepaste ambulance voor het vervoer van Intensive Care
patiënten tussen de verschillende ziekenhuizen in de regio
Noordoost-Nederland. De MICU wordt ingezet om de Intensive
Care-capaciteit in de regio optimaal te benutten. MICUcoördinator Joep Droogh vertelt over de MICU en de training
van MICU-artsen en MICU-verpleegkundigen.

‘Je kunt niet even uitstappen’
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UMCG TRAINT MICU-TEAMS

IN SKILLS CENTER
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‘De MICU is in zekere zin een IC-bed op wielen.’ zegt internist-

boord hebben. Wanneer er zich complicaties aandienen, kun je

van het verwijzend ziekenhuis doet het MICU-team een uitvoerig

daar op in. Misten ze een afwijkende bloedwaarde? Dan

intensivist Joep Droogh. Droogh coördineert de MICU binnen de

niet even uitstappen. Dat is ook de kern van de korte, intensieve

onderzoek om zich voor te bereiden op mogelijke complicaties

kunnen wij zorgen dat dat problemen gaat geven. We kunnen

regio en zorgt met een klein team voor de training van de mede-

training die Droogh ontwikkelde. ‘We leren deelnemers vooral

tijdens het vervoer. En dan gaan ze op pad, met de patiënt.

natuurlijk ook andere, specifiek transportgerelateerde pro-

werkers. Een MICU-team bestaat uit een intensivist, een IC-ver-

om te anticiperen. Wat kan er onderweg gebeuren?’ De ervaring

pleegkundige en een ambulancechauffeur. Het afgelopen half jaar

leert dat veel complicaties vermijdbaar waren. Droogh: ‘Je moet je

‘In de training bootsen we dit zo goed mogelijk na. We beschikken

Wij focussen op wat belangrijk is voor het transport en wat de

werden zo’n 25 artsen uit alle deelnemende ziekenhuizen en zo’n

patiënt vooraf erg goed in kaart brengen. Jij bent gedurende de rit

in het Skills Center over een fantastische simulator. Het is een pop

deelnemers zijn vergeten of niet hebben opgemerkt.’

35 verpleegkundigen getraind. Samen met een aantal chauffeurs

verantwoordelijk. Je wilt dus weten wie de patiënt is, wat de klach-

maar erg levensecht. Zelfs de pupillen kunnen bewegen.’ Om de

staan zij garant voor verantwoorde zorg tijdens het vervoer.

ten zijn en hoe de patiënt reageerde op de behandeling. Je wilt

simulatie helemaal levensecht te maken, verloopt de eerste fase

Zijn ogen beginnen wat te twinkelen. Is het een soort wed-

blemen veroorzaken. Gewoon IC-werk leren is niet het doel.

weten welke problemen er spelen. Je wilt de relevante feiten en

telefonisch. De docent (in de rol van de intensivist van het zieken-

strijdje? ‘Nee, maar het is wel een spel. Het team met de beste

Een MICU laat zich nauwelijks vergelijken met een gewone ambu-

cijfers kennen. Natuurlijk, ook als je op de gewone IC dienst hebt,

huis dat de patiënt aanbiedt) belt de verpleegkundige. Zij stelt de

resultaten is het team dat de meeste rust heeft, het meeste

lance. ‘In een MICU bieden we aanzienlijk complexere zorg dan

probeer je te anticiperen. Maar er is verschil: als je op een IC niet

vragen die ze moet stellen en overlegt vervolgens met de arts.

overzicht heeft en heel stapsgewijs te werk gaat.’

in een “gewone” ambulance.’ Achteraf is het wat vreemd dat zo’n

goed anticipeert, kun je makkelijker wat anders doen. In de MICU

Wanneer ze besluiten om het transport door te laten gaan, wordt

MICU er nu pas is, vindt Droogh. ‘Gelukkig is er nu een landelijke

heb je echt minder mogelijkheden. Dus regel het vooraf zo goed

het MICU-team naar de oefenruimte gebracht. En pas dan ont-

dekking geregeld. Terecht. Het is raar dat je op de verwijzende en

mogelijk voor jezelf.’

moeten docent (in de rol van arts van het verwijzend ziekenhuis)

Droogh is een enthousiast pleitbezorger van de mogelijkhe-

en het MICU-team elkaar, bij de patiënt in de oefenruimte van het

den van het Skills Center. ‘Je kunt veel uit een boekje leren

Skills Center. Daar doen zij het onderzoek.

maar het meeste leer je toch al doende. Dat gebeurt vooral in

op de ontvangende IC je uiterste best doet om de best mogelijke
zorg te bieden maar dat je tijdens het vervoer van de patiënt moet
terugschakelen naar de basiszorg die een ambulance kan bieden.’

Check
Op de MICU zit een IC-verpleegkundige, een intensivist en een
chauffeur. De procedure voorafgaand aan een rit is als volgt. Een

Anticiperen

Ervaring

de praktijk maar je kunt ook veel ervaring op doen in het Skills
Rust en overzicht

Center. Benadert het Skills Center de realiteit? Droogh: ‘Het

verwijzend ziekenhuis belt de dienstdoende MICU-verpleegkun-

En pas dan begint het transport. Droogh: ‘Wij trekken ons dan

is natuurlijk niet echt. Maar de meeste mensen vergeten vrij

Een MICU beschikt over ongeveer dezelfde apparatuur als een

dige, die een uitgebreide telefonische intake doet. Vervolgens

terug in de regieruimte. En vanaf dat moment “is” de oefenruimte

snel dat het “maar” een training is. Je ziet soms deelnemers

gewone IC. Maar er is natuurlijk een belangrijk verschil: op een

overlegt zij met de intensivist. Samen inventariseren ze wat er met

de MICU. Vanuit de regieruimte zorgen we vervolgens voor com-

de ruimte uitstappen… het zweet staat ze op het voorhoofd:

gewone IC kun je eventueel extra apparatuur bijschakelen en

de patiënt aan de hand is en wat dat betekent voor de eisen aan

plicaties. We doen dat op basis van het onderzoek dat men deed

Pfft!’

extra menskracht inzetten. Tijdens het transport in de MICU staat

de zorg tijdens het transport. En vervolgens bereidt het team de

in het telefoongesprek en op de pati ënt. Als het team relevante

het team er alleen voor. En ze moeten het doen met wat ze aan

rit voor, checkt de auto en de apparatuur en gaat op pad. In de IC

zaken heeft gemist of verkeerd heeft geïnterpreteerd spelen we

Roelie Sitepu

Sitepu bedenkt casuïstiek, bedient tijdens de simulatie de pop en leidt de nabesprekingen. Natuurlijk altijd samen
met haar collega’s en de gebruikers. ‘We proberen de realiteit zo goed mogelijk na te bootsen. Dat zijn niet per se
levensbedreigende situaties. Het zijn ook niet per se crisissituaties. Nee, eigenlijk praten wij het liefst over stressvolle situaties. Tijdsdruk, afleiding, het onvoldoende beheersen van een vaardigheid of een ontevreden familie.
Dat zijn allemaal factoren die er voor kunnen zorgen dat je ‘in de stress schiet’. Ook dan gelden de CRM-principes.
In het Skills Center beschikken we daarom over een geavanceerde patiëntensimulator (HPS) en een levensechte
IC, inclusief vrijwel alle apparatuur die daarbij hoort.’
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CRM-TRAININGEN
Wat ging er goed, wat kan er beter?

IN HET SKILLS LAB
Gang van zaken
Voordat deelnemers gaan oefenen, krijgen ze een korte theorieles. De trainer bespreekt de belangrijkste aandachtspunten tijdens een stressvolle situatie. En verder vertelt ze over de gang van zaken tijdens de training.
Sitepu: ‘De meeste deelnemers vinden het eerst wat eng. Er wordt naar je gekeken. Wat je doet wordt opgenomen op de video en dat wordt allemaal nog eens uitvoerig besproken. Een veilige leeromgeving is daarom echt

V a a k i s e e n I C d e r u s t z e l v e . To t e r z i c h p l o t s e e n s i t u a t i e
aandient waarbij het erop aan komt. In het UMCG leren IC-

het eerste vereiste.’ Daarom besteedt Sitepu ook aandacht aan de manier waarop deelnemers op elkaar reageren
en elkaar feedback geven: ‘het gaat om de performance, niet om de persoon’. ‘De videobeelden zijn alleen
bedoeld om iets duidelijk te maken: kijk eens. Wat gebeurt er hier?’
Vervolgens gaan deelnemers aan de slag. Twee verpleegkundigen en een arts gaan naar de oefenruimte. De rest

verpleegkundigen en binnenkort ook intensivisten hoe ze als
team effectief kunnen handelen in dergelijke situaties. Dat

van de groep blijft in de debriefingruimte. Daar volgen zij op televisiescherm wat er gebeurt. De casussen komen
altijd uit de praktijk van de deelnemers. Maar er dienen zich wel extra complicaties aan. De patiënt wordt bijvoorbeeld misselijk terwijl de saturatie daalt. Sitepu: ‘Het is vaak wat vaag. Er kan van alles aan de hand zijn. Wat doet

zijn Crisis (ook wel: Crew) Resource Managementtrainingen.

de verpleegkundige dan? Wat vertelt zij de dokter?’

In CRM-trainingen worden situaties gesimuleerd waarbij

Tijdens de oefening kan Sitepu in haar regieruimte de conditie van de patiënt wijzigen. Hij krijgt bijvoorbeeld

professionals in de stress kunnen schieten. De trainingen
vin den plaats in h et Wen ckeba ch Skills Center UMCG . Roelie
Sitepu is IC-verpleegkundige bij Chirurgische Intensive Care
e n d a a r n a a s t e e n v a n t r a i n e r s b i j h e t S k i l l s Ce n t e r.

ook nog een hartritmestoornis of wordt hypotensief. De deelnemers weten dat hij al eerder antibiotica kreeg.
De nieuwe ontwikkeling kan duiden op een infarct maar ook op een sepsis of anafylactische reactie. Sitepu: ‘Wij
observeren en spelen in op wat een deelnemer doet. Als de arts gespeeld wordt door een docent kan die een
headset dragen. We kunnen hem of haar dan nauwkeurig instrueren.’
Zaten we goed?
Een simulatie duurt zo’n twintig tot dertig minuten. Direct na afloop komt er veel los. ‘Deelnemers zijn meestal
erg opgewonden na afloop en geneigd onmiddellijk door te gaan op de diagnose: “Zaten we goed?” Wij letten
echter vooral op het proces. We zijn er niet op uit om deelnemers nat te laten gaan. Niemand is daarbij gebaat.
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CRM basisprincipes volgens D.M. Gaba

Maar niet alleen de persoonlijke vaardigheden zijn belangrijk,

vragen bijvoorbeeld: “Als je dit terugkijkt, wat zou je de volgende

voegt Sitepu toe: ‘Ook factoren als tijdsdruk, stress, onzekerheid,

keer dan anders doen?” Maar we leggen ook de nadruk op wat er

teamcultuur en organisatorische tekortkomingen zijn ook van

Wat heeft het je opgeleverd?

1.

goed ging.’

grote invloed op het functioneren in een kritische situatie. Zowel

Teamvorming met daarbinnen duidelijke afspraken.

2. Anticipeer en maak een plan

van het individu als van het hele team. Dat soort zaken leer je met

Meer tijd nemen tijdens de situatie voor een time-out.

3. Schakel vroegtijdig hulp in

het CRM-concept.’

Let op communicatie, vaker een time-out nemen.

4. Oefen in leiderschap en in het volgen van de leider

Goed om te zien hoe je er staat als beginnend arts.

5. Verdeel de werklast

Je wordt je meer bewust van de processen die spelen,

6. Mobiliseer alle beschikbare hulpmiddelen

De deelnemers in het debriefinglokaal krijgen vooraf enkele observatiepunten mee. Zij letten bijvoorbeeld op de systematiek die

Multidisciplinair

deelnemers hanteren of op zaken als de besluitvorming, de manier

en aios
Ken de omgeving waarin je werkt

waarop de leidersrol en de volgerrol wordt ingevuld, de com-

Veel mensen denken dat in een stressvolle situatie de leider uiterst

behalve alleen de medische zaken.

municatie en het omgaan met stress. Eigenlijk is de debriefing het

directief moet zijn en de volger uiterst volgzaam. Dat verdient

Leren beslissen, omgang in het team.

belangrijkste onderdeel, vindt Sitepu. Dat is ook wat deelnemers

enige nuancering, leren deelnemers in deze trainingen. Sitepu:

8. Gebruik alle beschikbare informatie

na afloop vaak zeggen.

‘Wie heel directief is, belemmert het meedenken van de andere

9. Herken en voorkom fouten door vast te houden

aanwezigen. Het kan voorkomen dat de arts iets over het hoofd
Eye-opener

(mens en materiaal)
7. Communiceer effectief

aan één diagnose of visie (fixatie fout)

ziet. De verpleegkundige moet dan ingrijpen. Wij leren verpleeg-

10. Controleer gepaard en dubbel

In de CRM-trainingen gaat het in de eerste plaats om bewust-

kundigen daarom hardop te denken: “Zou het misschien niet ook

11. Gebruik cognitieve hulpmiddelen

wording, zegt Sitepu. Wat zijn de gevolgen van je handelen? ‘De

dat of dat kunnen zijn?” je bent geneigd om maar gewoon te doen

human factor is erg belangrijk in een stressvolle situatie. Als je

wat de arts zegt. Maar je moet je expertise en je vragen echt delen

12. Evalueer herhaaldelijk

bijvoorbeeld een opdracht geeft, moet je ook checken of de ander

met de anderen. In principe heeft elke deelnemer een stukje van

13. Maak gebruik van goed teamwork

die opdracht ook echt heeft gehoord en heeft opgeslagen. En

de puzzel. Samen probeer je de puzzel compleet te krijgen. Ieder

14. Verdeel aandacht verstandig

natuurlijk ook of de ander de opdracht goed heeft uitgevoerd.’

teamlid is dus belangrijk. Een team is echt zo sterk als de zwakste

15. Stel prioriteiten dynamisch

Wat geldt voor het geven van opdrachten, geldt ook voor het ver-

schakel.’

strekken van informatie. Tijdens de procedure kan informatie heel
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Reacties van verpleegkundigen, specialisten

Het is geen examen. Je mág fouten maken. Daar leer je van. We

Bron: Gaba D.M., Fish KJ, Howard SK. Crisis management in

gemakkelijk verloren gaan. Iemand die de ander informatie geeft,

Dezelfde casus kan daarom tot heel verschillende scenario’s lei-

moet dus checken of die informatie ook echt is overgekomen.

den. En toch. De succesfactoren zijn altijd gelijk. Het gaat om de

Sitepu: ‘Het blijkt dat mensen vooral informatie opnemen die in

communicatie, de besluitvorming, het leiderschap en het volger-

hun ‘plaatje’ past. Je handelt meestal op basis van wat je denkt of

schap. Sitepu: ‘Deelnemers vinden het vaak moeilijk om dingen

verwacht waar te nemen. Deelnemers vinden dit vaak een echte

los te laten. Je wilt iets doen. Bij goed teamwork kan de leider een

eye-opener.’

stapje terug doen. Het overzicht zoeken. Als de situatie onduidelijk is moet je als team even pas op de plaats maken: ‘waar staan we

Maar inderdaad: het is soms wel een confrontatie met jezelf. Als je

en welke kant gaan we op?’ Dat kun je trainen.’

een afwachtend mens bent, zul je dat ook tijdens zo’n training zijn.
Dat is niet erg. Als je je maar bewust bent van het mogelijke effect

Debriefen

en wat het doet met de ander. Pas als je dat bewust bent kun je het

Plan is dat Intensivisten en IC-verpleegkundigen samen de CRM-

ten goede keren.’

trainingen doen. Bij Anesthesie en Obstetrie & Gynaecologie doet
men dat al langer. Dat loont. Dat hoort Sitepu van de deelnemers

Soft skills

en dat ziet ze tijdens trainingen.

‘Hoe goed je als arts of verpleegkundige ook bent, er komt méér
bij kijken dan medische kennis en klinische expertise alleen.’

Dat hoeft natuurlijk lang niet altijd in het Skills Center. Zorgprofes-

Sitepu noemt dat de soft skills. Soft skills zijn niet-technische vaar-

sionals kunnen nog veel meer van de eigen praktijk leren. Sitepu:

digheden die je nodig hebt om in een stressvolle situatie adequaat

‘Debriefen is niet gewoon in de zorg. De cultuur is een beetje

op te treden. Het gaat dan om bijvoorbeeld communicatie, leider-

tegen en vaak wordt je weer in beslag genomen door andere werk-

schap, planning en besluitvaardigheid. Hoe ver ben je in de oplei-

zaamheden. Maar we merken wel verschil. Steeds vaker stellen

ding en hoeveel ervaring heb je. Maar ook de persoonlijke aanleg

mensen zelf de vraag: wat is hier gebeurd, wat ging er goed, wat

speelt een rol en hoe iemand die dag in zijn vel steekt. Sitepu: ‘Als

kan er beter?’

je net twee dagen nachtdienst draaide, ben je misschien korter
door de bocht.’

(naslagwerken/documentatie)

Anesthesiologie. New York: Churchill Livingstone, 1994.
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Annemieke Hartgring

Net als bij de andere medische specialismes werken
intensivisten-in-opleiding met een portfolio. Dat stelt hen
en hun opleider in staat de voortgang van de opleiding te
monitoren. Annemieke Hartgring vertelt over haar ervaringen
met het portfolio.

‘Je kunt veel gerichter de kunst afkijken’

HET PORTFOLIO
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IS EEN STOK ACHTER DE DEUR VOOR
BEGELEIDER EN AIOS

Waardevol

Annemieke Hartgring is internist-intensivist-in-opleiding in het

Ze haalt haar portfolio tevoorschijn. ‘Deze map kreeg ik op 1 okto-

UMCG. Haar leerroute wijkt wat af van de route die veel collega

ber 2003 van dr. Robert de Jong. Mijn opleider tot internist in het

Helemaal vanzelf gaat dat ook weer niet. Begeleiders zijn vaak niet

deur. Hartgring: ‘Ik moet m’n portfolio binnenkort inleveren. Ik

fellow’s volgen. Hartgring begon haar opleiding tot intensivist

Martini Ziekenhuis.’ Het is een dikke ringband met insteekbladen,

gewend om de feedback te geven aan de hand van competenties.

bekeek daarom wat ik nog moet doen. Ik zag tot mijn schrik dat ik

namelijk in het vijfde jaar van haar specialisatie Interne Geneeskun-

schema’s, tabbladen en tabellen. Wat zit er in zo’n map? Ze bla-

Hartgring toont het schema: een tabel met zeven vakjes. Voor

pas veertien beoordelingen heb op praktische vaardigheden.

de. Interne Geneeskunde is daarmee haar ‘moederspecialisme’.

dert de map door en somt het op: ‘De certificaten van deelname

ieder vakje staat een letter. Die letter is de afkorting voor een van

Ik moet er dus nog zes doen.’

Intensive Care–geneeskunde is haar aandachtsgebied.

aan de landelijke cursusdagen, de certificaten van de regionale ver-

de zeven competenties waar de begeleider de aios op moet be-

plichte onderwijsbijeenkomsten, de stagebeoordelingen, de korte

oordelen. ‘Soms weten begeleiders niet eens waar de letter voor

praktijk beoordelingen, de beoordelingen van praatjes die ik hield,

staat. Dan help ik even…´ Zo´n schema is waardevol, vindt

Een belangrijke functie van het portfolio is ook de algemene voort-

Natuurlijk ben je nooit uitgeleerd, weet ook Hartgring. ‘Maar

de verslagen van de voortgangsgesprekken met mijn opleiders

Hartgring. ´Het dwingt de begeleider en mijzelf om over alle

gangsbewaking van de opleiding. Waar staat de aios? Na iedere

sommige competenties heb je onder de knie. Ik moet nu nog vier

dokter De Jong en dokter Jaap Tulleken (in de laatste twee jaar) en

aspecten van m’n functioneren gericht na te denken en een

stage moet de begeleider de fellow scoren op de zeven compe-

maanden. Ik mis in mijn portfolio nog een aantal aspecten op het

de verslagen van de voortgangsgesprekken met de stagebegelei-

oordeel te formuleren. En je kunt veel gerichter de kunst

tentiegebieden. Het is de bedoeling dat naarmate de opleiding

competentiegebied ‘Medisch handelen’ en ‘Wetenschap’. Maar

ders.’

afkijken.´Hartgring geeft een voorbeeld: ‘Voor het item ´Medisch

vordert de streepjes meer naar rechts gaan. De opleider volgt de

Een dikke ringband

competenties zoals ‘Communicatie’ of ‘Reflectie’, die zijn voor een
Intensivist niet veel anders dan voor een internist.’

Zo gaat het nu eenmaal.’ Het portfolio is dus een stok achter de

Bijna helemaal rechts

handelen´ vulde een begeleider bijvoorbeeld in dat ik te snel

fellow gedurende de gehele opleiding. Hij volgt het gehele proces

De map bleef de eerste maanden in de kast. ‘Ik ging er niet meteen

conclusies trok. Daar ga je dan mee aan de slag in de volgende

nauwkeurig. Maar, zegt Hartgring, ‘Het mooie van dit systeem is

mee aan de slag. Daar ben je dan nog niet aan toe.Ik ben maar

stage.’ Hoe gaat dat in z’n werk? ‘Ik ben daar altijd vrij open in ge-

dat je niet alleen door de opleider wordt beoordeeld maar door

gewoon begonnen met werken. Je loopt dan vanzelf tegen allerlei

weest. Ik vroeg mijn volgende begeleider om daar op te letten.’ En

alle leden van het opleidingsteam. Dat sterkt je in het vertrouwen

zaken aan. De communicatie met patiënten of collega’s bijvoor-

zo komt dat item terug. Iedere begeleider vult na afloop zo’n for-

dat je je straks staande kunt houden als medisch specialist.’

beeld of de organisatie van de zorg. Sommige dingen gaan goed.

mulier in. Het hele portfolio is alleen ter inzage voor de opleider.

Andere dingen gaan minder goed. In het eerste voortgangsge-

‘Anders kun nooit met een schone lei beginnen.’

sprek komen die vanzelf naar voren.’
En, werkt het? ‘Jazeker! Het portfolio dwingt je om gericht te zoeken naar punten waar je goed in bent en punten waar je nog verder
in moet ontwikkelen. Zonder zo’n lijst schiet dat er gewoon bij in.
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De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der

Kennis en wetenschap

Geneeskunst formuleerde algemene competenties voor de

-

De specialist beschouwt medische informatie kritisch.

medisch specialist. Ieder speccialisme kan deze algemene compe-

-

De specialist bevordert de verbreding van en ontwikkelt de
wetenschappelijke vakkennis.

tenties verbijzonderen. Hieronder leest u de algemene competenties.
-

De specialist ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en
nascholingsplan.

Medisch handelen
-

-

De specialist bevordert de deskundigheid van studenten, agio’s,
collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg.

De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand
van het vakgebied.

-

-

De specialist past het diagnostisch, therapeutisch en

Maatschappelijk handelen

preventief arsenaal van het vakgebied goed en waar mogelijk

-

De specialist kent en herkent de determinanten van ziekte.

evidence based toe.

-

De specialist bevordert de gezondheid van patiënten en de
gemeenschap als geheel.

De specialist levert effectieve en ethisch verantwoorde
patiëntenzorg.

-

De specialist handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen.

De specialist vindt snel de vereiste informatie en past deze

-

De specialist treedt adequaat op bij incidenten in de zorg.

goed toe.
Organisatie
Communicatie
-

De specialist bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op.

-

De specialist luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante

-

zorg en persoonlijke ontwikkeling.
-

De specialist bespreekt medische informatie goed met patiënten

-
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De specialist doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over

De specialist besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord.

en familie.
-

De specialist werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorg-organisatie.

patiëntinformatie.
-

De specialist organiseert het werk naar een balans in patiënten-

-

De specialist gebruikt informatietechnologie voor optimale
patiëntenzorg, en voor bij- en nascholing.

patiëntencasus.
Samenwerking

Professionaliteit

-

-

De specialist overlegt doelmatig met collegae en andere

-

De specialist verwijst adequaat.

-

De specialist levert effectief intercollegiaal consult.

-

De specialist draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samen-

De specialist levert hoogstaande patiëntenzorg op integere,
oprechte en betrokken wijze.

zorgverleners.
-

De specialist vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk
professioneel gedrag.

-

De specialist kent de grenzen van de eigen competentie en handelt
daar binnen.

werking en ketenzorg.
-

De specialist oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke
ethische normen van het beroep.
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Marije Smit en Esther van Bockel

Dorothé Vessies
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INTERVISIE IS WAARDEVOL
Praten over je werk met een vertrouwde groep van
gelijkgestemden

Wat is eigenlijk precies intervisie? Vessies: ‘Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering. Professionals
doen een beroep op collega’s in een vergelijkbare positie om mee te denken over persoon- en functiegebonden
vraagstukken uit de eigen werksituatie. Die collega’s stellen vooral vragen. Zo krijgen alle deelnemers beter zicht
op het ingebrachte probleem. Intervisie is echt gericht op het verbeteren van je professionele kwaliteiten. Er zijn
eigenlijk twee soorten intervisie. Er is begeleide intervisie en niet-begeleide intervisie. Vaak zie je dat een groep

‘ Lotge n ote n co nt a c t ,’ ze g t p s ych o l o og D o rot h é Ve s s i e s .
‘Moral support,’ zeggen intensivisten Marije Smit en Esther

begint met begeleide intervisie en later zonder begeleiding door gaat.’
Goede resultaten
Marije Smit en Esther van Bockel nemen deel aan een intervisietraject dat startte in het kader van hun opleiding

van Bockel. De vraag luidde: wat is het nut van begeleide
intervisie? Dit artikel wordt geen klaagzang over de zwaarte

tot intensivist. Smit is van huis uit chirurg. Van Bockel is van huis uit anesthesioloog. Beiden rondden onlangs de
opleiding tot intensivist af. De intervisie startte in 2008. Het idee voor dit traject kwam van opleider professor
Jaap Tulleken. Hij hoorde over de intervisie die het Wenckebach Instituut verzorgde voor de aios van Gynaecolo-

van de opleiding tot intensivist. Dit wordt een verhaal over

gie. Vessies: ‘Tulleken hoorde over de goede resultaten en vroeg mij om daar een korte inleiding over te houden

hoe collega’s kunnen leren van elkaar en hoe zij elkaar kunnen

leek me wel wat,’ vertelt Smit, ‘praten over je werk en hoe je omgaat met dingen waar je tegenaan loopt: multi-

steunen. Begeleide intervisie blijkt dan erg waardevol.

tijdens een communicatietraining voor de fellows-intensivist.’ Van Bockel en Smit waren daarbij aanwezig. ‘Het
disciplinair werken, communicatie, moeilijke patiënten, moeilijke collega’s, de balans werk - privé. En dan met een
vertrouwde groep van gelijkgestemden.’
Deelnemers moesten voorafgaand aan de reeks bijeenkomsten een aantal zaken op papier zetten. Dat was nog
even schrikken.Tijd is nu eenmaal een schaars goed voor fellows. Deelnemers moesten zichzelf scoren op 27
verschillende vaardigheden, variërend van ‘uiten van uw irritatie/boosheid’ tot ‘een niet goed lopende relatie
bespreekbaar maken’. En ze moesten een startdocument invullen: wat zijn je kwaliteiten, wat zijn je aandachtspunten, wat zijn je leerdoelen. En tenslotte moesten ze iets schrijven over hun normen ten aanzien van werk.

59

Korte klap
Toen was het huiswerk ook klaar. Voorbereiden is niet meer nodig.

gendeel. Het opleidingsklimaat is juist erg prettig. Iedereen is erg

Smit en Van Bockel: ‘We hebben het over dingen die nu spelen. En

opleidingsgericht. Niets is teveel. Alles is bespreekbaar. Maar je

over dingen die de vorige keer aan de orde kwamen. Dat hoef je

staat als fellow per definitie midden in een krachtenveld. Iedereen

niet voor te bereiden.’ Wat is eigenlijk het verschil met gezellig op

oefent een bepaalde invloed op je uit: de patiënt en zijn familie, de

het terras samen wat drinken? ‘Bij een glaasje spring je van de hak

verpleging, andere medisch specialisten en de supervisor op de af-

op de tak. En ben je geneigd snel “een adviesje te doen”. Dorothé

deling. En natuurlijk heb je ook zelf ambities.’ Vessies herkent dat:

leidt het in goede banen. Ze verdeelt de spreektijd en vraagt dóór.

‘De opleiding is zwaar. Ook in emotionele zin. Begeleide intervisie

Ze helpt je zoeken naar het probleem áchter het probleem. Ves-

kan dan ondersteuning bieden. Het helpt de fellow om zicht te

sies: ‘Artsen zijn van nature vaak van de korte klap. Je presenteert

houden op zijn of haar eigen keuzes en bij het stellen van prioritei-

een probleem en zij komen met een oplossing. Ik rem dat wat af.

ten. Het helpt hen om hun grenzen te bewaken zodat ze de druk

Ik bied structuur. Ik bied een methode. Ik vraag door, ik spiegel, ik

van de opleiding aankunnen.’ Vessies is overtuigd van de waarde

confronteer. Dat heb je nodig om verder te komen.’

van begeleide intervisie voor fellows of aios: ‘Je bent niet de enige

pleit voor een actievere rol van familie bij de zorg op een IC

INTENSIVE CARE VANUIT

PATIËNTENPERSPECTIEF

die tegen van alles en nog wat aanloopt. Inclusief jezelf. Zoek twee

Als je wordt opgenomen op een Intensive Care afdeling is dat een

het herstel van de patiënt De familie kan voor de zorgverleners

Wat leren deelnemers? In algemene termen kan Vessies daar wel

of drie gelijkgestemde collega’s. En vraag in je ziekenhuis bij het

ingrijpende ervaring. Voor de patiënt maar ook voor zijn of haar

vaak heel goed een partner zijn in deze intensieve zorg waar de

wat over zeggen: ‘Deelnemers worden zich bewust van hun eigen

onderwijsinstituut wie de intervisiegroep kan begeleiden. Echt.

naasten. Natuurlijk, het is een prettige gedachte dat er over je

communicatie met de patiënt vaak uiterst moeizaam is. Hulp-

valkuilen. We constateren bijvoorbeeld met elkaar een bepaald

Het helpt.’

gezondheid en je fysieke toestand wordt gewaakt. Tegelijk word

verleners op de IC zijn zeer deskundig op het medisch-fysieke

je overgeleverd aan allerlei apparaten die dag en nacht cijfertjes

terrein. Maar de patiënt en zijn of haar familie is deskundig op

produceren over jou zonder dat je die kunt interpreteren. En bo-

het terrein van degene die daar ligt, die unieke persoon.

aandachtspunt in iemands gedrag. Die broedt daar een tijdje op.
En pas als hij of zij er wat mee heeft gedaan, komen we erop te-
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Akkie Hofstee, directeur van Zorgbelang Groningen,

Schiet de opleiding dan tekort? ‘Van Bockel en Smit: ‘Nee. Inte-

Groei

rug.’ Soms doen mensen ook bewust niets met wat ze ontdekken.

Van Bockel en Smit zijn inmiddels staflid bij de Intensive Care Vol-

vendien is er vrijwel constant (dag)licht. Als patiënt en als naaste

Vessies: ‘Mensen maken een afweging. Wat kost het me om dit ge-

wassenen van het UMCG. Ook de andere twee deelnemers zijn

voel je je overgeleverd, zoals wordt geïllustreerd met de volgende

drag te veranderen en wat levert het me op? Dat is natuurlijk ook

klaar met hun opleiding. Zij werken inmiddels in de periferie. Ze

situatieschets.

prima. En vaak is het ook gewoon een kwestie van er anders mee

kunnen dus stoppen met de intervisie. Geen van allen kiest daar-

omgaan. Neem het wat minder serieus, wat luchtiger.’

voor. Smit: ‘Als ik nu zou stoppen, zou ik het missen. Het past heel

Moral support
Wat leer je? Van Bockel en Smit deinzen even terug voor de vraag.

Kwaliteitscriteria
Duidelijk mag zijn dat ook op een IC-afdeling kwaliteitscriteria
vanuit patiëntenperspectief gelden. Dat zijn kwaliteitscriteria

Machteloos en sprakeloos

goed in je groei tot medisch specialist en intensivist. Die ontwikke-

Een patiënt was met een CVA opgenomen op de Intensive Care.

ling stopt niet als je klaar bent met je opleiding. Dit zou veel meer

Zijn toestand was kritiek. Er was sprake van uitval aan de linkerkant

moeten gebeuren.’

van zijn lichaam en hij verkeerde vrijwel constant in een schemer-

Vertrouwelijkheid is de basis voor het succes. Maar ook zij kunnen

toestand. Omdat hij het infuus er af en toe uittrok, werd zijn rech-

in algemene termen best wat vertellen: ‘Je leert problemen van

terhand gefixeerd. Hierdoor werd hij steeds onrustiger. De familie

meer kanten te bekijken. Je leert dat veel collega’s met dezelfde

stond machteloos en sprakeloos toe te kijken. Maar met extra

vragen zitten en tegen dezelfde problemen aanlopen. Het is ook

aandacht van de familie begreep de patiënt binnen twee dagen

een stuk moral support. Wij hebben een zwaar vak. Je loopt af en

dat hij dat infuus met rust moest laten. Daardoor kon de fixatie

toe echt met je ziel onder de arm.’ Ze geven een korte opsom-

gestopt worden.

zoals:
-

aandoening van dat moment
-

goede informatie voor zowel de patiënt als de directe
naasten

-

niet alleen bewaking via apparatuur maar ook via menselijk
contact

-

serieus genomen worden in dat wat je ook bij opname op
een IC nog of alweer zelf kunt

-

ming: ‘Je hebt een enorme verantwoordelijkheid ten opzichte van
je patiënten. Je wordt opgeleid in een groot ziekenhuis met heel

benaderd/behandeld worden als mens en niet als de

maak gebruik van de directe naasten in plaats van te
fixeren (voorbeeld hierboven)

Patiënt en familie

veel stakeholders. En de opleiding tot intensivist is gewoon zwaar.

Is dit een kwestie van tijdgebrek? In ieder geval volgde men een

Fantastisch, maar zwaar.’

protocol zonder te overleggen met de patiënt en diens familie.

-

zeker op de kinder-IC, ouders alle ruimte laten om zoveel
mogelijk voor hun kind te doen.

Met name familie gaat, zonder dat men de betekenis begrijpt,

Patiënten en hun naasten willen graag hun ervaringen inbrengen

Afhankelijk van de primaire opleiding van de fellows (internist,

waarden op de monitors vergelijken. Hoe erg is mijn moeder,

om daarmee een bijdrage te leveren aan het verhogen van de

anesthesioloog, chirurg, longarts, neuroloog of cardioloog) duurt

broer of kind er aan toe? Het is zó belangrijk om de patiënt (maar

kwaliteit van de Intensive Care zorg. Dat heet patiëntenpartici-

de opleiding 1 tot 2 jaar. In die periode maken zij, in de woorden

op een IC vaak vooral de familie) goed te vertellen wat opname op

patie en gebeurt op een aantal afdelingen van ziekenhuizen in

van Smit en Van Bockel, ‘een enorm steile leercurve. ‘Ieder maand

Intensive Care betekent, wat er gemeten en bewaakt wordt en hoe

de provincie Groningen.

nemen we deel aan een landelijke scholingsdag. We werken in die

de voortgang is. Bezorgdheid en onzekerheid bevorderen de ge-

Meer weten? Kijk op www.zorgbelang-groningen.nl.

korte periode op vier verschillende IC’s. Dat betekent dat je je vier

zondheid van de patiënt niet. Integendeel: ze belemmeren eerder

keer moet inwerken en dat je vier keer moet kennismaken met
de staf en de verpleegkundigen. Je doet voortdurend dingen voor
de eerste keer. Je loopt in feite aldoor op je tenen. Je wordt in die
korte periode klaargestoomd voor een prachtig vak.’

Zorgbelang Groningen
formuleert kwaliteitscriteria
vanuit patiëntenperspectief
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Wilma Monteban

Toch kan ze soms wel terugverlangen naar het UMCG: ‘We krijgen
hier weinig ernstige traumaslachtoffers. Dat is een problematiek
die mij erg boeit. Je moet dan in korte tijd heel veel beslissingen
nemen en als team handelingen uitvoeren in de goede volgorde,
op de goede manier. Dat is gewoon spannend.’ Minder spannend
maar nog boeiender vindt Monteban het contact met de familie
van haar patiënten. ‘Je ziet mensen meegaan in het verdriet.
Meegaan in het leed van een geliefde. Ze worden heen en weer
geslingerd tussen hoop en vrees. Ik ga naar huis, ik stap in mijn
wereld. Hoe kun je ervoor zorgen dat zij er verder mee kunnen?’
Vraag om feedback
Het antwoord op die vraag leerde ze niet tijdens haar opleiding.
Dat kan ook niet, vindt ze. ‘We hebben als aios bij de opleiding tot
internist een cursus gehad. En we kregen als fellow ook een cursus
tijdens mijn opleiding tot intensivist. Maar verder is het toch een
kwestie van ervaring opdoen.’ Maar er komt meer bij kijken. ‘Je
moet open staan voor feedback. En je moet om feedback vragen.
Ik heb heel veel geleerd door dergelijke gesprekken als het even

‘Af en toe bel ik even. Heel af en toe.’

WERKEN IN DE

62

Wilma Monteban is internist-intensivist in het Scheper Ziekenhuis

Een intensivist wordt opgeleid in
een universitair medisch centrum.
Dat betekent per definitie werken
in een level3-IC. Dat betekent

kon, na te bespreken met de verpleegkundige. Hoe vond je dat het

PERIFERIE
Wat kost apparatuur?

ging? De rol van verpleegkundige bij de opleiding tot arts kun je
niet snel overschatten. De verpleegkundige is zo belangrijk.’
Signalen
Ze heeft nog geen antwoord op de vraag hoe je als intensivist
ervoor kunt zorgen dat de familie met een goed gevoel weggaat.
En een pasklaar antwoord komt er ook niet, weet ze. ‘Maar wat ik

in Emmen. Ze begon haar studie Geneeskunde in 1988. Daarna

En dat kan in een perifeer ziekenhuis. Temeer omdat het Scheper

wel weet is: wees altijd eerlijk. Maak altijd duidelijk wat je vindt van

deed ze haar opleiding tot internist in het Martini Ziekenhuis. Nog

Ziekenhuis beschikt over een zogenaamd level 2 IC. Een level 2 IC

de situatie van de patiënt. Ook als het niet goed gaat. Soms moet

tijdens die opleiding begon ze in het UMCG met haar opleiding

is een IC die tenminste 2500 behandeldagen telt. En waar zeven

je dat bijstellen. Maar dan moet dat maar. Als je echt open bent,

tot intensivist. In 2007 was ze klaar. ´Dat is wat langer dan normaal

dagen per week overdag een intensivist exclusief voor de IC be-

komt het meestal goed.’ Die openhartigheid combineert

omdat ik 90% werkte.’ En bovendien: ze kijkt met veel plezier terug

schikbaar is. In de avond en de nacht moet de intensivist binnen

Monteban soms met een haast dwingende stilte. ‘Het is belangrijk

op haar opleiding tot intensivist. ‘Ik heb heel veel bagage meege-

20 minuten aanwezig kunnen zijn. Een intensivist kan er de handen

dat je open staat voor signalen. Juist aan het einde van een ge-

kregen. Ik heb in vier verschillende IC’s gewerkt. Ik heb alle facet-

uit de mouwen steken.

sprek. Ik laat wel eens een stilte vallen van een of twee minuten.
Je merkt het echt wel als de familie de stilte ongemakkelijk vindt.

ten van het vak gezien. Toen ik klaar was, had ik echt het gevoel dat
ik met bijna alle situaties raad wist. Of hoe ik een oplossing zou

Bovendien wil het ziekenhuis de IC-capaciteit uitbreiden. En dan

Nee, vaak zijn ze echt in gedachten verzonken. En vaak komt er

per definitie werken in een

kunnen vinden. Dat is een sterk gevoel.’

blijkt Monteban toch wat te missen in haar opleiding. ‘Mijn op-

dan toch nog een vraag.’

academische setting. Hoe vergaat

Direct nadat ze de opleiding afrondde werd ze staflid bij de Inten-

willen uitbreiden, wil ik weten hoe de bedrijfsvoering van een IC

Mist ze het UMCG? ‘Nee.Wat ik hier erg prettig vind is dat de

sive Care Beademing, tegenwoordig onderdeel van de ICV. ‘Ik had

precies in z’n werk gaat. Hoe komt een IC bijvoorbeeld aan geld?

lijnen zo kort zijn. Als ik hier een andere specialist wil spreken, kan

het met de collega’s geweldig naar m’n zin. Je hebt als staflid in een

Wat kost apparatuur? Als een van de intensivisten moet ik mee-

dat. Meestal onmiddellijk. In het UMCG is de zorg over veel meer

UMC naast je uitvoerende taken ook vrij veel coachende en coör-

denken over de toekomst van de IC. In het UMCG was je minder

schijven georganiseerd. Wat ik wél mis is de sfeer op de IC en het

dinerende taken. En je doet onderzoek. Dat is natuurlijk leuk maar

betrokken bij dit soort vragen. Hier wel.’

feit dat je even bij een collega-intensivist kunt binnenlopen om

het de intensivist die daarna in de
“periferie” aan het werk gaat?

leiding legde medisch-inhoudelijk een goede basis. Maar nu we

iets voor te leggen of gewoon, om even te sparren. Als je in het

nu nog niet. Ik wilde nog vaker zélf een lijn inbrengen, intuberen
of met de familie praten. Ik wilde nog vertrouwder worden met de

Het UMCG beschikt over een level3 IC. Was de overgang naar

UMCG werkt, realiseer je je niet hoe prettig dat is. Natuurlijk sta je

patiënten.’

een level 2 IC erg groot? Monteban: ‘Nee, absoluut niet. Wij

er in een kleiner ziekenhuis niet alleen voor maar je bent gewoon

krijgen hier eigenlijk dezelfde problematiek als in het UMCG. Ja,

met minder mensen. Maar goed, dat went. Absoluut. En heel af en

transplantatiepatiënten bijvoorbeeld, die brengen soms een heel

toe bel ik even. Heel af en toe.’

specifieke problematiek mee die we hier niet of nauwelijks zien.’

63

Pim de Graaf

‘De zomermaanden reserveer ik voor het werken op de IC. En natuurlijk werk ik ook gedurende het jaar regelmatig op de afdeling. Maar tussen september en juni ligt het zwaartepunt toch op mijn werk voor de IC Academie. Lesgeven is fantastisch. IC-verpleegkunde is een prachtig vak. Dat breng ik over. Ik vertel over casussen die
ik zelf heb gezien. Ik vertel eigenlijk nooit een verhaal uit een boek. Ik lees de boeken wel. Je moet je verhalen
natuurlijk wel staven met theorie. En bovendien moeten studenten het terug kunnen lezen.
Behandelmethoden van nu
Door mijn werk op de IC geef ik relevante voorbeelden die zijn gebaseerd op behandelmethoden van nu. Dat is
belangrijk want het werk op de IC verandert voortdurend. Vroeger hing de IC er wat bij. Afhankelijk van de aandoening van de patiënt, kwam de longarts, de chirurg of de anesthesist. Niemand was echt verantwoordelijk.
Dat is nu veranderd.
De IC-zorg in het UMCG is erg goed. Maar gelukkig zijn er meer IC’s in Nederland waar écht erg goede zorg
wordt geboden. Het Medisch Centrum Leeuwarden bijvoorbeeld of het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in
Amsterdam. We hebben hier natuurlijk wel een aantal transplantaties die uniek zijn. Die casuïstiek kan ik goed
gebruiken voor mijn lessen. Maar ik doe ook wel proeven van bekwaamheid in de ziekenhuizen van Sneek en
Leeuwarden. Je loopt dan een hele ochtend mee. Dan zie je ook veel. Die verhalen neem ik ook mee.
Als IC-verpleegkundige ben je voortdurend met de arts en de collega’s in gesprek: samen zoeken we het uit.
Wat is er met deze patiënt aan de hand? Het gaat om de verbanden. Maar ook het gesprek met de familie is
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TWEE FUNCTIES ééN BAAN
‘De combinatie docent en verpleegkundige is waardevol’

belangrijk. Ik ben als verpleegkundige de woordvoerder. De kunst is om het zo eenvoudig mogelijk uit te
leggen. Wat mankeert de patiënt? Wat kunnen we nog doen? Dan heb je eigenlijk ook de rol van docent. Uitleggen is ook een vorm van lesgeven. Ik heb geleerd om het zo basaal mogelijk te houden.
Een goede verpleegkundige is vooral iemand die goed is voorbereid. Iemand die alsmaar achter zichzelf aanholt is geen goede verpleegkundige. Je moet juist vooruit kunnen kijken. Je moet proberen om potentiële

Pim de Graaf is twee dagen per week kerndocent bij de
o p l e i di ng I nte n s ive C a re Ve r p l e e g k u n d e . D a a r n a a s t we r k t h i j

problemen in kaart te brengen. Be prepared. Dan kun je veel relaxter wat achteroverleunen.
Nee-zeggen
Het is soms ingewikkeld om de combinatie vol te houden. Plannen is moeilijk. Nee-zeggen is moeilijk. Al slaag

twee dagen per week bij de Thorax Intensive Care. Hij is daar
onderwijscoördinator maar vooral verpleegkundige. In zijn
vrije tijd begeleidt hij de jeugd van VV Helpman. Het is niet
altijd makkelijk om twee banen te hebben. Maar het biedt veel
extra’s. Daarom hebben docenten bij de IC Academie naast hun
onderwijstaken altijd taken in de patiëntenzorg.

ik er laatste tijd beter in om beide banen te combineren. Als ik het weekend op de afdeling heb gewerkt, heb
ik eigenlijk gewoon een paar dagen vrij. Maar als er dan een docent nodig is, is het moeilijk om ‘nee’ te zeggen.
Collega’s vragen wel eens: ‘Werk je hier nog wel?’ Maar misschien heb ik dat ook wel nodig om mijn werk leuk
te blijven vinden. Ik leg de lat graag hoog.’
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Heleen Aardema en Hans Delwig

En dat is nodig. Patiënten op een IC zijn ernstig ziek en hebben

ling b. En werkt die niet, dan ga je over op handeling c. De kunst is

vaak nauwelijks reserves. Als daar problemen bij komen met de

in dit deel van het vak om het probleem voortdurend zo eenvou-

ademhaling is dat levensbedreigend. In de opleiding tot intensivist

dig mogelijk te maken. Daardoor kun je de handelingen sneller uit-

kwam de problematiek rond de luchtweg onvoldoende aan bod,

voeren en dat is cruciaal. Je hebt gewoon erg weinig tijd. Vier à vijf

vertelt Delwig.

minuten. ‘ Delwig zegt, haast jaloers: ‘En dan hebben we het over

Heleen Aardema is sinds een jaar collega-staflid op de IC Beade-

patiënten die niet - zoals vaak bij de anesthesie het geval is - kant

ming. Door omstandigheden kon zij vorig jaar –toen ze nog fellow

en klaar en onder verdoving keurig op een OK-bed liggen.’

was- de Luchtwegdag niet bijwonen. Nu wel. Ze onderschrijft het
Menens

pleidooi van Delwig. “Het is goed om bepaalde procedures regelmatig te herhalen”.vindt ze. ‘Het theoretisch gedeelte kan dan

De oefening met de HPS is een soort meesterproef. Delwig: ‘Als

minder uitgebreid. Maar het is belangrijk dat je sommige technie-

we met die oefening beginnen, staan sommige deelnemers er wat

ken gewoon regelmatig oefent. Net als een reanimatie.

laconiek bij. Maar zodra de gegevens op de monitor zichtbaar worden en je de bloeddruk ziet kelderen en de hartslag ziet stijgen,

Themadag
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LUCHTWEGDAG
‘Het is echt erg echt’
Crisis op de IC Beademing. Internist-intensivist Heleen Aardema wordt met
spoed bij een patiënt geroepen van wie door een zwaar ongeval de kaak
ernstig beschadigd is. De man ademt erg moeizaam. Hij moet geïntubeerd
wo rd e n , d at i s we l d u i d e l i j k . Vo o rd at ze d at d o e t , vo o r z i e t Aa rd e m a d e
patiënt van zuurstof door middel van kapbeademing. Zo koopt ze tijd om

deelnemers verkrampen dan ook wat. Die weten even niet goed

stafleden de theorie. Deels is dat een korte opfriscursus, deels is

meer wat ze moeten doen.’ Aardema is - op z’n Gronings - niet

dat een presentatie van moeilijke gevallen. ‘Het is ook meer een

ontevreden over haar aanpak van de patiënt met de complexe

themadag,’ zegt Aardema, ‘we nemen een dag de tijd om ons te

kaakfracturen. Maar het is spannend, geeft ze toe. Niet eens zo

verdiepen in een complexe problematiek die vaak levensbedrei-

zeer omdat je collega’s toekijken, al speelt dat natuurlijk wel mee.

gend is. Zo toonde collega Joost Regtien beelden van een brand-

Maar je wilt gewoon geen patiënt verliezen: ‘Als dokter ben je

wondenpatiënt. Welke problemen met de beademing kun je bij

verantwoordelijk voor je patiënt.’

VOOR FELLOWS ICV

spreken. Van Delwig mag dat wel wat steviger: ‘De feedback wordt
Het is allemaal wel erg voorzichtig. Dat mag wel wat duidelijker.’

waren bijvoorbeeld de ïntubatie van patiënten die bestraald zijn

Aardema herkent wat Delwig zegt. ‘Fellows moeten zich wel veilig

in het luchtweggebied en enkele specifieke patiëntencategorieën.

voelen. Anders kun je niet goed oefenen. Het is echt erg echt, zo’n

Aardema: ‘Bepaalde patiëntencategorieën hebben een afwijkende

HPS. En gaat het mis, dan wordt het heel beslist wél benoemd. En

anatomie van de luchtweg. Intuberen kan dan moeilijk zijn.’

niet heel vrijblijvend, zo van: ‘Volgende keer beter’. Nee, als de
patiënt tijdens zo’n simulatie overlijdt, is dat altijd stof tot

Aan de slag

nabespreken. Aardig, maar wel direct.’

In de middag gaan deelnemers zelf aan de slag. Er zijn dan vijf
deelnemers en vijf docenten. Zo kunnen deelnemers vaardigheden heel intensief oefenen. Er is een parcours uitgezet met vijf

intuberen namelijk een lastige procedure. Als de back-up niet snel genoeg

het positioneren van de patiënt voorafgaand aan de intubatie. En

oefeningen waarmee deelnemers van ‘De Luchtwegdag’ aan het werk gaan.

Een belangrijk onderdeel van het oefenen met de HPS is het nabe-

zo’n patiënt verwachten?’ Andere gevallen die aan bod kwamen,

oefeningen. Het inzetten van een kapbeademing bijvoorbeeld of

i s e e n H u m a n P a t i ë n t S i m u l a t o r. O n e e r b i e d i g : e e n p o p . D e c r i s i s i s e e n v a n d e

Veilig

gegeven in termen als “Je zou misschien de volgende keer …”

back-up van een luchtwegexpert te vragen. Door de kaakbeschadiging is

b e s c h i k b a a r i s , g a a t ze zo n d e r b a c k- u p ve rd e r. D a t k a n o o k ve i l i g : d e p a t i ë n t

dan wordt het ineens menens. Dan wordt het spannend. Sommige

In het ochtendgedeelte van de luchtwegdag behandelen enkele

het inbrengen van een noodtracheostomie als uiterste redmiddel.
Aardema: ‘Dat doe je misschien twee of drie keer in je loopbaan.

Dit leren deelnemers:
-

op de IC kan leiden tot moeilijkheden bij het adem-

Maar juist daarom is het erg goed om deze procedure te kennen
en geoefend te hebben.
De oefening met de HPS is een voorbeeld van het oefenen met

Hans Delwig is internist-intensivist. Hij is docent van de Luchtwegdag voor intensivisten. Hij werkte

een “real life” situatie. ‘s Morgens leren deelnemers hoe ze een

zo’n tien jaar mee aan de trainingen ‘Toegang tot de luchtweg’ die in Groningen en Maastricht worden

complexe situatie goed kunnen inschatten. Dat gebeurt volgens

verzorgd voor anesthesiologen en anesthesiemedewerkers. ‘Na al die jaren wilde ik wel eens iets

een bepaald algoritme, vertelt Delwig. ‘Dat is een vaste sequentie

anders. Maar het is een geweldige uitdaging om deze training om te bouwen tot een training voor

van handelingen op basis van een stroomschema dat de deelne-

onze Intensive Care fellows.’

mer moet kennen. Als handeling a niet werkt ga je over op hande-

Deelnemers weten welke problematiek bij patiënten
halen.

-

Ze kunnen inschatten in welke situatie intuberen
moeilijk kan zijn.

-

Ze zijn in staat om de luchtweg vrij te maken.

-

Ze beheersen de belangrijkste intubatietechnieken

-

Ze weten welke alternatieven er zijn als een normale
intubatie niet mogelijk is en ze zijn in staat enkele
van deze technieken toe te passen.
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Durk Dijkstra

Na de HBOV werkte ik acht jaar in de psychiatrie. Toen ik daarna op de afdeling Hartbewaking ging werken, was
ik daar in sommige opzichten een beginnende verpleegkundige. Maar op de Hartbewaking heb je regelmatig
delirante patiënten. Veel routiniers konden daar maar moeilijk mee uit de voeten. De oudste dienst zei tegen
mij: “Doe jij die patiënten maar. Jij hebt daar ervaring mee.” Ik vond het fantastisch dat mijn kennis en ervaring
echt van waarde was voor de afdeling.’ Daar gaat het volgens Dijkstra om: hoe haal je het beste uit de kennis,
ervaring en ambities van je nieuwe collega’s?
Wie nieuw is op een afdeling moet zich een aantal dingen eigen maken. Dijkstra onderscheidt daarin drie
aspecten: de relevante body of knowledge, de werkwijzen en procedures op de afdeling en ten slotte de cultuur
binnen de afdeling. De body of knowledge verwerven leerlingen vooral in de opleiding. De afdelingscultuur is
iets wat leerlingen zich al doende eigen maken. Maar het je eigen maken van de werkwijzen en procedures is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de afdeling en de leerling. Dijkstra is blij met de manier waarop de
Intensive Care Volwassenen van het UMCG (ICV) dat inwerkproces tegenwoordig heeft gestructureerd. ‘Er is
veel duidelijker omschreven wat er van de nieuwe collega wordt verwacht. Ook als het gaat om concreet gedrag.’

‘Maak helder wat
van de nieuwe
collega wordt
verwacht’
68

HET STRUCTUREREN VAN

Expliciet reflecteren
Natuurlijk besteedt de opleiding ook aandacht aan de ervaringen van de leerlingen op hun nieuwe afdeling.
Dijkstra: ‘In de opleiding leren studenten expliciet reflecteren op aspecten van de IC-zorg. Wat een IC zo bijzonder maakt is de complexiteit van de zorg die er geboden wordt. Verpleegtechnisch maar ook juridisch. De
IC-verpleegkundige heeft veel zelfstandige taken maar werkt ook in opdracht van de intensivist. En lang niet

HET INWERKPROCES
altijd zijn die opdrachten heel expliciet. De werkprocessen zijn bijna altijd behoorlijk met elkaar verweven.’ Hij
geeft een voorbeeld: ‘Een verpleegkundige die in opdracht van de arts een slaapmiddelpomp instelt en ziet dat
de patiënt dieper in slaap is dan eigenlijk zou moeten, kan op grond van die observatie besluiten om de pomp
wat lager te zetten. Maar hij kan ook besluiten om andere mogelijke oorzaken in ogenschouw te nemen. Dan
kom je al snel op medisch terrein.’ Op dat moment moet de verpleegkundige een afweging maken: de arts

Goede begeleiding van leerlingen en
nieuwe medewerkers is belangrijk
voor alle betrokkenen: de nieuwe
medewerker of leerling, de begeleider

erbij roepen of vertrouwen op haar eigen kennis en ervaring. De praktijk is dat veel IC-verpleegkundigen kiezen
voor het laatste. Ook al omdat in veel ziekenhuizen er niet onmiddellijk een arts in de buurt is. Het is dus erg
belangrijk dat als je dit soort beslissingen moet nemen, je geleerd hebt hoe je daar adequaat op kunt reflecteren. Heb ik de juiste beslissing genomen? Hoe pak ik het een volgende keer aan?
Methodiek
Dijkstra beschouwt het bewaken van de patiënt als een kerntaak van de IC-verpleegkundige Het gaat dan om

en collega’s én de patiënt. Durk
Dijkstra is opleidingscoördinator van

het ‘proactief bewustzijn’. Dijkstra: ‘We leren onze leerlingen dat ze niet afwachtend moeten kijken maar juist
vooruit moeten kijken. Wat zou er kunnen gebeuren met deze patiënt in deze situatie?’ Daarvoor gebruikt de
opleiding een eenvoudige methodiek. Die methodiek (zie inzetje) is bewust erg schematisch gehouden.

de I C-opleidingen bij h et Wen ckeba ch

Dijkstra: ‘Het grote voordeel is dat we hiermee het bewakingsproces voorspelbaar en volgbaar maken. Boven-

Instituut. Hij pleit voor een

van de IC verpleegkundige.’ De methodiek wordt gebruikt door leerlingen, werkbegeleiders en de kerndocen-

proactieve, heldere aanpak die zich
baseert op de functieanalyse.

dien wordt dankzij deze methodiek van bewaking goed duidelijk wat de functie is van de body of knowledge
ten. En het werkt. De methodiek helpt de leerling om systematisch en gestructureerd de alarmgrenzen in te
stellen voor deze patiënt en om de observaties in te plannen.
Dijkstra: ‘De methodiek kan richting geven op het moment dat je prioriteiten moet stellen in onoverzichtelijke
situaties. Ik sprak vorige week met een verpleegkundige op een IC in een klein ziekenhuis. Zij vertelde: “Je
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denkt misschien dat hier nooit wat gebeurt, Durk, maar dat heb je mis. Soms sta je hier voor flink gecompliceerde
situatie met erg weinig personeel, terwijl er geen arts in de buurt is. Regelmatig moet ik alles weer met de

Vaststelling nodige bewaking op de IC

Inventariseer
mogelijke complicaties

methodiek op een rijtje zetten om de goede beslissingen te nemen. Ik ben blij dat ik die ordening dan in mijn
hoofd heb”.

–– Vanuit voorgeschiedenis

De methodiek is een instrument om bij het inwerken heel gericht aandacht te besteden aan het kernproces:

–– Behandeling en verzorging

bewaking van de patiënt. Daarmee is de methodiek ook een hulpmiddel om het inwerkproces wat concreter te

–– Actuele gezondheidsproblemen

maken. Dat gebeurde vroeger erg hap snap. Criteria om vast te stellen of je op het juiste spoor zat, ontbraken.
Dijkstra: ‘Als het tijd was voor de beoordeling zei de hoofdverpleegkundige bijvoorbeeld: “Durk, dat is een goede
jongen. Hij komt altijd zeker over.”

Op welke wijze zouden deze complicaties
in een vroeg stadium te zien zijn?

Kraakhelder
De generatie die nu de werkbegeleiding doet, is echter vaak nog opgeleid volgens het oude stramien. Daarom
verzorgt het Wenckebach Instituut voor die werkbegeleiders eendaagse workshops over werkbegeleiding. Die

Welke parameters en observaties
zijn hiervoor nodig?

zijn erg waardevol, merkt Dijkstra: ‘We bespreken daarin bijvoorbeeld wat je doet als een leerling iets fout doet.
En echt waar, dan zijn er mensen die iets zeggen als “Dan maak ik ‘m af, voor de hele groep.” We laten echter zien
wat je mogelijkheden zijn als werkbegeleider in zo´n situatie. Op de unit Neuro IC gebruiken ze bij de beoorde-

Plan metingen en
obsevaties in de tijd

ling van leerlingen de functieanalyse met de geëxpliciteerde gedragscriteria. Kraakhelder!’

Welke meetwaarden zijn acceptabel?
Bij welke waarde moet er een
alarmering plaatsvinden?

Voor leerlingen is zo’n heldere aanpak natuurlijk ook prettig. Dijkstra: ‘Soms word je als een beginner behandeld
op een afdeling. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Dan doen collega’s aannames over iemands bekwaamheden
die volstrekt niet onderbouwd zijn. Je wilt gewaardeerd worden voor wat je al kunt, voor je ervaring. Dat gebeurt
nog te weinig.’

Stel alarmgrenzen in

Inzetbaarheid
Om dit te illustreren tekent Dijkstra een grafiek. Op de verticale as zet hij de bekwaamheid van de leerling. Op de
horizontale as zet hij de tijd. Hij tekent een horizontale lijn, ergens in het midden van de grafiek. Dat is het
bekwaamheidsniveau van een goed ingewerkte en gediplomeerde medewerker. De groeicurve die een nieuwe
medewerker doormaakt begint ónder het niveau die horizontale lijn. Sommige leerlingen bereiken dat niveau
eerder dan anderen. Hun groeicurve loopt steiler. Waar het Dijkstra om gaat is het verschil tussen wat iemand
moet kunnen en wat hij of zij al kan. Om dat verschil duidelijk in beeld te brengen moet de afdeling bijvoorbeeld
supervisie inplannen of een achterwacht. De bekwaamheid van een leerling vertaalt zich zo direct naar de inzetbaarheid. Het is dus erg relevant om de groei goed te volgen. Dijkstra pleit daarom voor heldere criteria, bijvoorbeeld op grond van de functieanalyse.
En daarmee is de cirkel rond, beaamt Dijkstra. De proactieve manier waarmee de IC verpleegkundige gegevens
verzamelt over de toestand van de patiënt en zich een oordeel vormt over diens klinische situatie, is ook nuttig bij
het volgen van de bekwaamheid van de nieuwe medewerkers op de afdeling.

Groei bekwaamheid
van de nieuwe
medewerker

Bekwaamheid

70

Minimale bekwaamheid
van de medewerker

Tijd
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Dinald Maatmand en Durk Dijkstra

De wet BIG bepaalt dat verpleegkundigen moeten kunnen aantonen dat ze bekwaam zijn. Met deze maatregel
wil de overheid patiënten beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren
in de gezondheidszorg. Om ingeschreven te blijven in het BIG-register moeten verpleegkundigen gedurende
een periode van vijf jaar gemiddeld een dag per week directe patiëntenzorg hebben verricht. Ze moeten kunnen aantonen dat ze recente praktijkervaring hebben. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland vindt die
eis nog wat mager en heeft daarom een aanvullend kwaliteitsregister ingericht waarin verpleegkundigen en
verzorgenden in een digitaal portfolio kunnen bijhouden wat zij hebben gedaan om op de hoogte te blijven van
ontwikkelingen in het vakgebied en om hun vaardigheden op peil te houden. V&VN stelt als onder meer eis dat
de verpleegkundigen en verzorgenden tenminste 184 uur per 5 jaar moeten besteden aan “deskundigheidsbevorderende activiteiten”. Om te voorkomen dat iemand “puntjes gaat sprokkelen” bepaalt het reglement dat
van deze 184 uur, tenminste 100 uur is besteed aan opleidingen en/of cursussen die tenminste zijn geaccrediteerd met 40 uur.
De accreditatie is in handen van de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V.
De Accreditatiecommissie accrediteert niet de cursussen maar de instituten die deze cursussen aanbieden. Inmiddels accrediteerde de VV&V zo’n 170 instituten.
Met het Kwaliteitsregister heeft V&VN een professionele standaard neergezet, vinden Maatman en Dijkstra.

VERPLEEGKUNDIGEN
MOETEN HUN

BEKWAAMHEID
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‘Denk zelf’

De wet BIG formuleert een minimumeis. Het Kwaliteitsregister van V&VN legt de lat duidelijker hoger.
De patiënt moet ervan uit kunnen gaan dat iemand die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister de ontwikkelingen in het vakgebied bij heeft gehouden.

KUNNEN AANTONEN
Werkgevers
Dijkstra bespeurt bij verpleegkundigen enige weerstand tegen al deze regelzucht. Voor veel van hen is het een

De wet BIG bepaalt dat verpleegkundigen zich om de
v i j f j a a r m o e t e n l a t e n r e g i s t r e r e n i n h e t B I G - r e g i s t e r.
Ve r p l e e g k u n dige n e n ve r zo rge n d e n k u n n e n z ich s i n d s di t
vo o r j a a r b ove n d i e n i n s c h r i j ve n i n h e t Kw a l i t e i t s r e g i s t e r
Ve r p l e e g k u n dige n & Ve r zo rge n d e n , e e n i n i t i at i e f v a n

ver-van-m’n-bed-show. Hij verwacht echter dat in de loop van de tijd de herregistratie dichterbij komt, bijvoorbeeld doordat het een onderdeel wordt van het jaargesprek: ‘Heb jij je punten voor dit jaar gerealiseerd?’ Dat
staat of valt met de inzet van werkgevers. En zij staan op z’n minst ambigu ten opzichte van deze regels. Natuurlijk onderschrijft iedere werkgever dat verpleegkundigen over voldoende ervaring moeten beschikken en
dat zij hun deskundigheid op peil moeten houden. Maar werkgevers deinzen wat terug voor de gevolgen. Het
gaat om veel uren per jaar. Dijkstra: ‘De roosters moeten wel kloppen.’
Overigens legt zowel het ministerie als de V&VN de verantwoordelijkheid voor de herregistratie bij de professional zelf. Niet bij de werkgever. Dijkstra en Maatman hebben niet de indruk dat veel verpleegkundigen dat

Ve r p l e e g k u n dige n & Ve r zo rge n d e n N e d e r l a n d . D i n a l d Ma at m a n ,

ook zo beleven. ‘Hoewel,’ zegt Maatman: ‘steeds meer verpleegkundigen werken als zelfstandig ondernemer

regieverpleegkundige Onderwijs bij de Intensive Care

in loondienst werken redeneren: “Daar zorgt m’n werkgever wel voor.” Hij ziet werkgevers daar wel mee wor-

Vo l w a s s e n e n v a n h e t U MC G e n D u r k D i j k s t r a , co ö rd i n at o r v a n

of via een uitzendbureau. Zij voelen die verantwoordelijkheid wel degelijk, heb ik de indruk. Maar mensen die
stelen. Ze zijn wettelijk verplicht de werknemers te faciliteren in het bijhouden van diens bekwaamheid. Maar
‘faciliteren’ is een ruim begrip. Wat houdt het in? Tegelijkertijd is de werkgever wel verplicht om te zorgen voor

Ve r vo lgo p l e i di nge n vo o r I nte n s ive C a re bi j h et We n c ke b a ch

gekwalificeerd personeel. Maatman is realistisch: ‘We hebben mooi praten maar zolang verpleegkundigen nog

Instituut verwachten niet dat de nieuwe regelgeving heel veel

die haar scholingen minder consciëntieus bijhoudt.’

g a a t ve r a n d e r e n . M a a r, ze g t M a a t m a n : ‘ H e t b e ro e p i s z i c h a a n
het professionaliseren. De herregistratie past daarin.’

zo schaars zijn als nu, is het voor de werkgever erg moeilijk om een medewerker ter verantwoording te roepen

Wenckebach Instituut
Natuurlijk is ook het Wenckebach Instituut (School of Nursing) geaccrediteerd. De specialistische opleidingen
waaronder de opleiding IC-verpleegkunde zijn erkend door het College Ziekenhuis Opleidingen. Het instituut
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Het ministerie en de V&VN spreken consequent over herregistratie. Verpleegkundigen kunnen zich laten registreren
in het BIG-register als zij beschikken over de relevante
diploma’s. Om geregistreerd te blijven, moeten zij kunnen
aantonen dat ze over voldoende praktijkervaring beschikken. Wie in het BIG-register is ingeschreven kan zich ook
inschrijven in het Kwaliteitsregister van de V&VN. Zij moeten dan wel een intentieverklaring ondertekenen dat ze de
komende vijf jaar tenminste 184 uur investeren in deskundigheidsbevorderende activiteiten. Feitelijk is er pas na die
vijf jaar is er dan sprake van ‘herregistratie’.

is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.
Alle bij- en nascholingen krijgen daarmee het keurmerk van het Kwaliteitsregister V&V. Iedere bij- of nascholing
krijgt een aantal accreditatiepunten, afhankelijk van de studielast. .
Dit verandert in de praktijk weinig voor het Wenckebach Instituut als het gaat om het aanbod van bij- en nascholingen. Dijkstra ‘We maken maakt een onderscheid tussen maatwerk en cursussen met open inschrijving. Het aanbod van cursussen met een open inschrijving is gebaseerd op een grondige analyse van de vraag bij klanten en van
ontwikkelingen in de zorg. En natuurlijk, bij cursussen met open inschrijving moeten we zoeken naar de grootste
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gemene deler. Maar het is beslist niet “U vraagt, wij draaien.” Wij maken ook keuzes.’
Kritisch
Maatman geeft een voorbeeld van zo’n keuze die het Wenckebach Instituut maakt. ‘We ontwikkelen niet een
kant-en-klaar programma. Dergelijke cursussen zijn nu eenmaal heel snel achterhaald. Bij een training over sepsis
geven we beslist niet alleen medische informatie. Ik laat zien wat de opties zijn. ik laat zien wat de stand van zaken
is. En deelnemers krijgen instrumenten aangereikt. Als toets vraag ik ze om te inventariseren welke maatregelen
er bij hen in de praktijk worden genomen om sepsis tegen te gaan. En om daar vragen bij te stellen. Wat vind je
van die maatregelen? Het gaat er om dat mensen kritisch naar hun eigen handelen kunnen kijken. Denk zelf!
Dijkstra: ‘We relateren het onderwijs aan de praktijk. We leren onze studenten om na te denken over hun vak.
Veel mensen denken bij een IC het eerst aan de apparatuur. Die is natuurlijk ook behoorlijk overdonderend. Maar
het zijn hulpmiddelen. Uiteindelijk gaat het om mensen. Hoe reageert de patiënt? Hoe gaat het met de familie?
Moet ik daar iets mee?
Het wordt steeds belangrijker dat dergelijke denkprocessen helder zijn. Daardoor worden ze volgbaar en toetsbaar.’
Daarmee legt Dijkstra een link naar de wet BIG. Want verpleegkundigen moeten zich steeds vaker kunnen verantwoorden over hun handelen. Tegenover patiënten, collega’s en andere zorgprofessionals. Maar soms ook tegenover het tuchtcollege. Vaak heeft dat te maken met situaties waarin een verpleegkundige wettelijk niet bevoegd is
om te handelen. Maatman: ‘Als verpleegkundige moet je je grenzen aangeven. Je bent verantwoordelijk voor wat
je doet en nalaat. Het resultaat voor de patiënt en diens veiligheid zijn altijd het uitgangspunt.’
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