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Kosten in de zorg
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Kosten in de zorg

Hernu et al. ICM 2015



Voorspellen van uitkomst IC opname 

Soliman, JCC 2018

Over-pessimistisch: 0,4%
Over-optimistisch: 36%



Probleem
• Gebruik van IC zorg neemt 

toe

• IC zorg is duur en zorgt voor 
substantieel deel van kosten 
curatieve zorg

• Artsen hebben onvoldoende 
kennis over kosten IC zorg

• Artsen hebben onvoldoende 
kennis over de uitkomsten 
van IC zorg



Het specifiek verbeteren van kennis van AIOS en 
fellows die IC stage doen, met betrekking tot:
• Uitkomsten van intensive care zorg
• Kosten van intensive care zorg

Doel project



• Onderwijsprogramma 3 maanden
• Dropbox met literatuur/ presentaties 

• Uitkomsten van IC zorg
– Wekelijkse sessies  met actieve voorbereiding door AIOS/fellow

• Kosten van IC zorg
– Onderwijs over bekostiging van intensive care zorg
– Kostenquiz

Uitvoering



Aandoeningen

• ARDS

• OHCA

• COPD

• Pancreatitis

• Hemato-oncologisch aandoeningen

Patiënt kenmerken

• Leeftijd

• BMI

• Co morbiditeit 

Onderwijs uitkomst IC zorg
Opzet

• Wekelijks

• Voorbereiding door AIOS

• Dropbox met literatuur

• Interactieve casus 

Bespreking

• Wat is uitkomst van conditie X?

• Welke factoren zijn van invloed?

• Kracht van bewijs?
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Macro niveau
• Hoe zit de financiering van de IC in elkaar?
• Hoe maak je een kostprijs berekening?
• Hoe organiseer je zorg op een IC?

Micro niveau 
• Wat kun je besparen op diagnostiek?
• Wat kosten materialen?

• En meten we eigenlijk onze resultaten wel?

Onderwijs kosten IC zorg



Quiz
Mevrouw Janssen is opgenomen met een shock zonder
duidelijke oorzaak. Je plaatst bij binnenkomst een arterielijn
en een centrale lijn. Na 3 uur weet je nog niet goed wat er
aan de hand is en hoe je haar beter kunt ondersteunen. Je
plaatst een PiCCO catheter voor extra monitoring. Hoe duur
is een PiCCO catheter en hoe duur is een normale arterielijn?

Je wilt een centraal veneuze lijn plaatsen (3 lumen), er blijkt
een lijn van 16 cm open te zijn gemaakt, je vraagt om een
nieuwe lijn van 20 cm gezien het plan om de jugularis links
aan te prikken. Hoeveel kosten heb je gemaakt voor beide
CVLs?



• Achtergrond artikelen
• Voorbereiding outcome sessies
• Onderwijsrooster
• Prijslijst
• Ranking doelmatigheidsprijs 2018

Dropbox



• Enthousiaste AIOS/ Fellows
• Vignettenstudie voor effect onderwijs
• Arbeidsintensief
• Volgend onderwijsproject: oktober 2018

Evaluatie
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Eerste resultaten



Dank voor uw aandacht, vragen?
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