
Doelmatigheid op de intensive care
een onderwijs programma voor AIOS en fellows

Uitvoering
Onderwijs cyclus van 3 met 2 tot 3 keer per week 
onderwijs over:
• Uitkomsten van IC zorg
• Kosten van IC zorg
Interactief format: 
• “flipped classroom” 
• Discussies aan de hand van casuïstiek 
• Ondersteuning bijeenkomsten met app
• Digitale literatuur map 
• Quiz met competitie element 

Evaluatie
• AIOS bij exit gesprekker zeer positief.
• Arbeidsintensief programma
• Doelmatigheid terugkerend thema in 

dagelijkse patiënten zorg. 
• Vignette studie om kennis over uitkomst IC 

zorg en prognostische factoren te meten. 

Toekomst
• Aanpassing programma op basis van studie 

resultaten (vignette studie).
• Programma geschikt maken voor gebruik bij 

andere specialismen. 

Achtergrond
Het aantal patiënten op hoge leeftijd en/of met 
complexe co morbiditeit dat wordt aangeboden 
voor IC opname en behandeling neemt toe. 
Daarnaast zijn er steeds meer technologische 
ontwikkelingen waardoor acuut overlijden 
uitgesteld of afgewend kan worden. Er zijn echter 
ook steeds meer data beschikbaar dat IC opname 
aanzienlijke soms blijvende lange termijn gevolgen 
heeft voor de kwaliteit van leven. Recente data 
laten zien dat artsen niet goed in staat zijn om een 
inschatting te maken van de lange termijn 
uitkomsten van een IC opname. IC zorg behoort tot 
de duurste en meest belastende zorg binnen een 
ziekenhuis. In de praktijk blijkt dat AIOS en fellows 
geen of onvoldoende kennis hebben van de kosten 
van een IC behandeling of de verschillende 
componenten hiervan. Om doelmatiger om te 
kunnen gaan met diagnostische en therapeutische 
middelen is kennis over de kosten essentieel. Hier 
is in de huidige opleiding/ IC stage geen expliciete 
aandacht voor. 
Knelpunten
• AIOS hebben onvoldoende kennis over 

uitkomsten van IC zorg en factoren die hierop 
van invloed zijn

• AIOS hebben onvoldoende kennis van de 
kosten van IC zorg

Doelstelling
Primaire doelstelling
Het vergroten van de basis kennis van de AIOS die in 
aanraking komen met IC geneeskunde en fellows in 
opleiding tot intensivist met betrekking tot:
• De uitkomsten van intensive care zorg voor 

verschillende patiënten categorieën, hierbij gaat het 
om mortaliteit en kwaliteit van leven.

• De kosten van IC zorg.
Secundaire doelstelling
• Verbeteren van het gesprek met de familie en/of 

patiënt als het gaat om de gevolgen van een IC 
opname en/of continueren van IC behandeling.

• Een doelmatiger inzet van diagnostische en 
therapeutische modaliteiten 

Contact
dr. M.C.A. Müller, internist-
intensivist
m.c.muller@amc.nl


