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20 MAANDEN COVID EN
NIET STILGESTAAN.



2 vragen

Het is efficiënter 
geworden? 

Wat is de beleving 
voor zowel 

patiënten als 
zorgverleners ?



Verschuiving naar de klinische zorg met opname 
naar de dagbehandeling en van de 
dagbehandeling naar de poliklinische zorg?

Meer ingrepen onder sedatie.



SAVE THE DATE

BAAS - NVDK congres 31 mei 2021









▪ Belangrijke rol van de sedationisten.

▪ Werken steeds meer onder indirecte supervisie van een anesthesioloog / medisch 
specialist

▪ De laatste grote ontwikkeling : de remimazolam



💉 Benzodiazepine

😴 Snelle onset en snelle offset

❤ Bloeddruk en hartslag stabiel in PS

🩺 Ademhaling blijft behouden

🧠🏃♀️ Snel herstel na procedure (helder)

👨🔬 Het effect kan worden geantagoneerd 

✅ Goedgekeurd voor procedurele sedatie in EU, US & China en ook voor algehele 
anesthesie in Japan & Zuid- Korea 

*Byfavo® (remimazolam) SmPC. Paion Netherlands B.V. Version 16 MAR 2021



Rex et al. A prospective, randomized, parallel group study comparing remimazolam to placebo (blindly) in 

colonoscopy with an additional open-label arm for midazolam. Gastrointest Endosc. 2018;88:427-37
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(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• Geen
• Geen

• Geen
• Geen

DISCLOSURE BELANGEN SPREKER



▪ De populariteit van ingrepen in dagbehandeling neemt steeds toe:

▪ bijbehorende klinische, economische en sociale voordelen.

▪ lage percentages problemen of onmiddellijke perioperatieve of postoperatieve complicaties.

▪ De concurrentie neemt toe                performance: permanente monitoring om een optimale 

kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

▪ Het meten en rapporteren van kwaliteit en veiligheid is essentieel: 

Behoefte aan kwaliteitsindicatoren



▪Dagbehandeling: dezelfde dag naar huis

▪Extended recovery: tot volgende ochtend (max 23 uur): is 
beschouwd als dezelfde dag

▪Short stay: 24-72 uur



De uitdrukking dagbehandeling 
komt officieel niet voor in de 

Nederlandse gezondheidszorg. 





KLINISCHE INDICATOREN, EN MET NAME 
UITKOMSTMATEN, MOETEN WORDEN GEÏMPLEMTEERD OM 

VEILIGE, EFFECIEVE EN EFFICIËNTE INGREPEN IN 
DAGBEHANDELING TE GARANDEREN. 

PRODUCTIE – KWALITEIT - VEILIGEHID

Klinische indicatoren zijn nog geen routinematige globale 

instrumenten voor het beoordelen van kwaliteitsprestaties. 



▪ Een van de belangrijkste doelen van de International 

Association of Ambulatory Surgery (I.A.A.S.) is het 

identificeren van universeel aanvaardbare klinische 

indicatoren voor kwaliteitsborging in dagchirurgie.

▪ Onlangs heeft de I.A.A.S een Europees project ontwikkeld, 

genaamd Day Surgery Data Project (D.S.D.P.), gefinancierd 

door de Europese Commissie, gericht op het identificeren en 

valideren van een reeks indicatoren en op het ontwikkelen van 

informatiesystemen over dagchirurgie in Europa



▪ Klinische indicatoren zijn directe kwalitatieve en kwantitatieve metingen 
die worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te bepalen:  o.a. normen, 
criteria, standaardmodellen,…

▪ Ze moeten makkelijk te definiëren en te analyseren zijn, valide en 
betrouwbaar : notie van frequentie en weerspiegeling van belangrijke 
aspecten van de kwaliteit.

▪ De D.S.D.P. heeft verschillende factoren geïdentificeerd die belangrijk 
zijn:

▪ Input : gegevensinvoer

▪ Patiënt gegevens

▪ Toegang tot gezondheidszorg

▪ Organisatorisch proces

▪ Output : opbrengst

▪ Outcome : resultaat

▪ Veiligheid

▪ Kosten / productiviteit

▪ Tevredenheid / klachten



DE INDICATOREN



INPUT : 
GEGEVENSINVOER

Aantal opnames en % dagbehandeling 
operatiebedden / totaal aantal 
operatiebedden (voor niet-autonome 
eenheden / alleen dagbehandeling units) 

Aantal structuren en percentage  
publiek/privé 

Aantal en percentage operatiekamers dat 
volledig is bestemd voor dagbehandeling 
/ totaal aantal beschikbare 
operatiekamers 



Comorbiditeiten, ASA-scores ?, sociaal, afstand tot 
ziekenhuis, mobiliteit, omgeving, etc….

TOEGANG TOT GEZONDHEIDZORG

• Gemiddelde wachttijd: 
• Vergeleken met de globale lijst van 

procedures 

• Voor elke procedure. 



ORGANISATORISCH 
PROCES

Dit zijn verschillende indicatoren die de 
zorgactiviteiten omschrijven.

De door de I.A.A.S. gekozen indicator is het 
percentage patiënten dat op een preoperatieve 
spreekuur (anesthesie) is gezien of  door een 
anesthesioloog / POS medewerker preoperatief is 
geëvalueerd. 

De “pre-anesthesie-evaluatie” kan het mogelijk 
maken om factoren (comorbiditeit) te ontdekken 
die een contra-indicatie voor een ingrepen in 
dagbehandeling vormen, waardoor zowel 
annuleringen als complicaties worden voorkomen.



OUTPUT : 
OPBRENGST 

Geeft het absolute activiteitsvolume weer.

Meet het percentage procedures dat op 
dagbehandelingsbasis wordt uitgevoerd in 
vergelijking met het totale aantal procedures dat op 
dagbehandelingsbasis moet worden uitgevoerd.

Dit percentage is ook een indicator voor de 
relevantie van zorg.

Het bepaalt de mate waarin de uitvoering van de 
dagbehandeling voldoet aan de gestelde doelen.



OUTCOME : 
RESULTAAT

Percentage ongeplande 
overnachtingen (opname) 
naar oorzaak chirurgisch / 

anesthesiologisch / medisch 
/ sociaal / administratief

Percentage heroperaties en 
percentage ongeplande 

heropnames: 

binnen 24 uur, binnen 7 
dagen voor heroperaties, 

en 

percentage ongeplande 
heropnames binnen 28 

dagen

Sterfte binnen 30 dagen voor 
alle electieve chirurgische 

ingrepen (totaal en per 
ingreep).



Te hoge percentages ongeplande 
heropnames en heroperaties

moeten worden gezien en 
beheerd als een waarschuwing 

voor disfunctionele processen die 
niet over het hoofd mogen 

worden gezien. 

Ze moeten een diepgaande studie 
van causaliteit aanmoedigen en 

de noodzaak overwegen om 
structuren, processen en 

procedures te heroverwegen en 
de vaardigheden van 

gezondheidspersoneel (inclusief 
artsen) te beoordelen. 



Chirurgische en 
anesthesiologische 

bijwerkingen in 
percentages: 

postoperatieve 
bloeding die binnen 
2 uur en 24 uur moet 
worden behandeld 

ongeplande 
transfusie 

hartstilstand 

ongecontroleerde 
misselijkheid 

binnen 2 uur en 24 
uur 

pijn niet onder 
controle binnen 2 

uur en 24 uur 

% fout op de 
operatieplaats, 

Verkeerde kant, Verkeerde patiënt 
Verkeerde 
procedure 

Verkeerde 
implantaat 

% val
% postoperatieve 
wondinfecties / 

sepsis
% medicatiefouten 



KOSTEN / 
PRODUCTIVITEIT

% annuleringen van chirurgische ingrepen zonder 
waarschuwing door de patiënt (“niet gekomen”) 

% van de annuleringen van de procedure na opnme, 
bijvoorbeeld: medische reden,  niet nuchter, 
organisatorische redenen 

% bezetting van operatiekamers en hun efficiëntie

% vertraging van meer dan 30 minuten tov het 
geplande programma en meting van deze vertragingen 

Operatieduur per chirurgische ingreep. 



Niet allen de klachten, maar ook de 
tevredenheidsberichten:
▪ Groene / rode kaarten

▪ Schriftelijke felicitaties of klachten, naar aanleiding: zorg, houding, 
organisatie,…



Al deze indicatoren hebben alleen waarde als ze zowel 

binnen een ziekenhuisstructuur als tussen deze 

structuren worden gebruikt (Benchmarks).

Het vaststellen van aanvaardbare normen moet op 

nationaal niveau een gezamenlijk besluit zijn.



▪ Outcomestevaluaties met behulp van Patient Reported Outcome Measures (PROM’s)? 




