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De NVA als vereniging

‘In totaal zijn er zo’n
190 leden actief in
NVA-gremia!’

Organisatiestructuur vereniging
Ledenraad
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Kwaliteits
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Kennisnetwerk Kwaliteit &
Veiligheid
In 2013 is besloten de huidige gremia uit te
breiden met een Kennisnetwerk Kwaliteit en
Veiligheid, dat in 2014 gestalte zal krijgen.
Alle leden kunnen zich hierbij aansluiten.
Het kennisnetwerk zal worden ondersteund
met een online discussieplatform.
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Obstetrie

Urgentie

Geschiedenis

Uit een inventarisatie onder alle vakgroepen
en maatschappen blijken veel anesthesiologen betrokken te zijn bij het beleid in hun
ziekenhuis op het gebied van kwaliteit en
veiligheid. De verbeteracties om de veiligheid en kwaliteit in de perioperatieve zorg
te verbeteren zijn in praktijk vooral lokaal
van aard, waarbij men overal dezelfde weerstanden en problemen ontmoet. Het samenbrengen van al deze collega’s met expertise
op diverse gebieden, verworven in jaren van
inspanning, kan veel persoonlijk voordeel
opleveren. Ook zou deze samenkomst van
collega’s kunnen leiden tot een meer uniforme koers voor de NVA als wetenschappelijke vereniging in de nabije toekomst. Op
deze manier worden ervaringen en inzichten
gedeeld, wordt van elkaar geleerd, maar
krijgt men ook informatie over nieuwe wetenschappelijke, politieke, maatschappelijke
of professionele ontwikkelingen.
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Ledenaantallen secties
Cardio Anesthesiologie

156

Intensive Care			

295

Kinder Anesthesiologie

249

Neuro Anesthesiologie

28

Obstetrische Anesthesiologie 109
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Pijngeneeskunde		

355

Urgentiegeneeskunde

93

De NVA als vereniging
Verkiezingen Ledenraad 2014-2016
Per 1 januari 2014 start de Ledenraad van de NVA in nieuwe samenstelling. De ledenraad bestaat uit 24 leden
verdeeld over vier kieskringen:
- 5 academisch
- 6 aios
- 4 dienstverband niet-academisch
- 9 vrijgevestigd
In het najaar van 2013 zijn de voorbereidingen voor een nieuwe ledenraad getroffen e n i s e en oproep voor kandidaatstelling verzonden. In de kieskringen Academisch, Dienstverband niet-academisch en Vrijgevestigd kwam het
aantal kandidaten exact overeen met het aantal beschikbare zetels. In deze kieskringen heeft daarom geen stemronde
plaatsgevonden. De kieskring aios profileerde z ich met relatief het hoogste aantal kandidaatstellingen en ee n hoog
stempercentage (bijna 60%). De nieuwe samenstelling is een mooie combinatie van ervaren raadsleden met nieuwe
gezichten: 13 van de 24 raadsleden zijn herbenoemd.

Bestuur
Het bestuur van de NVA was per 1 januari 2013 als volgt samengesteld:
• J.W. Kallewaard, voorzitter
• C.J. van Oort, vicevoorzitter
• R. Sie, penningmeester
• Mw.dr. E.Y. Sarton
• Prof.dr. J.T.A. Knape
Op 27 november 2013 zijn dr. P.L. Houweling en R.P. Meijer aangetreden, ter vervanging bestuursleden Van Oort en Sie.

Samenstelling bureau
Het bureau heeft 9 medewerkers en functioneert onder leiding van de directeur. Naast twee beleidsmedewerkers,
op het gebied van kwaliteit en van opleiding, kent het bureau een communicatiemedewerker, financieel medewerker,
medewerker CCA en secretariaat.
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Opleiding: nieuwe cursus- en examensystematiek
Met ingang van 1 januari 2014 is een nieuwe cursus- en examensystematiek in werking getreden en nemen de aios deel
aan het Europese examen anesthesiologie. Naast het wegnemen van de tekortkomingen van de vorige examensystematiek, geeft het Europese examen aios meer ruimte om eigen accenten aan te brengen in het persoonlijke opleidingsplan.
In aansluiting op het Europees examen heeft de NVA de (landelijke) cursusopzet vernieuwd door onder meer het introduceren van interactieve onderwijsvormen.

2009

2010

2011

2012

2013
nog niet

Geregistreerde anesthesiologen

1.603

1.682

1.746

1.805

Instroom aios

63

64

81

117

116

Aantal aios

366

364

363

412

489

Bron: RGS
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Anesthesioloog-pijnspecialist
Ter verdere professionalisering van de
opleiding tot anesthesioloog-pijnspecialist heeft de Sectie Pijngeneeskunde
in samenspraak met het Concilium
Anaesthesiologicum nieuwe opleidingseisen ontwikkeld. Het betreft een
uniform curriculum voor de pijnstage
en verdiepingsstage pijngeneeskunde.
Tevens zijn eisen en competenties
voor een fellowship pijngeneeskunde
opgesteld, met bijbehorend opleidingsplan. In 2014 zal dit concept
opleidingscontinuüm pijngeneeskunde
worden voorgelegd aan de betrokken
gremia en de implementatie worden
voorbereid.

De NVA als vereniging
Ouderenzorg in de opleiding

Kwaliteitsvisitaties

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is gestart met het project ‘Ouderenzorg in de opleiding’. Het CGS
onderzoekt hoe ouderenzorg geïntegreerd kan worden binnen specialistische vervolgopleidingen. Dit vindt plaats in
samenspraak met de wetenschappelijke verenigingen. Vaststaat dat alle aios voldoende geriatrische basiskennis moeten
krijgen. De uitvoering van het CGS-project is in handen van een projectgroep waarin diverse medische specialismen
zijn vertegenwoordigd. Binnen pilots worden opleidingsactiviteiten ontwikkeld die zo veel mogelijk aansluiten op de
dagelijkse werksituaties van de specialismen. In de CGS-projectgroep is een inventarislijst opgesteld met kennis en vaardigheden die binnen elk vakgebied van belang zijn. In de pilot anesthesiologie zijn daarna de volgende vervolgstappen
genomen:
- De minimale kennis en vaardigheden in de ouderenzorg uit de inventarislijst is vertaald naar competenties voor de
anesthesioloog volgens het CanMEDS-model.
- Vervolgens is geïnventariseerd welke competenties uit de lijst al een plaats hebben in het opleidingsplan
anesthesiologie en welke nog niet.
In 2014 worden de ontbrekende competenties aan het opleidingsplan toegevoegd en wordt bovenstaande geformaliseerd.

De 36 kwaliteitsvisitaties bestonden uit: 25 perifere ziekenhuizen, 3
academisch ziekenhuis en 8 ZBC’s,
waarvan 1 brandweervisitatie en 1
vervroegde reguliere visitatie.

Aantal geregistreerden
- 401 anesthesioloog-intensivisten
- 366 anesthesioloog-pijnspecialisten

Visitaties
In 2013 vondenen plaats:
- 36 kwaliteitsvisitaties (25 perifere ziekenhuizen, 3 academisch ziekenhuis en 8 ZBC’s);
- 11 opleidingsvisitaties
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Uit deze visitaties kwamen 38
zwaarwegende adviezen voort en 10
voorwaarden. Deze betroffen met
name het maximaal 2-kamersysteem,
het evenwicht tussen productie en
formatie en de uitleiding van geïntubeerde patiënten. Sinds augustus
worden de kwaliteitsvisitaties als
pilot uitgevoerd volgens het nieuwe
visitatiemodel. De resultaten van
deze pilot volgen in de loop van 2014.

De NVA als vereniging
Van ledenraadpleging tot beleid
In het voorjaar van 2013 zijn de wensen, behoeften en actuele issues geïnventariseerd via een grootschalige enquête
onder alle leden. De resultaten van deze monitor zijn gebruikt voor het verbeteren van de dienstverlening en ledencommunicatie en hebben bijgedragen aan een eerste herziening van het beleidsplan. Het is voor de NVA van groot belang
van zoveel mogelijk leden input te krijgen! Op de volgende pagina is weergegeven hoe en wanneer u uw stem kunt laten
horen.
In 2014 zullen we dit uitbreiden met maatschaps- en vakgroepbezoeken teneinde inzicht te krijgen in actuele zaken die
spelen in het veld. Deze georganiseerde bezoeken bieden alle leden de mogelijkheid van gedachten te wisselen met de
NVA. De samenstelling van het ‘NVA team’ is als volgt: een bestuurs- en ledenraadslid, de directeur en een bureaumedewerker. In het voorjaar van 2014 vinden de eerste pilotbezoeken plaats.
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INVULLEN VAN DE LEDENMONITOR
Via de ledenmonitor wordt de mening van de leden
ten aanzien van het huidige beleid gepeild. Via het
NVA-bureau ontvangt u aan het begin van het jaar de
ledenmonitor.

LEDEN

De NVA als vereniging

GREMIA
LEDENRAAD

jan
febr

BESTUUR

dec

BUREAU
Voorstel

mrt

Besluitvorming

PLAATSNEMEN IN DE LEDENRAAD
De ledenraad is een toezichthoudend gremium. Alle
stemgerechtigde NVA-leden kunnen zich kandidaat
stellen voor de Ledenraad. U krijgt hiervoor een
uitnodiging via het bureau.

Voorbereiding
& Coördinatie

nov
Strategische input:
Ledenmonitor

Besluitvorming

april
Voorstel

Strategische input:
kieskringbijeenkomsten

Continue
meningspeiling
leden &
stakeholders

okt
Voorbereiding
& Coördinatie

mei
Input projectplannen
vanuit gremia NVA

Strategische input
vanuit gremia NVA

sept
Strategische
besluitvorming
Voorstel

Oordeelsvormend:
Voorbereiding strategisch beraad
& Coördinatie

aug
juli
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INPUT GEVEN TIJDENS KIESKRINGBIJEENKOMSTEN
Tijdens de Anesthesiologendagen worden vier
kieskringbijeenkomsten georganiseerd: academisch,
dienstverband niet-academisch, vrijgevestigd en aios.
Door aanwezig te zijn bij uw kieskring laat u direct uw
stem horen aan de vereniging en aan uw
vertegenwoordiger in de ledenraad.

juni

‘Invloed uitoefenen
kan op vele manieren’

STEMMEN VOOR DE LEDENRAAD
De samenstelling van de Ledenraad wordt
democratisch gekozen. U kiest heel direct de
ledenraadsleden van uw kieskring: academisch,
dienstverband niet-academisch, vrijgevestigd of aios.
ACTIEVE BIJDRAGE DOOR DEELNAME GREMIA
De vereniging kent diverse gremia waarin leden zitting
kunnen hebben zoals: secties, commissies,
projectgroepen, werkgroepen en kringen. Via de
nieuwsbrief, app en website worden vacatures
verspreid waarop u kunt reageren.

BIJDRAGE LEVEREN DOOR INBRENGEN EXPERTISE
De vereniging komt graag in contact met leden met
een specifieke expertise of relaties die bijdragen
kunnen leveren aan de doelstellingen,
bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesprekken met
stakeholders (verzekeraars, IGZ, etc).
CONTINUE LEDENPEILING DOOR ACTIEVE LEDEN
Bestuursleden,ledenraadsleden en/of
bureaumedewerkers zijn tijdens nagenoeg alle
activiteiten van de NVA aanwezig en staan altijd open
voor uw suggesties.

De NVA als vereniging

Publicaties
Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie
Het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie (NTvA) werd in 2013 vijf keer uitgegeven onder leiding van
mw.dr. C. Boer en prof.dr. B. Preckel:
- Februari: thema issue Oxygenatie en zuurstofaanbod op celniveau (gastredacteur Erasmus MC)
- April: thema issue hemodynamische monitoring (gastredacteur VU medisch centrum)
- Juli: thema perioperatieve hemodynamische optimalisatie
- September: geselecteerde abstracts voor de NVA Wetenschapsdag
- December: diverse wetenschappelijke artikelen en de winnaars van de Ritsema van Eck-award
Ingestuurde kopij is beoordeeld door twee reviewers, en bij acceptatie geplaatst in een van de uitgaven van het NTvA.
In 2013 kwamen er dertien inzendingen binnen bij de redactie. De inzendingen betroffen vooral case reports, overzichtsartikelen en pro-con-debatten over zeer uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast werden in de december uitgave
de winnaars van de Ritsema van Eck-award gepubliceerd. Vanaf 2014 krijgt het NTvA een nieuwe inhoudelijke invulling,
waarbij actuele problematiek meer aandacht zal krijgen.

de anesthesioloog
In 2013 verschenen 4 uitgaven van de anesthesioloog. De anesthesioloog biedt ruimte voor artikelen vanuit diverse
gremia en aankondigingen van ledenactiviteiten. Daarnaast worden in de anesthesioloog artikelen gepubliceerd die
betrekking hebben op het beleid van de vereniging. Ook is er ruimte voor bijzondere, soms persoonlijke verhalen van
leden. In tegenstelling tot de korte berichtgeving via de NVA-app, leent de anesthesioloog zich uitstekend voor meer
achtergrondinformatie en interviews. Onder andere de Juridische Commissie, de Commissie Kwaliteit en de Kring
Geschiedenis leveren ieder kwartaal een trouwe bijdrage. De heren Medina en Scheuer zijn in uitgave drie van start
gegaan met het verzorgen van een column.
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Canon Geschiedenis
Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de vereniging heeft de NVA alle leden het Canon Geschiedenis aangeboden. Het Canon is een vervolg op de boeken Van Aether naar Beter (1988) en Maar het kan nog beter (1998). De
anesthesioloog heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een bekwame bewaker van vitale kenmerken van de
patiënt tijdens de operatie tot dé perioperatieve specialist en bewaker van de veiligheid van de patiënt. Met de toename
van kennis, informatie en specialisatie ontstaat de behoefte om deze kennis te kunnen plaatsen in een groter geheel,
in een traditie en in een geschiedenis. Het Canon van de Anesthesiologie geeft een kijkje in deze geschiedenis: in vijftig
vensters wordt een beeld geschetst van diverse ontwikkelingen in ons vakgebied. Het is geschreven met de intentie dat
de inhoud toegankelijk is voor alle medici en geïnteresseerden, degenen aan wie anesthesiologen trachten uit te leggen
wat er specifiek te beleven valt in hun vak en waarom dat belangrijk is. De redactie is gevoerd door de leden van de
Commissie Geschiedenis van de Anesthesiologie van de NVA, in de nieuwe verenigingsstructuur de ‘Kring Geschiedenis
van de Anesthesiologie’.
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Congressen NVA

‘NVA dagen boden een interessant en
gevarieerd programma.
het idee om André Kuipers te laten
spreken was een uitstekende vondst’
uit: evaluatie 2013

Anesthesiologendagen 2013
Het thema in 2013: de NVA, 65 jaar jong. Traditioneel wordt op de donderdagavond een feest georganiseerd. Omdat
de vereniging in 2013 65 jaar bestond, is het feest op donderdagavond extra feestelijk aangepakt. Maar liefst 632 leden
schreven zich in voor het feest. Uit de evaluatie blijkt de enorme waardering voor het feest door zowel deelnemers als
sprekers. In totaal stonden er 72 standhouders op de beursvloer.
In 2013 werd de Professor Vermeulen-Cranch lezing gehouden door prof.dr. Maarten van Kleef. Prof.dr. Kris Vissers
verzorgde de State of the Art Lecture en prof.dr. André van Zundert werd tot erelid benoemd. Hoogtepunt van de anesthesiologendagen was, zo bleek uit de evaluatie, de voordracht van André Kuipers.

‘Het niveau is altijd hoog op de
wetenschapsdag, fijn!
uit: evaluatie 2013

10e Wetenschapsdag
In verband met deze lustrumeditie werd voorafgaand aan de Wetenschapsdag op donderdag 19 september de ‘Celebration of Science day’ georganiseerd. Tijdens deze dag konden de jonge wetenschappelijke onderzoekers in een informele
setting kennismaken met hoogleraren en collega-onderzoekers. Daarnaast gaven Jim Eisenach en Paul Myles een lezing
voor de jonge wetenschappers.
Tijdens de Wetenschapsdag op 20 september vonden onder meer voordrachten plaats van gastsprekers Jim Eisenach,
Paul Myles en Michael Bauer. De hoogleraren Dahan, Scheffer en Kalkman hebben een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de inmiddels succesvolle Wetenschapdag. Zij verzorgden een voordracht waarbij het verleden, heden en de
toekomst van de anesthesiologische wetenschap de revue passeerden. In totaal waren er 263 deelnemers aanwezig,
waarvan 138 aios.
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‘De Professor VermeulenCranch- lezing is een
kroon op je werk en
waardering voor de
inspanningen die je
voor je vakgebied hebt
geleverd’
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Secties: wetenschappelijk deel ledenvergaderingen en congressen
CARDIO ANESTHESIOLOGIE (SCA)

maart
Colloïden vs. Kristalloïden binnen de (cardio-)anesthesiologie
Drs. Peter Rosseel (cardioanesthesioloog-intensivist, Breda)
november
Samenwerken aan Samenwerken (in samenwerking met NVT)

Nederl

iologie

nesthes

g voor A

erenigin
andse V

niging

Thorax

INTENSIVE CARE (SIC)

enrken
k
r
e
w
n
e
m
a
S n Samenwe
aa

maart
Discussiebijeenkomst conceptrichtlijn IC
november
Voeding op de IC
Prof.dr. L.P.H.J. Aarts (LUMC)

KINDER ANESTHESIOLOGIE (SKA)

januari
Neonatale hemodynamiek
Dr. Willem de Boode (neonatoloog UMC St Radboud Nijmegen)
Vochtbeleid en pijnbehandeling na currettage van Tierfell naevi bij
neonaten vergeleken met brandwonden
Bas Bergman (Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam)
maart
Beschadigt anesthesie de hersenontwikkeling bij kinderen?
Jurgen de Graaff (Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht)
mei
CONGRES: Zomercongres SKA (in samenwerking met de DARA)
september
Predefinitieve versie perioperatieve zorg van de neonaat
Desiree van der Werff/Ton Schouten (taskforce perioperatieve encefalopathie)
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‘Secties organiseren
steeds vaker congressen
met andere
beroepsgroepen’

De NVA als vereniging
november
Acute postoperative respiratory complications after intubation with cuffed versus uncuffed tubes
in paediatric anaesthesia
Michel de Wit (Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht)

OBSTETRISCHE ANESTHESIE (SOA)

maart
4e Refresher Course Obstetrische Anesthesie te Leuven
april
'Wat moet de anesthesioloog met de MOET?'
Hans Harbers (TweeSteden Ziekenhuis Tilburg)
september
Obesitas Gravidarum
Alice Werger (Medisch Centrum Haaglanden)
A retrospective analysis of peripartum anaesthetic outcome of parturients is a large teaching hospital in The Netherlands
Jeremy Tomas (St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein)

URGENTIE GENEESKUNDE (SUG)

april
Stollingsstoornissen bij neurotrauma; do we care?
G. Franschman (VUmc)
Urgentiegeneeskunde in een derdewereldland
C. van Rijswijk (Medisch Centrum Leeuwarden)
3e Masterclass Brandwonden: Congres in samenwerking met NVAM
juni
De overeenkomsten van de militair anesthesioloog en de urgentieanesthesioloog
PerJan Dirven (Erasmus MC)
De verdieping urgentiegeneeskunde in de opleiding tot anesthesioloog van het Erasmus MC Rotterdam
Isabelle Huig (Erasmus MC)
november
Halszaak
Harry Naber (Isala Klinieken)
Meerwaarde van de anesthesioloog op zee
Michel Los (Ikazia Ziekenhuis)
17

Pijngeneeskunde
De anesthesioloog als pijnarts
anno 2013
De Vlaamse Anesthesiologische
Vereniging voor Pijnbestrijding organiseerde in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Sectie Pijngeneeskunde, het
pijncongres op 7 december 2013 in
Site Oud Sint Jan, Brugge, België.

Nascholingsprogramma’s
Sectie Pijngeneeskunde
Maart 2013
Thema: Partners is Pain
September 2013
Thema: Hoofdpijn

De NVA als vereniging
Prijzen

Prof.dr. Ritsema van Eck-Award 2013
Uit 18 inzendingen van hoge kwaliteit zijn de
volgende winnaars gekozen:

Sectie Obstetrische Anesthesiologie: posterprijs 2013 en grant

Grant (uitgereikt tijden ledenvergadering 8 april)
mw. A. van Dortmont
Invloed van bolus syntocinon voor start continue infusie op uteruscontractie en bloedverlies tijdens en na een sectio caesarae
Posterprijs (uitgereikt tijdens Refresher course)
Eerste prijs
Accidental dural puncture and post-dural puncture headache in obstetric patients: an analysis of 16 years’ experience
S. Verstraete, S. Devroe, M. Van de Velde
Department of Anesthesiology, University Hospitals Gasthuisberg, Leuven, Belgium
Gedeelde tweede prijs
1. Do epidurals really cause higher body temperatures in Belgian parturients and neonates?
B. Baheri, H. Coppejans, E. Joukes, M. Vercauteren
Department of Anesthesia, Antwerp University Hospital, Edegem, Belgium
2. Comparison of different mixtures of ropivacain, morphine and medrol as epidural top-up after cesarean section for
postoperatieve analgesia
S. Parys, H. Vanoverschelde, R. Donadoni, R. Goethals, S. Van de Velde
A.Z. Maria Middelares, Gent, Belgium
Aanmoedigingsprijs
Case report van Cas Holleboom.
Sectie Kinderanesthesiologie: beste abstract en stimuleringsgrant 2013

Tijdens het SKA-zomercongres is de prijs voor het beste abstract uitgereikt aan Bas Kostering † uit het Sophia Kinderziekenhuis
te Rotterdam voor de voordracht: Congenitale cricoidstenose bij neonaat met het syndroom van Apert.
De SKA-stimuleringsgrant 2013 werd uitgereikt aan de taskforce perioperatieve encephalopatie voor een case controlstudie
bij kinderen met een perioperatieve encephalopatie o.l.v. dr. J. de Graaff uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht.
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1e prijs Drs. Jan M. Dieleman
Afdeling Anesthesiologie UMC Utrecht
Intraoperative High-Dose Dexamethasone for
Cardiac Surgery A Randomized Controlled Trial,
JAMA 2012

2e prijs Dr. Philipp Lirk
Afdeling Anesthesiologie AMC
Lidocaine time- and dose-dependently demethylates deoxyribonucleic acid in breast cancer cell
lines in vitro, British Journal of Anaesthesiology
2012

3e prijs Dr. Marieke Niesters
Afdeling Anesthesiologie LUMC
Effect of Subanesthetic Ketamine on Intrinsic
Functional Brain Connectivity A Placebo-controlled Functional Magnetic Resonance Imaging
Study in Healthy Male Volunteers
Anesthesiology 2012

NVA-AbbVie Proefschrift Award
2012-2013
Markus F. Stevens (AMC)
Mechanisms of neuro- and cytotoxicity of
local anesthetics and their adjuvants

De NVA als vereniging

Prijsuitreikingen
Beste voordracht aios 2013
T.H. Ottens

Epidural blockade affects the pharmacokinetics of propofol in surgical patients

Beste artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie 2012
M. de Quelerij

Comorbidity and complications in patients undergoing bariatric surgery: the value of ICU admission criteria

Young Investigator Grant 2013
Dr. M. Kox

The interplay between oxygen status and the innate immune response

Beste oral presentation
Mw. A. Krediet

Intra- or extraneural: diagnostic accuracy of ultrasound assessment by experts and novices

Beste short oral presentation
Mw. K. Timmermans

Immune paralysis in trauma patients; implications for pre-hospital intervention
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De NVA als vereniging

Informatievoorziening

Met de toenemende hoeveelheid regelgeving en de toenemende (externe) vraag naar informatie over
zorguitkomsten, is het belangrijk om onze leden goed over deze beleidszaken en overige verenigingsactiviteiten te informeren. De vereniging is op weg om hierover actiever te communiceren en daarbij
gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen. Zo is de NVA in 2012 gestart met het versturen
van maandelijkse digitale nieuwsbrieven met hierin korte vermeldingen van actualiteiten. Daarnaast is
sinds november 2013 de NVA-app voor smartphones operationeel. Deze app brengt informatie dichter
bij de gebruiker dan tot nu toe het geval was; letterlijk binnen handbereik! Door de digitale nieuwsbrief
en de app worden leden actief geïnformeerd. Sinds 2013 is de nieuwe website operationeel.
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Gebruikt u de
NVA-app al?

REGIE OVER DE POSITIE VAN DE ANESTHESIOLOOG
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Regie over de positie
Richtlijnen

Samenwerkingsverbanden
Om de positie van de anesthesioloog in het huidige krachtenveld te bewaken, is het van belang contacten te onderhouden
en/of samenwerkingsverbanden aan te gaan met belanghebbenden. Voorbeelden van enkele structurele overleggen zijn:
- Twee maal per jaar overlegt de NVA met de IGZ, NFU en OMS over signalen en indicatoren in ziekenhuizen en
particuliere klinieken. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de NVA en de IGZ om te spreken over
wederzijdse belangen en behoeften.
- De beroepsbelangencommissie onderhoudt nauwe contacten met de NZa, DBC en de OMS over zaken gerelateerd
aan beroepsbelangen.
- Minimaal jaarlijks wisselen de besturen van NVA en NVAM van gedachten.
Ook ten behoeve van specifieke onderwerpen werkt de vereniging samen met diverse partners. Zo hebben NVOG
en NVA nauw samengewerkt inzake de communicatie over waterinjecties.

Synergietraject richting Federatie Medisch Specialisten Nederland
Wetenschappelijke verenigingen gaan hun krachten bundelen om de positie van de medisch specialist in politiek
Den Haag fors te verstevigen. Deze samenwerking zal vormgegeven worden door de Federatie Medisch Specialisten
Nederland. De kracht van deze samenwerking is onder meer gelegen in het feit dat álle medische specialisten die aangesloten zijn bij een wetenschappelijke vereniging zich gezamenlijk laten vertegenwoordigen.
De nieuwe federatie geeft invulling aan de collectieve belangenbehartiging op gebieden die ons allen aangaan: kwaliteit, wetenschap en opleidingen. Het beleid wordt door de wetenschappelijke verenigingen tezamen vormgegeven, de
federatie vormt de ondersteunende structuur.
Het jaar 2014 is een overgangsjaar, waarin de voorbereidende stappen worden ondernomen om per 1 januari 2015 van
start te gaan met de nieuwe federatie. In dit jaar wordt bezien op welke wijze de beroepsbelangen een plek krijgen in
de federatie; de cao-onderhandelingen voor leden in dienstverband worden door de LAD uitgevoerd.
De NVA blijft de specifieke belangen van anesthesiologen en de anesthesiologie zelfstandig behartigen. Een voorbeeld
van de taakverdeling tussen de federatie en de verenigingen: binnen de federatie kunnen afspraken worden gemaakt
over richtlijnontwikkeling in het algemeen; de inhoud van de richtlijn zelf blijft een verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke vereniging.
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Complex Regionaal Pijnsyndroom
In ontwikkelingsfase.
Neuraxisblokkade en antistolling
De ontwikkeling van deze richtlijn is
vertraagd door incorporatie van NOAC’s,
waardoor nieuw literatuuronderzoek moest
worden gedaan. Verwacht wordt dat de
richtlijn halverwege 2014 wordt opgeleverd.
Off‐label gebruik Anesthetica
De conceptrichtlijn is ter commentaar
voorgelegd. Er zijn veel commentaren
binnengekomen. Verwachting oplevering:
halverwege 2014.
Anesthesie bij Kinderen
De werkgroep is van start gegaan en
formuleert momenteel uitgangsvragen.
Pijn bij kanker
De werkgroep is van start gegaan en
formuleert momenteel uitgangsvragen.
Wervelkolomgerelateerde pijnklachten
van de lage rug
De richtlijn is opgeleverd en gepubliceerd.
Postoperatieve pijn
De richtlijn is opgeleverd en gepubliceerd.

Regie over positie
Samenwerking over de grens
De NVA heeft een gezamenlijk ‘associate membership’ met de ESA. NVA-leden profiteren door hun NVA-lidmaatschap
van digitale toegang tot het European Journal of Anaesthesiology (EJA), the Current Opinion in Critical Care, and The
Current Opinion in Anaesthesiology en van korting op inschrijving voor het Euroanaesthesia congress.
Voor sectie IC-leden is er een samenwerkingsverband met de European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). De
voordelen zijn onder meer: toegang tot de Patient‐centred Acute Care Training (PACT)-modules; een online abonnement
op “Intensive care Medicine”, toegang tot alle conferenties, podcasts en e-posters op de ESICM-website en korting op de
EDIC board exams en de ESICM activiteiten zoals het jaarlijks congres.
De Sectie Obstetrische Anesthesiologie organiseert jaarlijks gezamenlijk met de Belgian Association of Regional Anesthesia de Refresher Course Obstetrische Anesthesie. De Sectie Pijngeneeskunde organiseert jaarlijks gezamenlijk met de
Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding een pijncongres.

Gezamenlijke enquête NVvH, NIV en NVA naar gevolgen onregelmatige werktijden
en werkbelasting onder 50 plussers
Internationaal is aangetoond dat bij beroepsgroepen als medisch specialisten onregelmatige werktijden en -belasting
een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid en het sociale leven. Als de dienstendruk hoog is, is er weinig
tijd om te herstellen. Ouder worden versterkt dit. Er is in Nederland nog maar weinig informatie beschikbaar over
de problemen die medisch specialisten ervaren en over leeftijdsspecifiek personeelsbeleid binnen maatschappen en
vakgroepen. Daarom hebben de NVvH, NIV en NVA een gezamenlijk enquête uitgevoerd om aard en omvang van de
mogelijke problematiek te inventariseren om daar uiteindelijke beleid op te kunnen voeren. De resultaten worden in
2014 gepubliceerd.
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Regie over positie

‘Door simulatieonderwijs kun je
moeilijke situaties in een veilige
omgeving oefenen’

Simulatieonderwijs versterkt de anesthesioloog in zijn rol als bewaker van de
patiëntveiligheid
De NVA zette simulatieonderwijs op de kaart door het ontwikkelen van een visie op deze onderwijsvorm. Door simulatieonderwijs een vaste plaats te geven in opleiding én loopbaan, neemt en behoudt de beroepsgroep verantwoordelijkheid
voor het versterken van haar rol van bewaker van de patiëntveiligheid. De eerste concrete vervolgstap is het aanscherpen van de opleidingseisen voor het simulatieonderwijs, waarna opleidingsvisitaties moeten toezien op naleving. De
NVA zal simulatiecentra gaan certificeren.
Het regelmatig trainen van professionals in technische en teamvaardigheden draagt bij aan patiëntveiligheid door het
terugdringen van praktijkvariatie en het oefenen van zeldzaam voorkomende problemen en situaties. Simulatieonderwijs maakt het mogelijk op veilige wijze te trainen, zowel voor aios als voor specialisten.

Minimumnormen voor de anesthesiologische praktijkvoering
De Commissie Kwaliteit heeft beroepsnormen ontwikkeld op het gebied van het zorgproces, vakgroepfunctioneren en
patiëntgerichtheid die die de basis vormen van de nieuwe werkwijze bij kwaliteitsvisitaties. De beroepsnormen zijn
gebaseerd op het Plan-Do-Check-Act-principe. Per aspect worden zowel minimumnormen als streefnormen benoemd.
Hiermee kan bij kwaliteitsvisitaties op een meer systematisch en objectieve wijze een oordeel worden gevormd over de
kwaliteit van een vakgroep. Bovendien geeft deze werkwijze een vakgroep/maatschap houvast bij het formuleren en
toetsen van verbeterplannen en het uitvoeren van een kwaliteitsbeleid.
De adviezen en voorwaarden die voortkomen uit kwaliteitsvisitaties zullen rechtstreeks gekoppeld zijn aan de beroepsnormen. Sinds augustus 2013 vinden pilotvisitaties plaats op basis van deze beroepsnormen. Aan de hand van de
bevindingen in deze pilots optimaliseert de Commissie Kwaliteitsvisitatie de wijze van visiteren. Vanaf het najaar 2014
zullen alle kwaliteitsvisitaties op basis van de nieuwe beroepsnormen uitgevoerd worden. Met het formuleren en hanteren van deze beroepsnormen neemt de NVA de regie in toetsingscriteria voor de anesthesiologie.
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Regie over positie
Uniformering richtlijnen anesthesiologie
Binnen het project ‘Uniformering richtlijnen’ zijn alle richtlijnen die de NVA zelf ontwikkelde vergeleken met richtlijnen
waarin we als NVA in hebben geparticipeerd. Uit de vergelijking bleek dat de discrepanties niet dusdanig zijn dat direct
actie ondernomen dient te worden. De vergelijking biedt evenwel een goede basis voor de nieuwe richtlijnendatabase
die modulair zal worden opgebouwd.
Aanleiding hiervoor is dat de NVA naast de eigen richtlijnen participeert in een groot aantal richtlijnen van andere
specialismen. Het anesthesiologisch onderdeel van deze richtlijnen is in verschillende tijdsperioden, door verschillende
personen opgesteld, waarbij niet altijd een grondige controle is uitgevoerd op uniformiteit en overeenstemming met
de centrale richtlijnen van het anesthesiologische handelen. Daarbij was het niet altijd mogelijk het anesthesiologisch
onderdeel in aandoeningsgebonden richtlijnen kwalitatief goed uit te diepen.
Het modulair opzetten en gebruiken van richtlijnen kan de NVA veel voordeel opleveren. Veel van het werk dat de NVA
doet in externe richtlijnen bestaat namelijk uit verwijzingen naar reeds bestaande richtlijnen. Ook het beheer en het
onderhoud van richtlijnen wordt hiermee vergemakkelijkt. Het project heeft geleid tot een driedimensionaal model
waarop richtlijnen onderscheiden kunnen worden binnen de dimensies ‘organisatie, ‘doelgroep’ en ‘aandoening’. De
NVA-richtlijnen concentreren zich voornamelijk op de eerste dimensie.

Implementatie Standpunt Kleine Locaties
In 2013 zijn de laatste stappen ondernomen die nodig waren om het Standpunt Kleine Locaties te implementeren. Met
de tandartsen (speciale tandheelkunde) is overeengekomen hoe zij de implementatie van het Standpunt Kleine Locaties
zullen faseren. Met de abortusartsen vindt nog overleg plaats.

SKA-protocollen
De Sectie Kinderanesthesiologie (SKA) faciliteert het opstellen van lokale protocollen door SKA-protocollen aan haar leden
ter beschikking te stellen. SKA-protocollen zijn suggesties op medisch-inhoudelijk of medisch-organisatorisch gebied, die
binnen de SKA tot stand zijn gekomen. De protocollen moeten aan de lokale situatie getoetst worden. In 2013 zijn de volgende protocollen ontwikkeld: Anafylaxie, Ilio-inguinaal, Spinaal anesthesie en Perioperatief vochtbeleid. De SKA-protocollen
worden opgesteld door arts-assistenten of fellows kinderanesthesiologie in samenwerking met (kinder)anesthesiologen.
Na beoordeling door anesthesiologen werkzaam in algemene ziekenhuizen, worden de protocollen vastgesteld door het
bestuur van de SKA na voorlegging aan de ledenvergadering van de sectie.
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Zichtbaarheid
Complicatieregistratie
Het registreren van complicaties is een belangrijk hulpmiddel bij het toetsen en waar mogelijk verbeteren van het
eigen handelen. Een landelijke complicatieregistratie met gegevens over de gehele operatieve keten leidt tot beter
inzicht in eigen fouten en die van anderen, en biedt een handvat voor besprekingen. Hierdoor kunnen verbeteringen
in de praktijkvoering worden doorgevoerd die tot meer veiligheid en minder complicaties leiden. Inmiddels is binnen
de vereniging de Commissie Complicatieregistratie ingericht bestaande uit drie leden. De commissie gaat zich onder
andere bezighouden met het onderzoeken van een landelijke en multidisciplinaire complicatieregistratie. De commissie
zal verder handvatten bieden voor een zinvolle opbrengst van deze landelijke, multidisciplinaire registratie. Hierbij zal
de commissie zowel de set van minimaal te registreren complicaties, als de methodiek van registreren en bespreken
tegen het licht houden.

Medische apparatuur
In de leidraad Medische Apparatuur (2.0), die door de Orde van Medisch Specialisten is ontwikkeld, staan verantwoordelijkheden beschreven die lokaal geïmplementeerd dienen te worden, zoals een beheersysteem van inkoop tot en met
afschaffing, gebruikers- en competentiebeheer. Het is volgens deze leidraad van belang om er zeker van te zijn dat de
professionals die met medische apparatuur werken ook werkelijk in staat zijn om hiermee op de juiste wijze om te gaan.
De koers en het eindproduct van het project Medische Apparatuur zijn vastgesteld. Het project zal resulteren in een
nieuw standpunt Medische Apparatuur en een blauwdruk voor een (lokaal) portfolio op dit gebied.

Nieuwe visitatiemodel en -training
Het nieuwe visitatiemodel is in concept gereed. Uitgangspunt van het nieuwe visitatiemodel is de eigen verantwoordelijkheid van de vakgroep voor het verbeteren van haar kwaliteit van zorg, waarbij het visitatiemodel een stimulans kan
zijn. Dit nieuwe kwaliteitsmodel geeft bovendien de mogelijkheid om het eigen functioneren van de vakgroep te spiegelen aan de landelijk gemiddelde praktijkvoering. Er zijn pilotvisitaties gestart in reguliere en particuliere ziekenhuizen,
waardoor reeds veel validatiedata beschikbaar is. Dit nieuwe model vergt een andere, meer coachende wijze van visiteren. Hiertoe is een specifieke visitatietraining ontwikkeld en uitgevoerd, die bijdraagt aan een effectieve invoering van
het nieuwe model. In 2014 zullen ook de pijngeneeskunde en de cardio anesthesiologie in het nieuwe model worden
geïntegreerd.
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Zichtbaarheid
Patiënteninformatie

Etikettering van high-risk medicatie
Medicatiefouten behoren tot de meest voorkomende fouten in de gezondheidszorg. De potentiële schade door fouten
door gebrek aan uniform beleid rond high-risk medicatie is direct en groot. De werkgroep High-risk medicatie heeft
gekozen het Europees model te hanteren, op basis van een aantal concrete implementatiehandvatten te formuleren die
anesthesiologen, maar ook andere medische professionals die deze problemen ervaren, ondersteunen bij het maken
van afspraken en het werken volgens een vastgestelde standaard.

Kwaliteitsscorekaart voor de kwaliteit van opleiding
Op 1 januari 2011 zijn alle medische vervolgopleidingen gestart met de implementatie van de gemoderniseerde opleidingsplannen. Eén van de nieuwe elementen is de continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van de opleidingen. De
NVA en de opleidingen zelf hebben belang bij een hoge kwaliteit van de opleiding tot anesthesioloog, maar hebben weinig
instrumenten om dit meetbaar te maken. Ook andere belanghebbenden (zoals de IGZ en VWS) eisen in toenemende mate
transparantie van de - met subsidiegelden - geleverde prestaties. Bij afwezigheid van normen opgesteld door de opleidingen, zullen externe partijen normen gaan opstellen. Met de kwaliteitsscorekaart ontwikkelt de NVA een instrument
waarmee de kwaliteit van de opleiding geëvalueerd en verbeterd kan worden middels het meten van een aantal indicatoren (en benchmarking). Nadat de opleiders in de eerste fase van het project (in 2012) brede consensus bereikten over de
indicatoren die met de scorekaart gemeten zullen worden, startten in 2013 een tweetal opleidingsziekenhuizen met het
meten van de indicatoren. Na eventuele aanpassingen zullen in 2014 alle opleidingsclusters metingen uitvoeren, waardoor
benchmarking mogelijk wordt.

Beroepskeuzefilm
In samenwerking met de KNMG heeft de NVA een beroepskeuzefilm anesthesiologie gemaakt. Voor elk specialisme
wordt een dergelijk filmpje ontwikkeld, om geneeskundestudenten en artsen in opleiding te ondersteunen bij het
maken van een keuze voor een specialisme. De film geeft een indruk van een werkdag van de anesthesioloog.
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De NVA vindt het belangrijk dat patiënten
goed en eenduidig worden voorgelicht
en is daarom een samenwerkingsverband aangegaan met Medical Media.
Medical Media is een uitgeverij in de
zorg, onder andere bekend van www.
ziekenhuis.nl, een coöperatie van meer
dan 46 Nederlandse Ziekenhuizen. Met
deze samenwerking worden de krachten
gebundeld: Medical Media heeft de redactionele ervaring om teksten te schrijven
op het niveau van de patiënt, de leden van
de NVA hebben op hun beurt de expertise
om de medische inhoud te beoordelen.
De patiënteninformatie is vormgegeven
als een ‘Medisch ABC’ en biedt patiënten
informatie per aandoening. Naast publicatie op de website van de NVA nemen
inmiddels meer dan 17 ziekenhuizen de
online patiëntvoorlichting over. Gepubliceerd zijn onder andere ‘anesthesie bij
keizersnede’, ‘pijn’, ‘pijnbestrijding bij een
bevalling’ en ‘rugpijn’. In ontwikkeling zijn
onder meer de teksten ‘acute pijn’, ‘luchtwegmanagement’, ‘na de operatie’, en
‘tandarts en narcose’.

Zichtbaarheid

Website
In 2013 ging de nieuwe website ‘in de lucht’. Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van de website was dat de vormgeving en content bijdragen aan het profileren van de anesthesiologie en de NVA bij verschillende doelgroepen.
Patiënteninformatie en informatie voor geneeskundestudenten hebben meer ruimte en een prominentere plaats
gekregen. De website blijft tevens een belangrijke back-up van de informatie op de NVA-app.
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Zichtbaarheid

Onenigheid over effecten
waterprik bij thuisbevalling
Door onze redacteur
Frederiek Weeda
Utrecht. Gynaecologen en anesthesiologen verzetten zich tegen de
invoering van een pijnstillende prik
met water in de onderrug voor vrouwen die thuisbevallen. Gisteren
presenteerde de beroepsorganisatie
voor verloskundigen, KNOV, een
‘richtlijn’ over toediening van de waterprik. Vanaf 1 juli kunnen vrouwen
die thuis bevallen de ‘sterile water injection’ krijgen die baringspijn verlicht.
Uit een Zweedse studie, die gisteren werd toegelicht, blijkt dat barende vrouwen baat hebben bij de steriele waterinjectie. Daarbij krijgt de
vrouw injecties met water in haar onderrug. De prik zou geen negatieve
bijwerkingen hebben en wel binnen
tien minuten aanzienlijke pijnverlichting geven. In Zweden gebruikt
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Medisch specialisten konden voor de
zevende keer aangeven aan welke vakgenoot zij, binnen hun eigen specialisme,
hun dierbaren toevertrouwen. Rond de
1450 artsen brachten hun stem uit.
Markus Klimek is verkozen tot de Toparts
anesthesiologie.
Namens de NVA van harte gefeliciteerd!

Zichtbaarheid
Nationaal Coassistenten Congres (LOCA-congres)
In april 2013 was de NVA aanwezig op het LOCA-congres. Zo’n achthonderd bezoekers, voornamelijk coassistenten,
kwamen op deze dag af. De NVA was goed vertegenwoordigd: er was een stand, een workshop intuberen en verschillende bijdragen aan het programma. Het thema was ‘Bloedstollend’. Mw.dr. Ankie Koopman-van Gemert (Albert Schweitzer
Ziekenhuis) vertelde onder andere over Bloedtransfusies bij Jehova’s getuigen en prof.dr. Cor Kalkman (UMCU) stond op
het programma met het onderwerp ‘Air Medic Sky One’: een serious game om jonge artsen te leren over patiëntveiligheid, teamwork en stressmanagement. Prof.dr. Jan Klein vertelde de bezoekers over patiëntveiligheid.
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Deskundigheidsgebieden
De Raad van Hoogleraren heeft een strategische verkenning van het perioperatieve deskundigheidsgebied van de anesthesiologie gemaakt. Deze verkenning biedt een handvat voor de strategische keuzes die de beroepsgroep de komende
tijd moet maken. Deze keuzes hebben betrekking op de verdere professionalisering van de anesthesiologie, zoals de
herinrichting van de inhoud en structuur van de opleiding en de keuzes in de koers van het wetenschappelijk onderzoek.
Met deze strategische verkenning behoudt de anesthesiologie de regie over haar deskundigheidsgebieden. Uitkomst
van de verkenning is dat nadrukkelijker ingezet gaat worden op een grotere rol in het postoperatieve deskundigheidsgebied. In het postoperatieve domein kan de anesthesiologie ook voor de patiënt veel winst behalen door onderzoek
naar zorguitkomst op parameters zoals pijn, complicaties, langetermijnuitkomst, mortaliteit en kwaliteit van leven. De
anesthesiologie zal zich nadrukkelijker inzetten voor het wetenschappelijk onderbouwen van de postoperatieve ‘value
based care’.

Effectieve zorg
De NVA neemt deel aan het project ‘Stimuleer effectieve en elimineer niet-effectieve zorg: sluit de kennis-kwaliteitscyclus’ van de Raad Kwaliteit. Naar schatting is 20 tot 40% van de zorg in Nederland niet effectief, maar kennis over
welk deel van de zorg dit betreft ontbreekt. Het SKMS-project heeft als doel te onderzoeken welke zorg een betere
wetenschappelijke onderbouwing nodig heeft (kennishiaten). In 2013 is middels een enquête geïnventariseerd welke
kennishiaten de NVA-leden tegenkomen die van invloed zijn op een substantieel deel van de anesthesiologische zorg. In
2014 worden de resultaten verwacht.
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Pijngeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Reeds geruime tijd ligt de pijngeneeskunde in Nederland onder een vergrootglas. In het afgelopen jaar heeft de overheid de
voorwaardelijke toelating van injectie- en denervatietechnieken tot het basispakket beperkt tot patiënten die deelnemen
aan de Mint-studie. Hierdoor is de continuïteit van de pijngeneeskundige zorg in Nederland ernstig in het geding gekomen.
Om die reden heeft de NVA een task-force opgericht, met de taakopdracht een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen voor
de pijngeneeskundige en palliatieve zorg in Nederland, nadrukkelijk gericht op de zorg voor de patiënt. Deze visie moet
aansluiten bij andere relevante organisaties van patiënten en professionals, verzekeraars, CVZ en de politiek. In december
organiseerde de NVA in dit kader een ‘Idea Factory’. Zo’n tachtig patiënten, behandelaars, zorgverzekeraars gingen met
elkaar aan de slag om ideeën te genereren ter verbetering van de pijngeneeskunde in Nederland. Deze ideeën worden
verwerkt in de nieuwe toekomstvisie, die in het voorjaar van 2014 gepresenteerd zal worden. De samenwerking van al deze
bij de pijngeneeskunde betrokken partijen zal slechts een voorproefje zijn van structurelere samenwerking in de toekomst.
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De Mint-studie verloopt inmiddels voorspoedig: de inclusie in de RCT’s loopt zelfs voor op schema. Naar aanleiding van
de wijzigingen in de vergoedingssystematiek van de zorg die valt onder de MinT-studie is veel onduidelijkheid ontstaan.
Om patiënten goed te informeren over wat wel, en wat niet wordt vergoed, is een flyer ontwikkeld speciaal gericht op
patiënten. Voor patiënten die deze behandeling al vóór 1 januari 2014 ontvingen is een overgangsregeling opgesteld.

Nederlandse
Vereniging voor Anesthesiolog
Belangrijke
informatie

34

Injectie- en denervatietechnie
bij lage rugklachten niet meer ve

Anesthesiologisch domein
Intensive care
Bij de grootschalige herziening van het opleidingscurriculum is gestart met het onderdeel Intensive Care (IC). De uitgangspunten voor de IC-opleiding zijn inmiddels geformuleerd. Naast de opleiding is een belangrijke ontwikkeling op dit domein
de herziening van de richtlijn Intensive Care. Het concept van de richtlijn heeft vele reacties teweeggebracht, die onder
andere zijn besproken in een door de Sectie IC georganiseerde discussiebijeenkomst. De grote hoeveelheid reacties op
de conceptrichtlijn Intensive Care heeft ertoe geleid dat er een tweede concept zal worden ontwikkeld. Tevens zal een
regelmatige terugkoppeling plaatsvinden met het NVA- en sectiebestuur over de te volgen weg, zowel inhoudelijk als
procesmatig. De verwachting is dat de definitieve richtlijn eind 2014 gereed is.

Post Anesthesia Care Unit
In 2011 stelde de NVA het visiedocument Post Anesthesia Care Unit (PACU) vast. De PACU biedt zorg tot 24 uur postoperatief,
en bevordert de doorstroom van patiënten in het operatieve proces. De voordelen van een PACU gelden niet voor alle ziekenhuizen: er is een kritisch volume nodig om een PACU rendabel te maken en om 24 uur per dag open te zijn. Om klinieken in
de keuze voor het wel of niet inrichten van een PACU te ondersteunen, maakte de NVA in 2013 een Budget-Impactanalyse
rond de implementatie van het visiedocument PACU. Deze analyse zal in het eerste kwartaal van 2014 worden gepubliceerd.

Taakherschikking
De werkgroep Taakherschikking heeft een eerste schets gemaakt van taakherschikking binnen vijf anesthesiologische
domeinen (pre-, per- en postoperatief, pijngeneeskunde en sedatie). Naar verwachting is het resultaat medio 2014
gereed. Het projectresultaat zal de leden van de NVA een duidelijk en in praktijk hanteerbaar handvat bieden. De
werkgroep zal onder andere omschrijven waar taakherschikking mogelijk is, en onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden. Dit handvat zorgt ervoor dat taakherschikking geen afbreuk zal doen aan de kwaliteit van de anesthesiologische
zorg.

Sedatie
De NVA heeft de Orde van Medisch Specialisten verzocht om de Landelijke Begeleidingscommissie PSA verenigingsoverstijgend te gaan organiseren. Dit verzoek betreft zowel inhoudelijke als financiële aspecten. Dit zal in 2014 vorm moeten
krijgen. De NVA zal een handreiking en helpdesk ontwikkelen voor ontwikkeling van lokale protocollen voor sedatieprocedures, ondersteuning van (voorzitters) van lokale sedatiecommissies en individuele vragen van leden. Daarnaast heeft
de vereniging een Budget-Impactanalyse (BIA) gemaakt; deze sluit echter nog onvoldoende aan bij het implementatiescenario dat de MDL en de NVA zijn overeengekomen. Momenteel wordt gewerkt aan een aanvulling van de BIA, zodat
deze gepubliceerd kan worden.
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