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Waarom ik lid ben?
‘Ik ben lid van mijn vereniging omdat we alleen gezamenlijk echt resultaten kunnen bereiken.
Als we ons niet verenigen, gaan we allemaal zelf op onze eigen eilandjes in onze ziekenhuizen
plannen bedenken. Niet effectief, en het komt de patiëntenzorg niet ten goede. De vereniging
verbindt ons met elkaar. Samen bepalen wij wat goede zorg is en hoe we willen werken. En wat
mij betreft laten we dat nog meer zien, via de NVA, maar ook als individuele anesthesiologen door
zichtbaarder te zijn in onze eigen ziekenhuizen. De NVA, voor de leden door de leden.’

Anesthesiologie is het op twee na
Jaap Hol,
Organiserend Comité
Anesthesiologendagen

grootste specialisme in Nederland.

Verenigde krachten:
je kunt het niet alleen

Richtlijn IC wordt kwaliteitsstandaard IC
Met een verenigde aanpak
behoud je de regie.
Hoe anders het kan lopen
hebben we kunnen zien bij de
totstandkoming van de
kwaliteitsstandaard Organisatie
van Intensive Care, die op
19 juli 2016 werd vastgesteld.

In de zomer van 2015 autoriseerden de NVA en de Nederlandse Internisten Vereniging
(NIV) de nieuwe richtlijn voor Intensive Care zorg (IC-richtlijn). Ook de Federatie Medisch Specialisten stond positief tegenover de geformuleerde IC-richtlijn en heeft deze
aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. Een kleine meerderheid van de leden van
de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)-leden kon niet instemmen met
de nieuwe richtlijn. Het Zorginstituut concludeerde hieruit dat het veld er gezamenlijk
niet uit komt en heeft gebruikgemaakt van haar doorzettingsmacht. De Adviescommissie Kwaliteit (nu de Kwaliteitsraad) van het Zorginstituut heeft de nieuwe richtlijn aangepast en omgevormd tot een kwaliteitsstandaard IC. In de zomer van 2016 stelde het
Zorginstituut deze kwaliteitsstandaard vast. Een van de belangrijkste redenen voor het
Zorginstituut om haar doorzettingsmacht te gebruiken, was het realiseren van de door
de IGZ gewenste regionale samenwerking.
‘Het is jammer dat het zo gelopen is, maar dit is de realiteit waarmee we nu te maken
hebben’, zegt Paul Elbers, voorzitter van de Sectie Intensive Care. ‘Voor een beroepsgroep is het beter dat zij zelf het voortouw kan nemen in het kwaliteitsbeleid. Het is per
definitie niet sterk dat iemand anders dan de intensivist – van welke bloedgroep dan
ook – dat bepaalt. Dat wil niet zeggen dat het huidige document een verzameling is van
dingen waar we niet achter staan, maar het blijft toch wringen dat we als beroepsgroep
niet zelf het kwaliteitsbeleid hebben kunnen vaststellen. Het Zorginstituut heeft haar
doorzettingsmacht gebruikt om de regie over te nemen en een consensusdocument te
maken waarop ook gehandhaafd gaat worden.’
Paul: ‘De Inspectie wilde de regionale samenwerking graag geregeld hebben en daar is
nu in het document ook veel nadruk op gelegd. Andere belangrijke punten uit de richtlijn zijn losgelaten en worden nu aan de lokale inzichten en verhoudingen overgelaten.
Zo hoort bijvoorbeeld bij een IC van goede kwaliteit ook een adequaat aantal intensivis-

ten en IC-verpleegkundigen. De geformuleerde normen voor bezetting op de
IC zijn in de kwaliteitsstandaard helaas
losgelaten. Dit zou kunnen betekenen
dat het niveau van de zorg waar jarenlang voor gestreden is nu achteruitgaat.
Het is niet zo dat daar momenteel al
sprake van is, maar het is wel een zorg.’
‘Deze gang van zaken laat ons eens
te meer zien dat de IC door heel veel
stakeholders wordt bestuurd. Dit is
vanuit de historie goed te begrijpen
en werkt soms ook goed. Echter, bij dit
soort dossiers maakt dat het wel extra
ingewikkeld om tot een gedeelde visie
te komen. Iedereen kijkt er vanuit een
individueel perspectief net iets anders
tegenaan, terwijl deze richtlijn juist gaat
over hoe je de zorg overkoepelend wil
organiseren. Wat ook is gebleken: het is
moeilijk om consensus te bereiken als
je individuen laat stemmen over een
richtlijn die consequenties heeft voor
hun dagelijkse praktijk. Wat mij betreft
zijn er daarom twee opties: ofwel je
maakt een richtlijn waarin je bepaalde
zaken niet regelt, waardoor de discussie verplaatst wordt naar de werkvloer

– en dat is nu in feite gebeurd. Dat hoeft
overigens niet slecht te zijn, maar een
dergelijke richtlijn is geen garantie dat
de kwaliteit overeind blijft. De andere
optie is dat het mandaat om een richtlijn te accorderen bij een bestuur ligt dat
zich laat adviseren door het sectiebestuur. Bij de NVIC is individueel gestemd
en gebleken is dat dit niet werkt bij
zulke ingrijpende richtlijnen. Ik begrijp
ook heel goed dat er collega’s zijn die
het prettig vinden om iets over de richtlijn te kunnen zeggen, maar uiteindelijk
verlies je dan de regie.’

Paul Elbers,
voorzitter Sectie Intensive Care

‘...het blijft toch
wringen dat we als
beroepsgroep
niet zelf het
kwaliteitsbeleid
hebben kunnen
vaststellen...’

Zelf & op tijd
professionaliseren
regie pakken en
moderniseren!

Richtlijnen: up-to-date houden, waar
nodig het voortouw nemen
Richtlijn Pijn bij kanker
De NVA heeft het voortouw genomen om van de twee richtlijnen Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker en Pijn in de palliatieve fase van de IKNL,
grotendeels samen te voegen. Kris Vissers, lid kerngroep richtlijn: ‘Historisch gezien
is de NVA in Nederland altijd kartrekker geweest van het thema pijn. Aangezien onze
pijnspecialisten daar elke dag mee bezig zijn, is het logisch dat wij ook het initiatief hebben genomen tot combinatie van een aanzienlijk deel van de twee richtlijnen.’
Elke vijf jaar worden richtlijnen geüpdatet. Zo ook de evidence based richtlijn Pijn bij
kanker. Maar dat is volgens Kris Vissers niet de enige reden voor een nieuwe richtlijn:
‘een belangrijke reden is dat er ook nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals medicijnen tegen
doorbraakpijn.’
Om patiënten bij de richtlijn te betrekken, zijn er via de NFK (Stichting Leven met kanker) aan circa zeshonderd patiënten enquêtes uitgedeeld. Kris: ‘Wij hebben patiënten
gevraagd aan te geven welke thema’s zij belangrijk vinden. Vanuit die thema’s zijn we
naar onze eigen knelpuntenanalyse gaan kijken en hebben we uiteindelijk tien thema’s
uitgekozen die we verder hebben uitgewerkt. Niet de hele richtlijn is daarom herzien.
Alleen op onderdelen. We hebben de richtlijn voor het eerst opgebouwd conform de
nieuwe richtlijndatabase, dat wil zeggen dat de richtlijn nu een modulaire opbouw
heeft. Waar we ook echt trots op zijn, is dat we de richtlijn hebben omgevormd naar
een patiëntenversie: daar krijgen we heel veel positieve reacties op en dat zet ons
pijnspecialisten nog duidelijker op de kaart.’
Kris Vissers, Kerngroep
richtlijn Pijn bij kanker

4 Richtlijnen

afgerond in 2016

• Diagnostiek en Behandeling van
Pijn bij Patiënten met Kanker  
(herziening, NVA initiatiefnemer)
• Antitrombotisch Beleid
(herziening, NIV initiatiefnemer)
• Post-bariatrische chirurgie
(nieuwe richtlijn, plastische
chirurgie initiatiefnemer)
• Totale Knieprothese
(herziening, NOV initiatiefnemer)

Professionaliseren door kennisdeling rond complicaties
Ieder onverwacht anesthesiegerelateerd incident kan sinds december 2016 via de NVAwebsite worden gemeld (onder kwaliteit/complicatieregistratie). Voor de komende tijd
zijn er een vijftal onderwerpen benoemd waarvan de commissie complicatieregistratie
vraagt om daaraan verbonden incidenten in ieder geval te melden. Dit zijn: reanimatie
op de OK, anafylaxie, zenuwschade, tandschade en maligne hyperthermie. Marcel de
Quelerij, lid commissie complicatieregistratie: ‘door kennisdeling ben je alerter op zaken
die collega’s gemeld hebben en kun je proactief maatregelen nemen als je zelf iets soortgelijks tegenkomt.’
Als NVA-leden een complicatie melden, zorgt in eerste instantie de commissie voor een
terugkoppeling. Komt de commissie er niet uit of is er extra expertise nodig, dan is er
een groep aan experts beschikbaar. Thecla Immink-Speet, lid commissie complicatieregistratie: ‘We hebben alle deelspecialismes binnen de vereniging benaderd of zij een
of twee leden beschikbaar hebben om te helpen bij de terugkoppelingen. Een expert
opinion dus.’
Marcel: ‘Wat we aan informatie over een casus op de website zetten, is nu nog beperkt, daar zijn we nog een beetje mee aan het experimenteren. Juridisch hebben we
het goed afgedekt: er kan uit een melding nooit een juridische of tuchtrechtelijke procedure volgen. We vragen standaard of de melder ermee akkoord gaat dat we zijn of
haar melding op de website plaatsen. Er worden ook geen herkenbare patiëntgegevens
geregistreerd. Je geeft bijvoorbeeld geen leeftijd op, maar een leeftijdscategorie.’ ‘Wij
weten ook niets van de melder’, vult Thecla aan. ‘Er komen soms meldingen binnen die
zo belangrijk zijn dat we ze meteen willen verspreiden onder de leden. Die complicaties
komen direct op de website te staan en worden verspreid via de digitale nieuwsbrief
van de NVA.’ Marcel: ‘Het streven is dat de informatie over de casus uitgebreider op de
website komt en aangevuld wordt met linkjes naar wetenschappelijke artikelen. We be-

palen nu de thema’s nog zelf, maar als
we over hetzelfde onderwerp meerdere
meldingen binnenkrijgen, dan maken
we daar ook een thema van.
Hoewel er misschien minder vaak ernstige complicaties zijn dan vroeger, komen
we nu wel meer in aanraking met patiënten die steeds ouder zijn, meerdere
aandoeningen hebben en zwaardere
ingrepen ondergaan. Het is daarom
belangrijk dat we alert blijven en incidenten blijven delen met elkaar. Marcel:
‘De registratie is ontwikkeld voor en
door anesthesiologen. Alleen als we er
allemaal aan meewerken, kunnen we er
ook allemaal profijt van hebben.’

Waarom melden?
Door complicaties te registreren, te analyseren en te bespreken, kan de ernst en
frequentie van complicaties verminderd
worden, waarmee de zorg voor de patiënt verbetert. De complicatieregistratie van de NVA betreft meldingen van
(blijvende) schade en near-misses.
De meldingen worden door experts
geanalyseerd, beoordeeld en teruggekoppeld aan de desbetreffende anesthesioloog. Sommige meldingen worden
(geanonimiseerd) op de NVA-website
geplaatst, zodat deze voor alle leden
inzichtelijk worden. In de toekomst kunnen we de meldingen tevens gebruiken
om eventuele oorzakelijke verbanden te
ontdekken en richtlijnen aan te passen.

Theatergroep Draad tijdens
Anesthesiologendagen
(sessie Kwaliteitscommissie)

Opgelegde regelgeving:
ondervinden we of
ondernémen we?

Handreiking voor toediening en gereedmaken
van medicatie op het operatiekamercomplex
Het voorkomen van incidenten bij
high risk medicatie is één van de
thema’s van het VMS-veiligheidsprogramma, een tiental jaar geleden geïnitieerd door de Vereniging
van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair
Medische Centra (NFU), de Orde
van Medisch Specialisten (nu Federatie Medisch Specialisten), het Landelijk Expertisecentrum Verpleging
& Verzorging (LEVV) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Uit de Centrale Medicatiefouten Registratie blijkt dat de meeste medicatiefouten optreden bij parenterale geneesmiddelen, waarvan bijna de helft van de geregistreerde fouten plaatsvindt tijdens het toedienproces. Daarom is de praktijkgids High Risk Medicatie
opgesteld, waarin alle stappen voor het klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen zijn opgenomen. De stappen in de paragraaf ‘klaarmaken’ zijn deels een
uitwerking van de richtlijn ‘Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) van parenteralia op
verpleegafdelingen in ziekenhuizen’, die in 2009 door de NVZA (Nederlandse Vereniging
voor Ziekenhuisapothekers) en V&VN is uitgebracht.
‘Het VTGM-proces vereist onder meer een door een arts geaccordeerde, schriftelijke
medicatieopdracht. Deze eis was voor anesthesiologen niet uitvoerbaar en weinig zinvol in de verbetering van de kwaliteit van de anesthesiologische zorgverlening’, vertelt
Peter Meijer, voormalig bestuurslid NVA. ’Door het meer-tafelsysteem is de anesthesioloog niet altijd op de operatiekamer aanwezig en wordt de patiënt bewaakt door goed
opgeleide anesthesiemedewerkers. De medicatie op de operatiekamer wordt bijna
altijd getitreerd op basis van effect en de dosering is daardoor sterk afhankelijk van de
anesthesiologische en/of chirurgische situatie. Bovendien is er een ‘een-op-een relatie’
waardoor een verwisseling niet kan optreden. Een schriftelijke medicatieopdracht zou
daarom niet bijdragen aan het vergroten van de patiëntveiligheid tijdens de anesthesiologische zorg.’
Peter: ‘Nadat enkele leden via de sociale media op zoek waren naar de ‘best practices’
om te voldoen aan de vigerende richtlijn, werd duidelijk dat deze richtlijn te beperkt
was voor de anesthesiologische zorgverlening. Hierop vroeg het NVA-bestuur de IGZ
toestemming om een handreiking te maken voor anesthesiologen die recht zou doen

aan de inzet van gekwalificeerde medewerkers en de hoge kwaliteit van zorg.
De Inspectie stemde toe en adviseerde
de NVZA te betrekken bij het opstellen
van de handreiking. De IGZ en de NVZA
onderschrijven het specifieke karakter
van de medicatietoediening op de operatiekamer door hoogopgeleide en gekwalificeerde anesthesiemedewerkers.
De handreiking die de NVA en de NVZA
in 2016 opstelden, doet recht aan de
VTGM-richtlijn en past bij een moderne,
doelmatige bedrijfsvoering op operatiekamercomplexen. Omdat het knelpunt
voor de anesthesiologen is weggenomen worden de overige delen van de
richtlijn beter gevolgd, waardoor de
kwaliteit van zorg voor onze patiënten is
verbeterd.’

‘Intiatief nemen is
niet moeilijk maar
volhouden als
processen
ingewikkeld en
langdurig blijken is
soms is een grotere
uitdaging,
echter het levert
altijd wat op’

Peter Meijer,
voormalig bestuurslid NVA

CASA houdt vinger aan de pols over toekomstige
arbeidsmarktontwikkelingen
De leden van de commissie arts in
opleiding tot specialist anesthesioloog (CASA) zijn altijd goed vertegenwoordigd binnen de verschillende commissies en secties van
de vereniging. Maandelijks komen
de CASA-leden bijeen in de Domus
Medica en vergaderen zij over de
diverse kwesties die spelen. Ondanks de drukke agenda’s en de
studiedruk worden de vergaderingen altijd goed bezocht.

Peter van der Mast,
CASA voorzitter in 2016

Afgelopen jaar startte de CASA met een arbeidsmarktmonitor. Aan de voormalig voorzitter van de CASA, Peter van der Mast, de vraag waarom de CASA een arbeidsmonitor
heeft uitgezet.
‘Er waren berichten vanuit andere specialismen zoals chirurgie en urologie dat er sprake
was van werkloosheid. Deels ook verborgen werkloosheid: er werd verteld dat mensen
op vrijwillige basis aan de slag gingen om toch maar hun registratie te kunnen behouden. Op dit moment zijn binnen ons specialisme de aantallen studie-uitstromers en beschikbare vacatures op de arbeidsmarkt redelijk in balans. Van 2011 zijn de opleidingsaantallen echter flink uitgebreid: in totaal met ongeveer driehonderd mensen extra die
straks ook de arbeidsmarkt op komen. Om in de gaten te houden of deze groep aan de
slag komt, wilden we een nulmeting doen.
Peter vervolgt: ‘Het Capaciteitsorgaan heeft beraamd dat er ruimte is voor de groep
van ongeveer driehonderd extra anesthesiologen, maar wij hielden toch de vraag of
dit geen overschatting is van het aantal arbeidsplaatsen. Mogelijk heeft de minister dit
hogere aantal ingesteld vanuit een plan om meer concurrentie op de arbeidsmarkt te
verkrijgen. Bij de chirurgie wordt nu duidelijk dat verhoging van de opleidingsaantallen
niet leidt tot meer chirurgen en een lager loon, maar tot een situatie waarin degenen
die als laatste klaar zijn met hun opleiding pech hebben en thuis zitten. De toekomst zal
leren hoe dat bij ons zal gaan, maar wij houden in ieder geval de vinger aan de pols.’
Waar was de CASA vorig jaar nog meer nauw bij betrokken?
‘Het loopt al wat langer, maar ook in 2016 waren wij betrokken bij de opleidingsvernieuwing. In verschillende werkgroepen is er nagedacht over de EPA’s (Entrustable Professional Activities) en hebben we meegewerkt aan pilots zodat we kunnen zien hoe deze
systematiek in de praktijk werkt. Het idee achter de EPA’s – veel objectiever inzicht
krijgen in je niveau per verrichting – is heel goed. Een punt van aandacht is de registratie in het ePASS-systeem: als je de EPA’s niet vanaf het begin van je opleiding correct

invoert, verschijnen er rode bolletjes in
ePASS die je bijna niet meer weggewerkt
krijgt. Het werkt het beste als je de EPA’s
vanaf de start van je opleiding goed
registreert. Het administratieve aspect,
namelijk hoe vul je dat laagdrempelig in,
dat lijkt mij dus nog wel een uitdaging.
Belangrijk is dat het accent blijft liggen
op de opleiding en niet op de administratie eromheen.’
Je hebt eind 2016 het voorzittersstokje
overgedragen, zou je andere aios aanraden ook zitting te nemen in de CASA?
Jazeker! Ikzelf heb via de CASA een veel
beter inzicht gekregen in hoe de NVA
werkt. Hoe alle commissies eruitzien
en hoe ze samenwerken. Doordat je
leert van ervaringen uit andere klinieken krijg je een veel bredere kijk op het
anesthesiologische veld en ontwikkel je
jezelf ook op een ander niveau. Als je
aios bent en je verder niet deelneemt
aan beroepsmatige activiteiten buiten
je ziekenhuis overkomt het je allemaal
meer. Als CASA-lid denk je proactief mee
over de toekomst, jouw toekomst. Dat
verruimt je blik. Dat was voor mij persoonlijk interessant en gaf verdieping
aan mijn aios-tijd.

Aios tijdens de Simulatiekampioenschappen, Anesthesiologendagen
2016

Sectie pijngeneeskunde wordt: sectie
pijn- en palliatieve geneeskunde
‘Onze inspanningen
op dit vakgebied
laten zien in de naam
van de sectie is een
eerste stap naar meer
zichtbaarheid’

Jan Willem Kallewaard,
voorzitter Sectie pijn- en palliatieve geneeskunde

Om maar gelijk met de deur in huis te
vallen, waarom een nieuwe naam?
Jan Willem Kallewaard, voorzitter sectie
pijn- en palliatieve geneeskunde: ‘Sinds
enkele jaren heeft de sectie pijn een
commissie palliatieve zorg. De commissie heeft al veel werk verricht, maar is
niet altijd zichtbaar, omdat palliatieve
zorg niet vanzelfsprekend aan pijngeneeskunde wordt gekoppeld. Daarbij
geldt ook voor het grote publiek dat de
relatie anesthesiologie – palliatieve zorg
niet vanzelfsprekend is. Onze inspanningen op dit vakgebied laten zien in de
naam van de sectie is een eerste stap
naar meer zichtbaarheid.’
Welke rol heeft de anesthesioloog in de
palliatieve zorg?
‘Deze rol verschilt naar gelang het aandachtsgebied van de anesthesioloog.
Iedere anesthesioloog is ervaren in de
perioperatieve zorg bij patiënten in de
palliatieve fase die voor symptoomverlichting nog behandelingen ondergaan.
Anesthesioloog-intensivisten zijn betrokken bij de beslissing om af te zien

van IC-behandeling en bij de uitvoering
van het staken daarvan. De anesthesioloog-intensivist anticipeert daarbij op
belastende symptomen die eventueel
kunnen ontstaan voor de patiënt en
diens naasten. Anesthesioloog-pijnspecialisten hebben een consultatiefunctie
en stellen behandelplannen op voor de
verlichting van pijn. Daarnaast is een
deel van de anesthesioloog-pijnspecialisten actief lid van het multidisciplinaire
palliatieve team.’
Jan Willem vervolgt: ‘De ledenraad van
de sectie heeft enkele jaren geleden al
vastgesteld dat het wenselijk is dat één
of meer van de anesthesioloog-pijnspecialisten actief lid is van een palliatief
consultatieteam en een actieve functie
vervult in de organisatie en invulling
van de palliatieve zorg in het ziekenhuis.
Hiermee is de anesthesioloog-pijnspecialist een deskundig consulent op pijngeneeskundig en palliatief gebied voor
zowel de eerste- als tweedelijn.’

Is dat overal geregeld?
‘Palliatieve zorg krijgt in de ziekenhuizen
steeds meer aandacht. Ziekenhuizen
pakken dit op verschillende manieren
op; ook de samenstelling en coördinatie
van palliatieve teams verschilt per ziekenhuis. Het is aan ons om te monitoren
in hoeverre anesthesioloog-pijnspecialisten een actieve rol vervullen en hoe
we dit kunnen uitbreiden. Iets om komende jaren aandacht aan te besteden.’

Positionering van de anesthesiologie in acute zorg
In alle ziekenhuizen, ongeacht de breedte van het aanbod acute zorg, moet de zorgkwaliteit en veiligheid voor vitaal bedreigde patiënten geborgd zijn. Anesthesiologische
spoedeisende zorg wordt niet alleen op de OK verricht, maar begint al op de SEH en
vaak ook prehospitaal. Net als op de Intensive Care dient op dat moment al sprake te
zijn van een multidisciplinaire benadering. In de zorg rondom het veilig stellen van vitale
functies speelt de anesthesioloog een centrale rol.
Isabelle Huig, voorzitter sectie urgentiegeneeskunde: ‘De anesthesioloog in de acute
zorg is niet altijd even zichtbaar. Daar willen we wat aan doen, zodat anesthesiologen
ook als partner in zaken over urgentiegeneeskunde kunnen meepraten. Als er bijvoorbeeld een traumaprotocol wordt opgezet, dan zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat
de anesthesioloog hierbij aan tafel schuift en dat zijn of haar expertise wordt erkend en
herkend.’
Isabelle vervolgt: ‘Om dit tot stand te brengen, hebben we een visiedocument opgesteld
en zijn er vier werkgroepen aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Zo maken we
ons bijvoorbeeld nu al zichtbaar door PR-activiteiten. We hebben een website gemaakt
met inhoudelijke informatie over urgentiegeneeskunde. Die website trekt veel bezoekers, niet alleen anesthesiologen, maar ook andere geïnteresseerden. Verder hebben
we contact gelegd met de SEH-artsen en hebben we als sprekers deelgenomen aan hun
congressen. Wij hebben plannen gemaakt om ook in de toekomst meer met hen samen
te werken. Daarnaast zijn we actiever gaan deelnemen aan het opstellen van richtlijnen

en protocollen. Ook hierin willen we
onze rol en expertise laten zien.
We vinden kennis delen heel belangrijk. Zo hebben de militairen binnen
de sectie veel specifieke kennis in huis.
Bijvoorbeeld, hoe moet je handelen
bij een ontploffing? Wat komt daarbij
kijken? Deze expertise kunnen we goed
gebruiken bij het maken van een protocol.’

Anesthesiologen en ziekenhuisapothekers geconfronteerd met
leveringsproblemen; bundeling van krachten werkt!
Eind mei/begin juni 2016 werd de NVA geconfronteerd met berichten over (dreigende)
leveringstekorten van opiaten. De NVA heeft haar leden begin juni geïnformeerd en
nauw contact gehad met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
over dit dreigende probleem.
Cas van Oort: ‘Het blijft onduidelijk hoe de tekorten zijn ontstaan, zelfs voor de ziekenhuisapothekers is het een raadsel. De NVA en NVZA deden uiteraard direct navraag bij de
industrie. Het onbevredigende antwoord was dat een fabriek in Zuid-Italië bepaalde middelen niet kon leveren, omdat er een probleem was met de productie, en dat men niets
kon zeggen over wanneer het probleem zou zijn opgelost. Uit deze gang van zaken blijkt
maar weer wat een gesloten branche dit is. Na enige tijd ontvingen we een korte memo
van de ziekenhuisapothekers dat de productie langzaam maar zeker weer op gang kwam
en dat we weer over alles konden beschikken.’
Zijn er leden geweest die hier hinder van ondervonden?
Van Oort: ‘Ik denk het wel, al hadden we nog een aantal alternatieven. De Dipidolor die
nauwelijks meer leverbaar was, gebruiken wij in het Ikazia Ziekenhuis bijvoorbeeld als
tweede keuze. Onze eerste keuze bij bij postoperatieve pijnbestrijding is morfine. Er is
echter ook een aantal ziekenhuizen dat juist Dipidolor als eerste middel specifiek gebruikte: de afdelingen daar moesten omschakelen. Maar we hebben bij de NVA geen geluiden
gehoord dat er leden écht door in de problemen zijn gekomen. De ziekenhuisapothekers
blijken ook te afhankelijk zijn van de informatie van de leveranciers. De situatie varieert
sterk per ziekenhuis, zowel wat betreft gebruik in soort en volume, voorraadposities en
afspraken met leveranciers. Ook voor alternatieve medicamenten. Na de berichtgeving
heeft de NVZA contact onderhouden met de leveranciers en vinger aan de pols gehouden.’
De NVA werd door EenVandaag gevraagd om te reageren op dit probleem. Hoe hebben
we dat aangepakt?

‘We hebben eerst contact gezocht met
de ziekenhuisapothekers, want die zouden met name in het programma aan
het woord komen. Met hen hebben we
gezamenlijk de boodschap bepaald. Ook
hebben we met de Federatie Medisch
Specialisten doorgenomen welk item
besproken ging worden. Omdat we een
gemeenschappelijk communicatiebeleid
voeren met de Federatie, is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van wat onze
strategie en boodschap is. Die kans hebben we bij Eenvandaag gelukkig ook gekregen, we hebben de vragen zo kunnen
sturen dat we de items waar wij het over
wilden hebben konden benoemen.’
Cas: ‘Onze speerpunten waren dat de
patiëntveiligheid in Nederland niet in
het gedrang was. Wij willen als medisch
specialisten en ziekenhuisapothekers
altijd de best mogelijke zorg leveren aan
onze patiënten; maatwerk dus. Ook is
het hierbij eigenlijk onacceptabel dat de
communicatie vanuit de leveranciers dusdanig verloopt dat we pas op het laatste
moment met dreigende tekorten worden
geconfronteerd.’

Kan een dergelijke situatie nog een keer
ontstaan?
Cas: ‘Het kan altijd opnieuw gebeuren.
Hoewel we wel hebben bereikt dat de
IGZ naar aanleiding van dit probleem
(maar uiteindelijk ook vanwege andere
tekorten aan preparaten) heeft aangegeven dat ziekenhuisapothekers in de toekomst bij soortgelijke problemen alternatieven krijgen om aan geneesmiddelen
te komen. Dit geeft ons bij een eventuele
volgende keer meer mogelijkheden. Het
was ziekenhuisapothekers onder de oude
circulaire namelijk niet toegestaan om
bereidingen te leveren aan patiënten
van andere ziekenhuisapothekers of in
het buitenland bij andere leveranciers te
bestellen.’
‘Wat we van deze casus kunnen leren,
is dat gemeenschappelijke aanpak van
problemen kan leiden tot een aanpassing
vanuit overheidsbeleid’ besluit Cas. ‘We
plukken hierdoor niet alleen in het individuele ziekenhuis de vruchten van onze
multidisciplinaire samenwerking, maar
ook landelijk.’

‘Wat we van deze
casus kunnen leren,
is dat als wij problemen
gezamenlijk onder
handen nemen, dit kan
leiden tot een
aanpassing vanuit de
overheid’

Cas van Oort,
Voormalig bestuurslid NVA

Leden zetten zich in voor
kennisdeling via de NVA

Goed voorbeeld doet goed volgen:
leden maken protocollen voor collega’s
Soms heb je als anesthesioloog
behoefte aan wat praktische handvaten om je werk uit te voeren.
Protocollen of voorbeeldprotocollen kunnen kunnen daarbij helpen.
Waarom immers opnieuw het wiel
uitvinden als collega’s dat al voor je
hebben gedaan?

Hannie Megens,
Lid sectie kinderanesthesiologie

De sectie kinderanesthesiologie (SKA) ontwikkelt al enkel jaren protocollen die via de NVAwebsite te downloaden zijn. Hannie Megens, lid sectie kinderanesthesiologie, is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de protocollen.
Hannie: ‘Onder de SKA-leden is enkele jaren geleden nagevraagd aan welke protocollen
er behoefte was en daaruit is een lijst samengesteld. We zijn nu nog bezig met protocollen die op de lijst staan en we hebben er al een flink aantal afgerond. Daarbij gaan we als
volgt te werk: aios die een verdiepingsstage kinderanesthesie doen of fellows kinderanesthesie stellen de protocollen in eerste instantie op. Ze maken daarbij gebruik van diverse
richtlijnen en/of hetgeen er al in klinieken beschikbaar is aan protocollen. Deze eerste
versie wordt beoordeeld door de zogenoemde ‘leesgroep’ die bestaat uit drie anesthesiologen werkzaam in een algemeen ziekenhuis (en lid van de SKA) en tenminste twee anesthesiologen uit een academisch ziekenhuis. Deze groep voorziet het document van commentaar. Vervolgens gaat het weer terug naar de aios of fellow die er de definitieve versie
van maakt die voorgelegd wordt aan het SKA-bestuur. Het SKA-bestuur geeft uiteindelijk
groen licht voor het plaatsen van het protocol op de NVA-website.’
‘De protocollen maken we voor alle anesthesiologen en iedereen is vrij ze aan te passen
naar eigen praktijk’, licht Hannie toe. ‘We proberen de protocollen om de twee jaar te
herzien, en als het nodig is eerder. De protocollen worden namelijk ook op het kennisplatform van de NVA geplaatst en als we relevant commentaar krijgen dan verwerken we dat
nog binnen de tweejaarlijkse periode. Door een enquête onder de SKA-leden weten we
dat de protocollen worden gebruikt. Het voordeel van een protocol maken, is dat het sneller en gemakkelijker tot stand komt dan een richtlijn, en bovendien zijn het gewoon hele
praktische documenten.’

Protocol: ‘Veilig gebruik van epidurale corticosteroïden infiltraties’ opgesteld
De sectie pijn- en palliatieve geneeskunde
heeft samen met de sectie Benelux van
het World Institute of Pain, de Vlaamse
Anesthesiologische Vereniging voor
Pijnbestrijding en de Belgian Pain Society
het protocol 'Veilig gebruik van epidurale
corticosteroïden infiltraties' opgesteld.
De epidurale toediening van corticosteroïden wordt wereldwijd frequent
toegepast vanwege de analgetische
werking. In de literatuur zijn er in het
laatste decennium echter regelmatig
meldingen geweest van complicaties. In
2014 verscheen op verzoek van de Amerikaanse Food and Drug Administration
(FDA) een waarschuwing voor het epidurale gebruik van corticosteroïden in
alle bijsluiters. Naar aanleiding daarvan
heeft een werkgroep met afgevaardigden van eerdergenoemde verenigingen
de complicaties geïnventariseerd en
geanalyseerd en een protocol opgesteld
met praktische aanbevelingen voor het
verbeteren van de veiligheid. Het protocol biedt anesthesioloog-pijnspecialisten
een handvat om hieraan lokaal invulling
te geven.

Secties bijeenkomsten 2016
SECTIE CARDIOANESTHESIOLOGIE

Werkgroep kinder cardioanesthesiologie
bijeenkomsten op 10 maart en 29 september 2016
Najaarscongres SCA in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging voor Toraxchirurgie
Together we can! 11 november 2016, Utrecht

SECTIE KINDERANESTHESIOLOGIE

Refresher course SKA in samenwerking met de
Belgian Association for Paediatric Anaesthesiology
16 januari te Heverlee
Zomercongres SKA/WAKKA
10 en 11 juni 2016, Hannover

SECTIE OBSTETRISCHE ANESTHESIOLOGIE

7e refresher course in samenwerking met de Belgian Association
for Regional Anesthesia
21 maart 2016 in Utrecht
Aios-dag obstetrische anesthesie
5 november 2016, Utrecht

SECTIE URGENTIEGENEESKUNDE
Aios-dag urgentiegeneeskunde
15 oktober 2016, Utrecht

CONGRESSEN 2016
ANESTHESIOLOGENDAGEN
19 en 20 mei 2016, Maastricht

WETENSCHAPSDAG
30 september 2016, Rotterdam

PIJNDAGEN
25 en 26 november 2016, Den Bosch
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