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Bezoek Bernhoven op 19 maart 2020





LCPS: landelijk coördinatiecentrum patiënten spreiding



ZWN: 540 x 0,143 = 77 -> er lagen er 87 dus 87 – 77 = +10



Transport: MICU



OPSCHALING: tekorten







Strategie: 
“zoveel mogelijk levens redden”



OMT: outbreak management team



DATA





1. Tekort aan verpleegkundigen

2. Matige samenwerking tussen zkh maar ook partners

3. Geen centrale aansturing: LCPS vs Zkh-bestuurders

4. Adviesstructuren naast OMT wenselijk

5. Behandelplafond ivm stijgende zorgkosten

6. …..

7. ……

Wat is duidelijk geworden na de Covid ?
Of wat hebben we geleerd van de Covid-crisis?





Personeelstekorten in alle sectoren ?





Het verbeteren van 
het werkplezier bij 
zorgprofessionals is 
topprioriteit

▪ Veel stress en werkdruk wordt ervaren 
door IC-verpleegkundigen en artsen op 
de werkvloer waardoor het werkplezier is 
verminderd. 

▪ Voor het behoud en aantrekken van 
personeel, denken zorgprofessionals 
graag mee over invulling van hun werk en 
de daarbij passende oplossingen.





Wat gaan we doen ?



Logistiek 





Ontslag:



IC-patiënt: 130.000 data points per dag





Basisgegevens IC units voor het jaar 
2019



Basisgegevens IC units voor het jaar 
2019







Dashboard aan het bed: 
protocol adherentie en sturen op kwaliteit



Pacmed & VUmc: predictiemodel veilig ontslag IC





Bezoek in St Louis in 2011



JAMA. 2011;305(21):doi:10.1001/jama.2011.697 





MEWS score



Zo komt de 
tekst uit het 

EPD

De tekst na
opschonen

Text analytics



Text analytics





 Continuous monitoring will also generate huge amounts of alarms and data. 

 Wearables seem likely to be less reliable than conventional monitors

Wearables:



Wearables







Werkprocessen

Vanuit de kracht van de zorg-

professional de werkprocessen van 

het zorgproces/pad beschrijven en 

daar waar mogelijk herontwerpen 

om meer tijd te creëren voor 

menselijke aandacht voor patiënt.

Zorgproces/pad wordt ondersteunt 

met data uit de bronsystemen om 

data-fundament te bouwen om 

slimme technologie en analyse te 

kunnen uitvoeren.

Datafundament Implementatie en 
benchmarken

Zorgpaden worden geïmplementeerd 

en getoetst. De uitkomsten van de 

‘zorgpaden worden continue 

gemonitord en banchmarking tussen 

de deelnemende ziekenhuizen.

Verbeteren en 
blijven leren

Continue aandacht voor verbeteren. 

Leren is niet eenmalig, maar inzet op een 

continue leeromgeving. 

Leeroplossingen moeten passen bij het 

individu en worden op verschillende 

manieren aangeboden 

IC 2.0: IC van de toekomst



Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad 
en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.



Basisgegevens IC units voor het jaar 
2019



COVID-19 infecties op de 
IC’s

www.stichting-nice.nl





Als mensen geen keuze invullen, dan staan zij in het Donorregister met ‘geen 
bezwaar tegen orgaandonatie’. Zij geven zo toestemming om hun organen en 

weefsels aan een andere patiënt te doneren na overlijden. Dat is alleen mogelijk 
als iemand in het ziekenhuis op een intensive-careafdeling overlijdt. Een arts 

bespreekt de keuze in het Donorregister altijd eerst met familie of nabestaanden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie/vraag-en-antwoord/wat-betekent-geen-bezwaar-tegen-orgaandonatie


(Samen)leven is meer 
dan overleven



Conclusie:



d.gommers@erasmusmc.nl
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