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Achtergrond ‘Passende Zorg’



Nieuw decennium, andere fundamenten

Ó Jan Kremer, speciaal gezant Passende Zorg



Vier principes Passende Zorg



Al veel gedaan
• Choosing wisely (USA/Canada)
• Vele rapporten en initiatieven:

• Overheid: Integraal Zorg Akkoord

• ZiN: Kader Passende Zorg

• NZa: Samenwerken aan Passende Zorg: de toekomst is nú

• IKNL: Richtlijn Proctieve zorgplanning in palliatieve fase

• ZonMW: Moet alles wat kan?

• WRR: Kiezen voor houdbare zorg

• Centrum Ethiek en Gezondheid: Code Rood

• Gesprekshulp Behandelgrenzen, ACP-poli Gelderse Vallei, etc., etc.

Zimmerman et al, Choosing wisely for critical care: the next five (CCM2021), Gesprekshulp Behandelgrenzen (Marieke Meinardi, 2020)



De praktijk



Lessons learned
• Passende Zorg verbetert kwaliteit

à maar verlaagt slechts beperkt kosten
• Volume daalt, kosten niet

• Incentives staan verkeerd: 

• Teveel defensieve geneeskunde

• Bevorderen overdiagnostiek en –behandeling



Wat is nodig?
• Ander gedrag professionals:

• Geen perverse productieprikkels, voorkomen “low value care”

• Andere infrastructuur:
• Volcontinu zh, herindeling SEH/IC, etc.

• Andere financiering: 
• Vaste beloning dokters? Passend verdienmodel voor aanbieders

• Leiderschap, zowel professioneel als politiek



Passende Zorg op de IC



Hoe overlijden mensen?





Werkwijze/plan van aanpak
• “IC-professionals willen beter maken, proportionele zorg is gewenst”

Maar, geen consensus over wat dit precies inhoudt

• Maart 2022: oprichting NVIC-werkgroep ‘Passende Zorg op de IC’:
• Kerngroep (9)

• Adviesgroep (ca 40)

• Analyse vanuit: 1. patiënt - 2. omgeving - 3. professional

• Contact met diverse gremia (NZA, ZiN, IC-Connect, V&VN, Dappere Dokters, etc.)

• Doel: suggesties en aanbevelingen t.b.v. Bestuur NVIC, uitwisseling met leden



1. Patiënt
• Op IC komen verschillende pt met maar één wens:

“Er levend vanaf komen met de beste zorg”

• Proactieve Zorgplanning (= ACP: Advance Care Planning):
• Tijdig praten over wat waardevol is in iemands leven, 

over behandelwensen t.a.v. levensverlenging + reëler beeld van wat IC behelst

• Weloverwogen besluitvorming om evt. af te zien van behandeling 

• Samen Beslissen (= SDM: Shared Decision Making) cruciaal
• Op IC vaak lastig à Informed Decision Making

Gesprekshulp Behandelgrenzen (Marieke Meinardi, 2020)



2. Omgeving/maatschappij
• Problemen:

• Grenzen aan financiële ruimte voor complexe curatieve zorg 

• Taboe op sterven, leven is maakbaar, onrealistische verwachtingen 

• Afname vertrouwen, toegenomen individualisering

• Mogelijke oplossingen:
• Publiekscampagne: “Minder zorg is vaak betere zorg”

• Inventariseren van mogelijkheid tot gebruik Burgerforum



3. Professional
• Geen IC-behandeling bij:

• Te weinig baten

• Te hoge lasten

• Mogelijkheden tot begrenzing:
• Time-Limited Trial = ICU-trial

• Intensity limited treatment



Fundamenteel verschil met triage
• Triage: gaat uit van pt die eigenlijk indicatie heeft voor IC, 

maar dan ten tijde van capaciteitstekort.

• Harde criteria formuleren om pt niet op te nemen heeft risico,
kan alleen in samenspraak met bevolking (Burgerplatform) en professionals

• Criteria als leeftijd, gemetastaseerd kanker, etc. kan resulteren in kritiek



3 scenario’s behandelbeperking



ICU-trial
IC-trial: 5 onderdelen Voorbeeld
Bepaal de acute klinische behoefte en 
prognose

Acuut respiratoir falen als gevolg van 
eindstadium hartfalen waarvoor mechanische 
beademing noodzakelijk is.

Maak de doelen en waarden duidelijk 
inzichtelijk

Ontwennen van mechanische beademing

Bepaal objectieve criteria Mogelijkheid tot verbeteren van P/F-ratio met 
adequate diurese

Bepaal de tijdsperiode voor re-evaluatie 3 tot 7 dagen, afhankelijk van familie en klinische 
inschatting

Bepaal de eventuele acties die aan het einde 
van de IC-trial genomen moeten worden

Bespreek het doel: ontslag naar huis als patiënt 
los van beademing met adequate diurese. Als 
onsuccesvol: palliatieve zorg



Op weg naar consensus, voorstel:
• Volledige IC-behandeling inclusief beademing zou alleen ingezet moeten 

worden voor een realistisch uitzicht op meer dan 6 maanden overleving 
met voldoende-goede kwaliteit van leven

• Sleutelwoord: reversibiliteit naar 
voor pt aanvaardbare situatie ná IC-opname

• Onderscheid:
• Volledige IC-behandeling

• Beperkte IC-behandeling

Gesprekshulp Behandelgrenzen (Marieke Meinardi, 2020)



Kanttekeningen
• Criterium ‘6 mnd’ willekeurig; pt moet redelijke tijd kunnen profiteren 

van intensieve en voor pt en maatschappij belastende behandeling

• 6 mnd? 4/8 mnd ook mogelijk, maar scherp zijn op indicatie

• IC: niet bedoeld om leven enkele wk langer te laten duren

• Nooit zekerheid of pt met IC-behandeling wel/niet 6 mnd zal overleven, 
daarom uitgangspunt: “…realistisch uitzicht op overleving” 



Aanbevelingen (1)
• Tijdig spreken over behandelwensen en -grenzen:
• Met huisarts en/of primaire zorgverlener
• Besluitvorming: multidisciplinair
• Op IC minstens 1x per week, overweeg:

• ICU-trial

• intensity limited treatment

• Bij onenigheid/conflict:
• nieuw gesprek

• moreel beraad

• second opinion

Gesprekshulp Behandelgrenzen (Marieke Meinardi, 2020)



Aanbevelingen (2)
• Consensus bereiken met IC-professionals d.m.v. dit rapport

• Dialoog en transparantie: 
• Medische opleiding, verwijzende artsen, publiekscampagne, Burgerforum

• Beeldvorming IC verbeteren: 
• Realistische beeldvorming, maar ook eerder in gesprek bij huisarts of poli

• Zorg dat bij IC-opname doelen van behandeling helder zijn voor allen
• Zorgvuldig beslissen bij afspreken behandelbeperkingen en bij IC-opname



Vervolg
• Rapport moet nog beter: minder overlap, betere opbouw. Planning:
• 17 februari: Passende Zorg dialoog
• 13 maart: bespreking kerngroep
• 6 april: terugkoppeling aan adviesgroep
• Q1/Q2 ‘23: verdere perfectionering rapport
• Pas daarna bekendheid geven in volgorde:

1. Beroepsgroepen: NVIC, V&VN-IC
2. Toeleverende zorgprofessionals
3. Overheid en publiek



Onderzoeksagenda
• Kennis vergroten op gebied van : 
• Voorspellende modellen (m.b.v. machinelearning)
• (lange termijn-)prognose door onderzoek naar kwaliteit van leven 

(m.b.v. big data, AI, goede follow-up)

• Implementeren (en evalueren) van ICU-trial

• Identificeren van specifieke subcategorieën patiëntengroepen



Heb je vragen of suggesties?
• bernard.fikkers@radboudumc.nl


