NICE discussiebijeenkomst
5 accreditatiepunten voor artsen en verpleegkundigen
7 december 2017 in NBC te Nieuwegein
09.30 uur

Ontvangst met koffie

10:00 uur

Introductie – Dave Dongelmans

De voorzitter blikt terug op de activiteiten van het afgelopen jaar en blikt vooruit op
nieuwe uitdagingen die NICE wil aangaan voor het komende jaar zoals het ondersteunen
van regionalisering.
10.15 uur

Algemene analyses: De ziekenhuizen op een rij – Ruud de Waal

De resultaten van de afzonderlijke IC’s worden vergeleken waarbij de verschillen en
overeenkomsten tussen IC populaties en de uitkomsten worden belicht. Tevens worden
opvallende zaken die op registratieproblemen kunnen wijzen gepresenteerd.
11.05 uur

Pauze

11.30 uur

(Hoe) Werkt feedback via het nieuwe kwaliteitsdashboard? – Wouter Gude

Het geven van feedback inclusief benchmarkinformatie wordt algemeen gezien als een
belangrijk instrument om tot kwaliteitsverbetering te komen. Is dit zo? Heeft de feedback
invloed op de intentie om kwaliteit verbeterinitiatieven op te zetten?
11.45 uur

Is pijnmanagement te verbeteren met een toolbox? - Marie-José Roos-Blom

Dit jaar zijn 19 IC’s gestart met de nieuwe actiegerichte kwaliteitsindicatoren rondom
pijnmanagement. Heeft dit een verbetering opgeleverd en welke rol speelde de toolbox
in het nieuwe kwaliteitsdashboard daarbij?
12.15 uur

Kwaliteit verbeteren m.b.v. NICE data: case studie reduceren decubitus –
Ferishta Raiez & Wytze Vermeijden

Het “model for improvement” biedt handvaten om kwaliteit van zorg te verbeteren. Deze
theorie inclusief praktische methoden en tools worden toegelicht en geïllustreerd aan de
hand van een case studie waarin het aantal decubitus patiënten wordt gereduceerd.
13:00 uur

Lunch

13:45 uur

Pro/con discussie over de rol van de NICE registratie bij kwaliteitsverbetering

Alle aanwezige deelnemers kunnen aan de hand van een aantal stellingen
meediscussiëren over de rol die NICE dient in te nemen als het gaat om IC
kwaliteitsverbetering.

Programma NICE discussiebijeenkomst 1 december 2016

Parallelsessies
14:30 uur

Workshops (in 2 ronden van elk 45 minuten)
 NICE2Share: nieuwe functionaliteit ter ondersteuning van regionalisering Ferishta Raiez

Ter ondersteuning van de regionalisering is de nieuwe functionaliteit NICE2Share op
NICE Online beschikbaar gekomen. Hiermee kan de data (na toestemming) van
ziekenhuizen op eenvoudige wijze naast elkaar gezet en vergeleken worden. In deze
workshop wordt NICE2Share aan de hand van een demonstratie getoond.
 IC-patiënten opgenomen vanwege een CVA (bloedig of niet bloedig) – Mariel
van Valburg

In deze sessie wordt de demografie en de (lange termijn) uitkomsten van patiënten die
zijn opgenomen vanwege een (bloedig of niet bloedig) cerebrovasculair accident (CVA)
vergeleken met ander IC subgroepen.
 NICE voor Verpleegkundigen – Marga Hoogendoorn

Gedurende 1 jaar is de verpleegkundige werklast bij verschillende IC’s gemeten, door
de duur van alle uitgevoerde activiteiten vast te leggen. In deze sessie worden eerste
resultaten van deze zogeheten MMO’s getoond. Zijn er variaties tussen de
verschillende diensten en/of verschillende patiënten? In hoeverre komt de gemeten
werklast overeen met de ervaren werklast?
 Kwaliteit verbeteren m.b.v. NICE data: case studie heropnamen/ligduur
reduceren – Dylan de Lange & Auke Reidinga

Na een demonstratie hoe afwijkende uitkomsten met NICE data gedetecteerd kunnen
worden zal in kleinere groepen het “model for improvement” worden uitgewerkt voor
de onderwerpen heropnamen en ligduur. Hierbij zullen mogelijke maatregelen om
deze indicatoren te verbeteren en de gevolgen daarvan in kaart gebracht worden. De
uitgewerkte modellen worden tot slot centraal bediscussieerd.
16.00 uur

Samenvatting en uitreiking IC met beste datakwaliteit - Dave Dongelmans

Bij alle NICE deelnemers wordt tijdens site visits o.b.v een steekproef de datakwaliteit
beoordeeld. Van digitale data tot bedlijsten, van Mediscore, Chipsoft tot Epic, we komen
het allemaal tegen. Vandaag wordt onthuld in welk ziekenhuis de datakwaliteit het
afgelopen jaar het beste was.
16.15 uur

Borrel
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