NICE discussiebijeenkomst
6 december 2018 in NBC te Nieuwegein
09.30 uur

Ontvangst met koffie

10:00 uur

Introductie en uitreiking award beste datakwaliteit – Dylan de Lange

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. Tevens wordt de IC met
de beste datakwaliteit in het zonnetje gezet
10.20 uur

Zorgconsumptie van IC patiënten – Ilse van Beusekom

Door de NICE data te koppelen aan gegevens van Vektis, de overkoepelende
dataverwerkingsorganisatie van Nederlandse zorgverzekeraars, zijn interessante
resultaten op het gebied van zorgconsumptie voor en na IC opname, en het ontstaan van
nieuwe morbiditeiten na IC aan het licht gekomen.
10.40 uur

Resultaten trial en toekomstplan kwaliteitsdashboard - Marie-José Roos-Blom

Een trial met 21 IC’s met de nieuwe actiegerichte kwaliteitsindicatoren rondom
pijnmanagement is afgesloten. De resultaten zijn mooi en nodigen uit om het
kwaliteitsdashboard en de toolbox ook toe te passen voor de domeinen antibiotica en
beademing.
11.00 uur

Pauze

11.30 uur

Parallel Workshops (in 2 ronden van elk 40 minuten)

 NICE2Know
In deze sessie zullen interessante bevindingen uit onderzoek op NICE data via korte
pitches worden gepresenteerd. Kunt u ze toepassen op uw zorgpraktijk? Inspireert het
u voor het aanvragen van nieuwe onderzoeksvragen? Aan bod komen: (1) de associatie
tussen door-to-ICU time en uitkomst (2) de uitkomsten van cardiac arrest patiënten (3)
de associatie tussen delta Natrium in eerste 24 uur en uitkomsten en (4) de
voorspellende waarde van SOFA voor cardio-chirurgische patiënten.
 Zorgzwaarte: de objectieve en ervaren werklast en het effect ervan op de
sterftekans van een patiënt – Marga Hoogendoorn

Met het benchmarken van de verpleegkundige werklast is de NICE-registratie nu ook
interessant voor verpleegkundigen. Tijdens deze sessie zullen we de gemeten
objectieve werklast gaan vergelijken met de ervaren werklast. Daarnaast zullen we
ingaan op het effect van de verpleegkundige werklast op de mortaliteit van de
patiënten. Tot slot is het ook een goed moment om van gedachten te wisselen over
wat NICE nog meer voor de verpleegkundigen kan betekenen.
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 Workshop “Is deze patiënt te oud voor de IC” – Dylan de Lange & Auke
Reidinga

In navolging op de succesvolle workshop in 2017 bespreken we in deze workshop aan
de hand van een fishbone analyse: of u de oudere patiënt (>80 jaar) wel terecht
opneemt; of de behandeling van sepsis voor patiënten van >80 jaar wel zinvol is; of
iemands pre-existent functioneren niet belangrijker is dan de “acute physiology”; of
een frailty scale gerelateerd is met uitkomst; of traplopen de uitkomst op de IC
voorspelt; of gebruik van de quick-SOFA (qSOFA) bij oudere patiënten net zo goed
voorspelt als bij jongere patiënten.
 Co-design van een geïntegreerd en actiegericht NICE kwaliteitsdashboard Ferishta Bakhshi-Raiez

NICE heeft diverse software producten om kwaliteitsindicatoren inzichtelijk te maken.
De oudste en bekendste zijn het dashboard algemene indicatoren en de Analysetool.
Sinds 2 jaar is daar het dashboard actiegerichte indicatoren met de Toolbox
bijgekomen. Uit evaluatie blijkt deze effectief te zijn. In deze interactieve workshop
discussiëren we over hoe u geïnformeerd wilt worden over de kwaliteitsindicatoren en
hoe we deze dashboards kunnen integreren zodat u als deelnemer het best geholpen
wordt om indicatorscores om te zetten in kwaliteitsverbeteractiviteiten.

13:00 uur

Lunch

13:45 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.

14:30 uur

Discussie Ontregel de zorg – Armand Girbes

Er is veel te doen over registratielast door kwaliteitsregistraties. Hoe kunnen we die
verminderen voor wat betreft de NICE registratie?
15:30 uur

Afsluiting en borrel
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