NICE discussiebijeenkomst
25 juni 2020 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. Schrapsessie.

10.30 uur

Effect van acute versus chronische diagnosen op sterfte – Sylvia Brinkman
In deze sessie worden resultaten getoond van een onderzoek waarin de veranderingen in het voorspellend
vermogen van acute en chronische patiënt kenmerken op ziekenhuissterfte en 1-jaar sterfte gedurende de ICopname is onderzocht.

11:00 uur

Pauze

11:30 uur

Het belang van registraties voor de beroepsgroep - Huib Cense

12:15 uur

Datakwaliteit en uitreiking award beste datakwaliteit – Rob Bosman
Het nieuwe datakwaliteitsdashboard wordt voor het eerst gepresenteerd, tevens wordt de IC met de beste
datakwaliteit in het zonnetje gezet.

12:45 uur

Lunch

13:45 uur

Parallel Workshops (in 2 ronden van elk 40 minuten)
 Pancreatitis – Bas van Bussel
In deze sessie worden resultaten van een onderzoek naar het volume effect en de sterfte onder
pancreatitis patiënten gepresenteerd. Tevens worden resultaten binnen deze subpopulatie van
de afzonderlijke IC’s met elkaar vergeleken.


Delta natrium – Evert de Jonge
Al langer is bekend dat een verlaagd plasma Natrium bij IC-opname geassocieerd is met hogere
sterfte. Komt dat omdat hyponatriemie nadelig is voor patiënten? Of komt een laag
plasma-Natrium vaker voor bij ernstig zieke patiënten? Kan het zelfs zo zijn dat een laag
plasma-Natrium een beschermend compensatiemechanisme is? In deze sessie wordt
geprobeerd antwoord te geven op deze vragen en worden unieke onderzoeksresultaten
gepresenteerd. Ook andere aspecten van dysnatriemie zullen aan bod komen, zoals het
verschil tussen bepaling door het klinisch-chemisch lab en in de bloedgas-analyzer.



Capaciteitsregistratie – Marga Hoogendoorn en Charlotte Margadant
In deze sessie worden resultaten van de capaciteitsregistratie van afzonderlijke IC’s met elkaar
vergeleken. De factoren die van invloed zijn op de ervaren werklast van verpleegkundige en de
relatie tussen de geobserveerde werklast en de uitkomst van IC-patiënten wordt besproken.
Tot slot wordt het nieuwe NICE zorgzwaarte model voor het eerst gepresenteerd.



Cardio chirurgische patiënten – Ruud de Waal
In deze sessie worden resultaten van cardio chirurgische patiënten van afzonderlijke
IC’s met elkaar vergeleken en wordt de trends in tijd binnen cardiologische centra bekeken.



Medicatie interactie en adverse drug events – Joanna Klopotowska en Tinka Bakker
In deze sessie laten we zien welke medicatie-interacties vaak voorkomen op Nederlandse IC’s en hoe
ernstig deze zijn. Vervolgens laten we de eerste resultaten zien van de SIMPLIFY studie, een
evaluatiestudie van een verbeterd beslissingsondersteunende module ter voorkoming van medicatie
interacties, en zullen we ingaan op vervolgonderzoek.

15:15 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.

16:00 uur

Afsluiting en borrel
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