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1 Regio overeenkomst IC regio West 

 
1.1 Inleiding 

In de kwaliteit standaard Intensive Care (IC) uit 2016 staat beschreven hoe de regionale samenwerking 
voor de Nederlandse intensive care zorg moet worden vormgegeven. In het kader hiervan wordt een 
regionaal samenwerkingsorgaan opgezet dat tot doel heeft de samenwerking op het gebied van 
intensieve zorg (IC-zorg) verder te verbeteren, waarin kennis en expertise gebundeld worden en samen 
ingezet wordt op kwalitatief hoogstaande en optimale IC-zorg binnen de regio.  
 
In de IC regio West participeren ziekenhuizen die met elkaar het gehele aanbod van IC-patiëntenzorg 
leveren en afspraken hebben gemaakt over supra regionale zorg zoals brandwonden- en 
transplantatiezorg.  De IC regio West bestrijkt de provincie Zuid Holland met onder andere de 
historische steden Delft, Leiden, Gouda en Den Haag, het Westland, de Zuid-Hollandse kust en het 
Groene Hart. In de regio wonen ongeveer 1,6 miljoen mensen en dat is 10% van het totaal aantal 
inwoners van Nederland. Binnen de IC regio zijn drie netwerken actief (Tabel 1, Figuur 1): 

 
1. IC netwerk Hollands-Midden: Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Alrijne Ziekenhuis 

Leiderdorp en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 

2. IC netwerk HMC: Haaglanden Medisch Centrum met locaties Westeinde, Antoniushove en 
Bronovo. 

3. IC netwerk Reinier Haga Groep: De Reinier Haga Groep met locaties HagaZiekenhuis in Den Haag, 
Reinier de Graaf in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. 
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Tabel 1: Netwerken binnen IC regio West 
NB actuele beschikbare beddencapaciteit kan aan fluctuatie onderhevig zijn.  
 

 
IC bedden Fte intensivist 

IC netwerk Hollands-Midden     
LUMC  26 (+8 medium care) 11,5 

Alrijne Ziekenhuis  12 5 

Groene Hart Ziekenhuis  12 4,7 

 
 

IC bedden Fte intensivist 

IC netwerk HMC    11 

Westeinde  16  

Bronovo  6  

Antoniushove  8  

 
 

IC bedden Fte intensivist 

IC netwerk Reinier Haga Groep    
HagaZiekenhuis  28 8,5 
Reinier de Graaf  14 5 
LangeLand Ziekenhuis  4 4,4 
 
 
 

 
Figuur 1: IC regio West 
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1.2 Deelnemers 
De volgende Intensive Care afdelingen vormen de IC regio West en de afspraken binnen deze regio 
worden in dit document besproken: 

 
1.2.1 Leids Universitair Medisch Centrum.  

Het betreft hier een academische IC met 26 IC bedden en hiernaast nog 8 medium care bedden. 
Locatie: Albinusdreef 2 Leiden.  

 
1.2.2 Alrijne Ziekenhuis.  

Alrijne ziekenhuis heeft de beschikking over een IC met 12 bedden. Locatie: Simon Smitweg 1, 
Leiderdorp.  

 
1.2.3 Groene Hart Ziekenhuis. 

Het Groene Hart ziekenhuis heeft de beschikking over een IC met 12 bedden. Locatie: Bleulandweg 10 
in Gouda.  

 
1.2.4 Haaglanden Medisch Centrum.  

HMC heeft een IC met drie locaties en in totaal 30 IC bedden. Binnen het HMC zijn drie locaties 
aanwezig te weten locatie Westeinde, Lijnbaan 32 (Den Haag centrum, hoofdlocatie), locatie 
Bronovo, Bronovolaan 5 (Den Haag noord) en locatie Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 
(Leidschendam).  

 
1.2.5 HagaZiekenhuis.  

Het HagaZiekenhuis heeft de beschikking over een IC met 28 IC bedden. Locatie: Els Borst-Eilersplein 
275, den Haag. 

 
1.2.6 Reinier de Graaf ziekenhuis. 

Het Renier de Graaf ziekenhuis heeft de beschikking over een IC met 14 IC bedden. Locatie: Reinier de 
Graafweg 5, Delft.  

 
1.2.7 LangeLand Ziekenhuis. 

Het LangeLand Ziekenhuis heeft de beschikking over een IC met 4 bedden. Locatie: Toneellaan 1, 
Zoetermeer.  

 
1.3 Uitgangspunten 

• Het overleg en de samenwerking tussen ziekenhuizen van de drie netwerken is vastgelegd in aparte 
netwerkovereenkomsten die binnen de drie netwerken zijn overeengekomen.  

• Er bestaat bij geen van de partijen de verplichting om patiënten binnen de regio West te verwijzen.  
• Bestaande verwijsstructuren buiten de regio worden gerespecteerd.  
• Elke partij blijft vrij in het bepalen van het aanbod IC-zorg van het individuele ziekenhuis. Dit betreft 

zowel het type IC-zorg als het volume. 
• Het overleg en de samenwerking tussen de ziekenhuizen in de IC regio West vindt plaats op basis van 

respect en gelijkwaardigheid met behoud van professionele autonomie.   
• Door de deelnemende ziekenhuizen is een stuurgroep ingesteld welke de in dit document genoemde 

besprekingen coördineert.  
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1.4 Doelen 
• Partijen gaan een samenwerking aan, met als doel om samen kwalitatief hoogwaardige en doelmatige 

IC-zorg binnen de IC regio West te kunnen garanderen.  
• Partijen dragen er gezamenlijk zorg voor dat binnen de regio West de behandeling van elke patiënt 

plaats kan vinden op de juiste plaats binnen de regio. 
• Partijen dragen er gezamenlijk zorg voor dat de zorg voor alle patiënten binnen de regio zo efficiënt 

en doelmatig mogelijk plaatsvindt. 
• Partijen zullen intensief gaan samenwerken om te komen tot een efficiënte en hoogwaardige 

deskundigheidsbevordering van alle medewerkers op de IC.  
• Het verrichten van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek binnen de regio zal door alle  partijen 

worden gestimuleerd, geëntameerd en gefaciliteerd.  
• Het is het streven van de regiopartners om per kliniek speerpunten in de IC behandeling van 

patiënten te ontwikkelen waarbij het gehele palet van speciële zorg binnen de regio aanwezig is.   
 
1.5 Overleg 

• Ieder half jaar overleggen de gemandateerde vertegenwoordigers van de deelnemende Intensive 
Care afdelingen gezamenlijk.  

• Tenminste eenmaal per jaar worden wijzigingen in de zorgbeleidsplannen van de deelnemende 
Intensive Care afdelingen en noodzakelijke of gewenste aanpassingen in de regio overeenkomst 
besproken. 

• Belangrijke wijzigingen in de IC behandelmogelijkheden (capaciteit, BRMO, specifieke functies, etc.) 
van elk van de deelnemende ziekenhuizen, worden direct met de deelnemende Intensive Care 
afdelingen besproken, zodat gezamenlijk opgetreden kan worden om veilige zorg voor alle patiënten 
binnen de regio te blijven garanderen. 

• Elke intensivist kan 24/7 overleggen met een collega-intensivist binnen de regio. Contactgegevens van 
de deelnemende ziekenhuis staan vermeld in bijlage 2. 

• Er wordt naar gestreefd om in 2017/2018 gezamenlijk (structureel of ad hoc) overleg, het delen van 
besprekingen en onderwijs binnen de regio door middel van interactieve video conferentie te 
implementeren. 

 
2 Behandelingen binnen de IC regio West 

 
2.1 Algemeen 

• Ieder ziekenhuis heeft een zorgbeleidsplan IC (ZBP-IC). Dit ZBP-IC geeft aan welke behandelingen 
veilig in dat ziekenhuis kunnen plaatsvinden en voor welke behandelingen een patiënt in een ander 
ziekenhuis behandeld moet worden. De IC zorg is afgestemd op de behandelingen van de andere 
specialismen in dat ziekenhuis. 

• Tertiaire zorg (zie bijlage 1) kan op meerdere locaties binnen de regio West worden uitgevoerd. 
Primair kan voor tertiaire zorg binnen het eigen netwerk worden overgeplaatst, als dit niet mogelijk is 
kan tertiaire zorg elders binnen de regio plaatsvinden. Bij een verzoek voor overname voor tertiaire IC 
zorg zullen de partners die deze zorg binnen een netwerk aanbieden, trachten deze patiënt zo snel 
mogelijk en liefst direct over te nemen. Zij garanderen in ieder geval overname voor noodzakelijke 
zorg van een patiënt binnen 16 uur. Wanneer deze zorg ondanks maximale inspanning niet tijdig 
geleverd kan worden in een van de centra die tertiaire zorg aanbieden, kan een beroep worden 
gedaan op een van andere centra voor tertiaire zorg binnen de regio.  

• Academische zorg (zie bijlage 1) wordt binnen de regio aangeboden door het LUMC. Alle partners 
binnen de regio kunnen voor academische zorg een beroep doen op het LUMC. M.b.t. academische IC 
zorg zal het LUMC trachten een patiënt zo snel mogelijk en liefst direct over te nemen. Het LUMC 
garandeert overname voor noodzakelijke zorg van een patiënt binnen 16 uur. Wanneer deze zorg 
ondanks maximale inspanning niet tijdig geleverd kan worden, zal het LUMC indien gewenst, 
coördineren met andere gespecialiseerde centra om alsnog binnen 16 uur gepaste zorg te kunnen 
leveren. 

• Binnen de ziekenhuizen van de IC regio West kunnen bijna alle behandelingen gegeven worden. Zie 
tabel 2 voor een overzicht van de aangeboden gespecialiseerde behandelingen per centrum. Niet 
aangeboden binnen  IC regio West worden brandwondenzorg en hart- en longtransplantatie.  
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o Voor brandwondenzorg wordt overlegd met de gespecialiseerde centra buiten de regio 
(Maasstad ziekenhuis Rotterdam, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk of Martini ziekenhuis 
Groningen).  

o Voor hart- en longtransplantatie zal overlegd worden met één van de UMC’s in Rotterdam, 
Utrecht  of Groningen. 

 
Tabel 2: Aangeboden gespecialiseerde behandelingen binnen IC regio West 
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LUMC              
Alrijne Ziekenhuis              
Groene Hart Ziekenhuis              
HMC              
Haga               
Reinier de Graaf               
LangeLand Ziekenhuis              

Afkortingen: PCI = Percutane Coronaire Interventie, GE = Gastro Enterologisch, CVVH = continue veno veneuze 
hemofiltratie, SCT = stamceltransplantatie, ECMO = Extra Corporele Membraan Oxygenatie, MICU = Mobiele 
Intensive Care Unit. 
 
3 Capaciteit, overplaatsingen en transport 

 
3.1 Capaciteit 

• Iedere deelnemer aan de IC regio West zorgt voor een actueel overzicht over de beschikbare 
beddencapaciteit, door in principe iedere verpleegkundige dienst de beddencapaciteit op de website 
www.zorg-capaciteit.nl bij te werken. 

• Bij IC capaciteitsproblemen zullen de partners binnen de regio elkaar maximaal ondersteunen door 
patiënten over te nemen.  

 
3.2 Overplaatsingen 

• Als een IC patiënt een behandeling moet krijgen die in het ‘eigen’ ziekenhuis niet beschikbaar is, 
wordt deze IC patiënt in principe binnen het netwerk overgeplaatst en als dat niet mogelijk is, binnen 
de regio. Hierbij worden bestaande verwijsstructuren buiten de regio gerespecteerd. 

• Bij een verzoek voor een tertiaire of academische overplaatsing en capaciteitsgebrek in het 
ontvangend ziekenhuis wordt beoordeeld of er een daar reeds opgenomen patiënt die niet langer 
tertiaire of academische zorg behoeft kan worden uitgewisseld om de overplaatsing te kunnen 
faciliteren. Als dat niet mogelijk is kan een patiënt naar een ziekenhuis buiten de regio worden 
overgeplaatst. 

• Wanneer een patiënt die eerder is overgeplaatst voor tertiaire of academische zorg binnen de regio, 
deze zorg niet meer nodig heeft, wordt deze patiënt in principe overgeplaatst naar de IC van het 
verwijzende ziekenhuis of, in geval dat niet mogelijk is, naar een van de andere IC afdelingen binnen 
de regio West.  

• Als een patiënt binnen de regio wordt overgeplaatst wegens capaciteitsgebrek, wordt in onderling 
overleg bekeken of het gedurende het verdere klinische beloop zinvol en doelmatig is de patiënt weer 

http://www.zorg-capaciteit.nl/
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terug te plaatsen naar het verwijzend ziekenhuis, in aanmerking nemend dat de capaciteit weer 
voldoende is, of dat de IC behandeling beter in het ontvangend ziekenhuis kan worden 
gecontinueerd. 

• Bij overplaatsing gelden de volgende afspraken: 
o Beide IC afdelingen en de betrokken medebehandelaars zijn akkoord.  
o De patiënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger is bij de beslissing rondom een 

overplaatsing betrokken. 
o Bij overplaatsingen wordt gebruik gemaakt van bijlage 3. “Checklist overplaatsing van IC 

patiënten tussen ziekenhuizen”.  
 

3.3 Second opinion 
• De intensivisten binnen de IC regio West zijn bereid (uiterlijk binnen 3 werkdagen na het verzoek) bij 

elkaar een second opinion te verrichten.  
• De geconsulteerde intensivist doet mondeling en schriftelijk verslag, waarbij het schriftelijk verslag 

binnen 48 na consultatie uur beschikbaar is voor de aanvrager. 
• Tot er anders wordt overeengekomen, wordt hiervoor geen vergoeding gevraagd aan het aanvragend 

ziekenhuis. 
 
3.4 Interklinisch transport van een IC patiënt 

• De mogelijkheden van interklinisch transport van IC patiënten bestaat uit MICU en spoedeisend 
begeleid IC-transport. Binnen de IC regio West vindt transport van IC patiënten in principe plaats via 
MICU transport, tenzij de indicatie van het transport naar een ander ziekenhuis ‘spoedbehandeling’ 
is. Richtlijnen hiervoor zijn voor de regio Haaglanden reeds vastgelegd in het document “Beleid 
uitvoering verantwoord interklinisch IC-transport van volwassen IC behoeftige patiënten in de regio 
Haaglanden” (2013). Voor de regio Hollands-Midden worden hiervoor in de nabije toekomst 
soortgelijke afspraken gemaakt met de ambulancedienst.  
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3.5 Repatriëring van patiënten  
• De IC afdelingen binnen de regio maken repatriëringen mogelijk van patiënten die in de regio 

woonachtig zijn.  
• De regio partners streven ernaar een overname voor repatriëring op zo kort mogelijke termijn 

mogelijk te maken. 
o Uitgangspunt hierbij is dat de patiënt primair zal worden overgeplaatst naar het ziekenhuis 

alwaar hij/zij bekend is, dan wel het ziekenhuis dat voor de patiënt het dichtstbij is, mits op 
deze locatie de voorzieningen zijn passend bij de zorgbehoefte en er sprake is van voldoende 
beschikbare opnamecapaciteit. 

o Bij patiënten zonder academische zorgvraag die woonachtig zijn binnen het netwerk 
Hollands-Midden zal het LUMC de coördinatie van het vinden van het meeste geschikte bed 
voor deze patiënt op zich nemen.  

o Bij patiënten zonder academische zorgvraag die woonachtig zijn binnen het netwerk Reinier 
Haga Groep zal het HagaZiekenhuis de coördinatie van het vinden van het meeste geschikte 
bed voor deze patiënt op zich nemen. 

o Bij patiënten zonder academische zorgvraag die woonachtig zijn binnen het netwerk HMC, 
zal het HMC (locatie Westeinde) de coördinatie van het vinden van het meeste geschikte bed 
voor deze patiënt op zich nemen. 

o Alle patiënten die woonachtig zijn binnen de IC regio West met een academische zorgvraag, 
kunnen primair in het LUMC terecht. 

o Als een patiënt een specifieke behandeling nodig heeft, die binnen een netwerk niet 
aanwezig is dan zal, na overleg, een van de andere ziekenhuizen uit de regio die die expertise 
wel beschikbaar heeft, de verantwoordelijkheid voor de overname overnemen.  

 
3.6 Rampen en calamiteiten 

• De IC afdelingen binnen de IC regio West zullen elkaar ondersteunen bij rampen en calamiteiten, 
conform de geldende afspraken aangaande rampen en calamiteiten zoals beschreven in de geldende 
ZiROP’s en afspraken met de GHOR en ROAZ. 

 
4 Kwaliteit, doelmatigheid en deskundigheidsbevordering 
 
4.1 Medische en verpleegkundige formatie 

• De IC afdelingen binnen de IC regio West kunnen uitsluitend functioneren en samenwerken als de IC 
formatie aan minimale eisen voldoet. In de Kwaliteitsstandaard IC van 2016 wordt beschreven dat 
met betrekking tot formatie in de regionale netwerken concrete afspraken moeten worden gemaakt. 
Tot er een nieuw algemeen aanvaarde norm ontwikkeld is volgen wij als minimale formatienorm het 
toetsingskader IC zorg van de NVIC/ NKIC, conform de NVIC checklist “Checklist zorgbeleidsplan IC-
afdelingen in Nederland” van de NVIC (versie maart 2017).  
 

4.2 Afstemming van richtlijnen en protocollering 
• De IC’s binnen de regio West ondersteunen elkaar door op verzoek lokale protocollen te delen en 

beschikbaar te maken.  
• Nieuwe richtlijnen met een netwerk overstijgende impact worden beoordeeld binnen het reguliere 

jaarlijkse overleg, waarbij besloten wordt of deze onderling worden afgestemd. Indien hiertoe 
besloten wordt, zal een ad hoc commissie worden ingesteld om de richtlijn voor de regio uit te 
werken.  

 
4.3 NICE en benchmarking 

• Alle deelnemende Intensive Care afdelingen participeren in de landelijke registratie van de stichting 
NICE, waarbij tenminste MDS, complicaties, ernstige sepsis en zorgzwaarte en bij voorkeur KIIC en 
SOFA worden geregistreerd en aangeleverd aan de stichting NICE.  

• Door middel van een jaarlijkse bespreking op de jaarlijkse regiodag worden de benchmarkgegevens 
vanuit de NICE registratie binnen de regio West besproken. De punten die jaarlijks besproken worden 
zijn op uniforme wijze verzameld en worden gepresenteerd vanuit NICE online, zie bijlage 4.  
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4.4 Deskundigheidsbevordering 

• De IC’s binnen het netwerk ondersteunen elkaar bij het opleiden en bijscholen van intensivisten, 
A(N)IOS en IC verpleegkundigen.  

• De intensivisten binnen de regio West worden uitgenodigd voor de maandelijkse “state of the art” 
presentaties die worden gegeven door de staf van het LUMC en de tweemaandelijkse IC research 
bespreking van het LUMC.  

• De intensivisten, A(N)IOS en IC verpleegkundigen van de IC regio West worden uitgenodigd voor de 
regionale en niet-regionale refereeravonden van de IC van het LUMC. 

• De A(N)IOS binnen de regio West kunnen deelnemen aan de tweemaandelijkse introductie cursus die 
wordt gegeven aan de nieuwe A(N)IOS van het LUMC.  

• In 2017 zal door de deelnemende partijen worden onderzocht of het onderwijs van A(N)IOS verder 
gezamenlijk vorm kan worden gegeven.  

• Tweemaal per jaar zal een regionale refereeravond worden georganiseerd. Het initiatief voor het 
organiseren van deze refereeravond ligt bij het LUMC, maar de invulling (onderwerp en sprekers) zal 
in samenspraak met de IC regio tot stand komen. Tevens vindt eenmaal per jaar een casuïstiekavond 
plaats, waarbij de organisatie primair door het Reinier de Graaf ter hand wordt genomen. Alle 
partners zullen ernaar streven zoveel mogelijk medewerkers naar deze refereer- en 
casuïstiekavonden af te vaardigen. 

• In het kader van de regionale samenwerking zal jaarlijks door de stuurgroep van de IC regio West een 
regiodag worden georganiseerd, waarbij alle intensivisten van de regio worden uitgenodigd om deel 
te nemen. Alle partners zullen ernaar streven zoveel mogelijk intensivisten naar deze jaarlijkse 
regiodag af te vaardigen. 

 
5 Overig 
 
5.1 Financiële afspraken  

• Binnen IC West wisselen partijen geen informatie met elkaar uit inzake de kosten en/of opbrengsten 
van de IC-zorg. Er wordt nadrukkelijk geen informatie uitgewisseld tussen de ziekenhuizen over 
prijzen, prijsbeleid, verkoopbeleid, kostprijzen, kortingen, provisies, marges, kosten en/of andere 
zaken welke in strijd zijn met de mededingingswet. 

• Indien kosten gemaakt worden vanuit het samenwerkingsverband, wordt hier vooraf toestemming 
voor gevraagd aan partijen. Gemaakte kosten worden naar rato van de IC- beddencapaciteit verdeeld 
tussen partijen.  
 

5.2 Informatie, geheimhouding en wettelijk bepalingen 
• Bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van deze overeenkomst, 

zullen partijen voldoen aan de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de WGBO;   
• Voor de samenwerking tussen de ziekenhuizen in de IC regio West geldt dat de ziekenhuizen zich bij 

de samenwerking zullen houden aan hetgeen is vastgelegd in de Mededingingswet, de Kwaliteitswet 
Zorginstellingen, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de 
terzake geldende landelijke richtlijnen. 
 

5.3 Slotbepalingen 
• Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door de laatste partij en wordt 

aangegaan voor  onbepaalde tijd. 
• Tussentijdse beëindiging is mogelijk na schriftelijke opzegging door één der partijen aan alle andere 

partijen, met inachtneming van een termijn van zes maanden.  
• Bij beëindiging gaan alle partijen een inspanningsverplichting met elkaar aan om de continuïteit en 

behandeling van IC patiënten in het netwerk en de regio te borgen.  
• Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst nu of in de toekomst strijdig zijn met Wet- 

en regelgeving zullen partijen in overleg treden en nieuwe afspraken maken ter vervanging van de 
met de Wetgeving strijdige verplichtingen.  
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• Jaarlijks wordt deze regio overeenkomst met de deelnemende IC’s besproken aan de hand van de dan 
geldende normen en eisen.  

• De hier beschreven afspraken zijn in essentie niet verstrekkender zijn dan hetgeen volgt uit de 
Kwaliteitsstandaard van het Zorginstituut. 

 
5.4 Ondertekening 

• De betrokken partijen zijn het bovenstaande overeengekomen: 
  



Ondertekening Leids Universitair Medisch Centrum

U

Datum: `~ ~~—

Voórz~t~r Raad v Bestuur
LUMC, Leiden.

Regio overeenkomst IC West Juni 2017) 1 ~
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Ondertekening Reinier de Graaf  

 
 
 
 
 

Datum: 
 
 
 
 

mw. prof. dr. C. Hilders 
Directievoorzitter  
Renier de Graaf gasthuis, Delft 
  

29 juni 2017
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Bijlagen bij regio overeenkomst IC West (Juni 2017) 

 

Bijlage 1. Criteria tertiaire en academische zorg 

De criteria voor tertiaire en academische IC-zorg in onderstaand overzicht zijn richtinggevend. Het betreft een 
dynamisch overzicht dat aan wijzigingen onderhevig is en jaarlijks of zo nodig vaker wordt bijgesteld. 
 

• Tertiaire zorg (LUMC/Haga/HMC) 
o Neurotrauma/intra craniële neurochirurgie/neuro interventie radiologie 
o Spoed CABG/Thorax chirurgie 
o Multitrauma patiënt (ISS >15/RTS<11), analoog aan ROAZ indeling 

 
• Academische zorg (LUMC) 

o Mogelijke noodzaak of expertise m.b.t. transplantatie nier(pancreas) en lever 
o ECMO indicaties (zie NVIC richtlijn ECMO) 
o Specifieke expertise (bijvoorbeeld acuut leverfalen of spierziekten) 
o Specifieke behandelingen (bijvoorbeeld TIPSS, bronchiale stent, etc.) 

 
Bijlage 2. Contactgegevens 
 

• Algemene contact gegevens (24/7) 
Dienstdoende intensivist/fellow LUMC 071-5299333 

Regio telefoon LUMC (direct nummer intensivist 
van dienst) 

071-2051000  
 

ECMO intensivist LUMC 071-2051001 

Dienstdoende intensivist Groene Hart ziekenhuis 0182-505050, sein 4444 

Dienstdoende intensivist Alrijne ziekenhuis 071-5828282, sein 29838  

Dienstdoende Intensivist HMC  088-9796579 of 088-9796581 
Dienstdoende intensivist van HMC coördineert 
beddencapaciteit van alle locaties.  

Dienstdoende intensivist Haga 070-2104300 

Dienstdoende intensivist Reinier de Graaf 015-2603523 

Dienstdoende intensivist Lange Land 079-346 4350 

 

• Contactgegevens LUMC t.b.v. specifieke expertise (Alleen tijdens werkdagen) 

 
ECMO intensivisten 071 2051001 

Leverfalen 
 

David van Westerloo  071-5297957 

Sesmu Arbous 071-5299589 

Neurologie Jacinta Maas 071-5299053 
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Longziekten Jorge Lopez Matta 071-5297933 

Intoxicaties Rob Mauritz 071-5298679 
 

Bijlage 3. Checklist overplaatsing van IC patiënten tussen ziekenhuizen 

• Telefonisch overleg 
o Telefonisch overleg over overplaatsing heeft plaatsgevonden door fellow of stafarts. 

 

• Overdracht en uitslagen 
o Overdracht op papier (medisch en verpleegkundig)  
o Verslaglegging van verwijzend medebehandelaar bijvoegen 
o Ecg’s zijn uitgeprint en bijgevoegd 
o Radiologie verslagen en beelden op DVD-rom meegeven 
o Verslag van relevante consulten is meegegeven of zijn vermeld in de brief 
o Relevante en recente laboratoriumuitslagen zijn vermeld in de brief en uitgeprint 

meegegeven  
o Verslagen van echocardiografie zijn uitgeprint en meegegeven  

 
• Centrale lijn 

o Patiënten worden, tenzij expliciet anders overeengekomen met de accepterende IC, 
overgeplaatst met een centrale en arterie lijn in situ. Breng deze zo nodig in voor transport.  

 
• Medebehandelaars 

o Medebehandelaars zijn akkoord met overplaatsing.  
o Overdracht en overleg heeft plaatsgevonden tussen verwijzend medebehandelaar met 

ontvangend medebehandelaar en deze heeft overname geaccepteerd (vermeld dit in brief 
met namen van betrokken medebehandelaars).  

 
• Behandelplan en beperkingen 

o Behandelbeperkingen zijn afgesproken en gedocumenteerd en besproken met patiënt en/of 
contactpersonen. Vermeld dit in brief.  

o Bij patiënten verwezen naar tertiaire zorg is gedocumenteerd met wie van de behandelaars 
in het LUMC overlegd kan worden en is een strategie m.b.t. het mogelijk verdere beloop 
gedocumenteerd (wel geen terugname, re-operatie, wel/geen transplantatie). 

o Een behandelvoorstel voor de komende 24 uur is vermeld in de brief. 
 

• Beoordeling voor overplaatsing 
o Korte klinische beoordeling (is patiënt verslechterd?) vindt altijd plaats direct voor het 

transport  
o Aansluitend aan deze laatste beoordeling en vlak voor het transport wordt de accepterende 

IC gebeld met een status update en een verwachte aankomst tijd. 
 

Bijlage 4. Benchmark gegevens 

Eenmaal per jaar worden gezamenlijk de indicatoren (zoals vermeld in de bijlage bij de kwaliteitstandaard IC 
2016) besproken.  
Alle overige gegevens worden verzameld in NICE online en gepresenteerd in het format van de NICE online 
met de navolgende invulinstructies: 
 

• Mortaliteit APACHE IV SMR. 
o Uitkomstmaat: mortaliteit. 
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o Inzicht in: APACHE IC mortaliteit, SMR, incl. 95% CI. 
o Vergelijk: Tijdlijn , In halve jaren. 
o Vergelijk: APACHE IV Opnamereden, selecteer vooraf afgesproken subgroep. 
o Includeer: (non-)Cardio chirurgische patiënten: Non-Cardiochirurgische patiënten. 
o Benchmarks: Mijn ziekenhuis, Hele ziekenhuis. 
o Benchmarks: Volumegroep. 
o Benchmarks: Ziekenhuizen met IC level, eigen Level. 
o Benchmarks: Nationaal (gepouled). 
o Periode: -2 jaar. 

 
• % heropnamen. 

o Uitkomstmaat: Opnamen en heropnamen. 
o Inzicht in: Heropnames, % opnames. 
o Vergelijk: Tijdlijn , In halve jaren. 
o Vergelijk: APACHE IV Opnamereden, selecteer vooraf afgesproken subgroep. 
o Includeer: (non-)Cardiochirurgische patiënten: Non-Cardiochirurgische patiënten. 
o Benchmarks: Mijn ziekenhuis, Hele ziekenhuis. 
o Benchmarks: Volumegroep. 
o Benchmarks: Ziekenhuizen met IC level, eigen Level. 
o Benchmarks: Nationaal (gepouled). 
o Periode: -2 jaar. 

 
• Mediane IC behandelduur. 

o Uitkomstmaat: Behandelduur. 
o Inzicht in: IC Behandelduur, Mediane behandelduur. 
o Vergelijk: Tijdlijn , In halve jaren. 
o Vergelijk: APACHE IV Opnamereden, selecteer vooraf afgesproken subgroep. 
o Includeer: (non-)Cardiochirurgische patiënten: Non-Cardiochirurgische patiënten. 
o Benchmarks: Mijn ziekenhuis, Hele ziekenhuis. 
o Benchmarks: Volumegroep. 
o Benchmarks: Ziekenhuizen met IC level, eigen Level. 
o Benchmarks: Nationaal (gepouled). 
o Periode: -2 jaar. 
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