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Voorwoord 
 

Doel van het NFU-programma Sturen op Kwaliteit is de leden van de Raad van Bestuur van de 

ziekenhuizen, waaronder de acht Universitaire Medische Centra (umc’s), op handzame wijze voorzien 

van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg op instellingsniveau. Welke informatie nodig 

is, waaruit deze te ontlenen, en hoe deze te gebruiken, zijn vragen waar de umc's zich in het 

programma Sturen op Kwaliteit op richten. Dit programma wordt uitgevoerd onder leiding van het 

NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Het programma wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit 

fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is 

mogelijk gemaakt door ZonMw. 

 

Voor u ligt het eindrapportage van project ‘De Raad van Bestuur als Risicomanager in de Regio’ van 

het programma Sturen op Kwaliteit. In dit eindrapport beschrijven we de risico’s van regionale 

samenwerking tussen Intensive Care (IC) afdelingen, de informatievoorzieningen voor de Raden van 

Bestuur over deze risico’s en de verantwoordelijkheden bij regionale samenwerking. 

 

Wij danken alle artsen, verpleegkundigen, bestuurders en andere betrokkenen die hebben 

deelgenomen aan het project. 

 

Februari 2018 
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Samenvatting 
 

Aanleiding 
Met regionale samenwerking willen Intensive Care (IC) afdelingen de kwaliteit en doelmatigheid van 

zorg maximaliseren. De rol van de umc’s en partnerziekenhuizen bij samenwerking in de regio vraagt, 

naast professionele monitoring, ook om strategische monitoring en sturing van de kwaliteit van zorg.  

Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om risico’s van regionale samenwerking te 

identificeren en te managen. De juiste selectie en duiding van relevante kwaliteitsinformatie uit 

bestaande bronnen, helpt bestuurders hierbij. Echter, wat de risico’s en effecten zijn van deze 

regionale IC samenwerking is grotendeels onbekend. 

 

Doel 
Het identificeren van risico’s van samenwerking tussen IC’s in de regio, de onderliggende oorzaken 

en mogelijke gevolgen, bestuurlijke verantwoordelijkheden en informatiebronnen voor deze risico’s. 

 

Methode 
We hebben exploratief onderzoek uitgevoerd in het IC Netwerk Nijmegen & Omstreken, bestaande 

uit vier ziekenhuizen: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen, Maasziekenhuis Pantein 

Boxmeer, Radboudumc en Ziekenhuis Bernhoven Uden. Voor het identificeren van risico’s zijn 

individuele interviews uitgevoerd met 16 betrokkenen uit deze vier centra, o.a. bestuurders, artsen 

en verpleegkundigen van zowel de IC als de belendende specialismen. Daarnaast zijn  bestaande 

kwaliteitsregistraties en documenten bestudeerd. 

 

Resultaat 
Op basis van de interviews zijn er 15 risico’s gerelateerd aan regionale IC samenwerking 

geïdentificeerd, zowel op strategisch niveau (zoals afname van de kwaliteit van zorg door verlies van 

patiëntenstromen, financiële risico’s en groter afbreukrisico) als op patiëntniveau (zoals vermijdbare 

schade en sterfte door onvolledige informatieoverdracht tussen IC’s bij overplaatsing van patiënten, 

te lang doorbehandelen en verhoogd risico op overlijden bij overplaatsing naar kleinere IC’s). 

Bestuurders en zorgverleners ontvangen geen structurele informatie over de resultaten van de 

samenwerking in relatie tot kwaliteit van zorg. Beschikbare informatiebronnen, zoals 

kwaliteitsregistraties, calamiteitenanalyses en incidentmeldingen, bieden op dit moment weinig 

inzage in de risico’s. 

Volgens de huidige wet- en regelgeving zijn individuele ziekenhuizen verantwoordelijk voor hun deel 

van de zorg in de keten. Geïnterviewden geven echter aan dat bij ketensamenwerking, en als gevolg 

daarvan overplaatsingen van patiënten in de regio, er een gezamenlijke verantwoordelijkheid moet 

zijn voor de kwaliteit van zorg en patiëntuitkomsten. 

 

Conclusie en aanbevelingen 
Regionale samenwerking is niet zonder risico’s. Hoewel bestuurders eindverantwoordelijk zijn voor 

de kwaliteit van zorg, zijn zij zich op dit moment niet bewust van de risico’s en effecten van regionale 
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samenwerking. Zonder structureel zicht op risico’s en mogelijke gevolgen is het onmogelijk om deze 

risico’s in te schatten en te voorkomen. Voor het systematisch en vroegtijdig signaleren van risico’s 

moeten bestaande informatiebronnen beter worden benut. Netwerksamenwerking met 

gezamenlijke doelen vraagt om een gezamenlijke (bestuurlijke) verantwoordelijkheid. 
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Lijst van afkortingen 
 

CWZ:   Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 

IC:  Intensive Care  

IGJ i.o.:   Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (voorheen IGZ) 

CTC:   Cardiothoracale Chirurgie  

EPD:  Electronisch patiëntendossier  

MDO:  Multidisciplinair overleg  

MICU:  Mobiele Intensive Care Unit 

MONITOR-IC: Meten van gevolgen van intensieve zorg voor intensive care patiënten  

NICE:  Nationale Intensive Care Evaluatie  

RvB:  Raad van Bestuur  

SEH:  Spoed Eisende Hulp  

ZIN:   Zorginstituut Nederland  
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Achtergrond en doelstelling 
Om kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren, werken Intensive Care (IC) afdelingen van 

meerdere ziekenhuizen regionaal samen. Regionale samenwerking verbetert de onderlinge 

contacten tussen IC’s, uitwisseling van kennis en expertise, arbeidstevredenheid en mede daardoor 

de uitkomsten en ervaringen van IC-patiënten. Het uitgangspunt is optimale zorg voor iedere IC-

patiënt, waar die zich ook bevindt; dichtbij waar het kan, ver weg als het moet (ZIN 2016). Regionale 

samenwerking is een belangrijk en verplicht onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van 

Intensive Care (IC) in Nederland, mede ingegeven door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 

die in 2011 concludeerde dat IC’s in Nederland onvoldoende samenwerken (IGZ 2011, ZIN 2016). Op 

veel plaatsen ontbraken afspraken en technische voorzieningen voor consultatie en besprekingen op 

afstand. Ook was het terugplaatsen van patiënten naar de insturende IC geen gebruikelijke maatregel 

om plaats vrij te maken op de IC van een hoger niveau. Tevens drukt beperkte mogelijkheid voor 

doorstroom van patiënten in de regio op de capaciteit van IC’s met een specifieke functie (zoals de 

opvang van cardiochirurgische patiënten) waarmee de beschikbaarheidsfunctie van de regio in 

gevaar komt. Het gevolg kan zijn dat patiënten die IC-zorg nodig hebben in een ziekenhuis met meer 

diagnostische en behandelmogelijkheden, hiervan verstoken blijven (IGZ 2011). 

Regionale IC samenwerking is verplicht, echter de risico’s en uitkomsten van deze 

samenwerking zijn grotendeels onbekend. Daarnaast hebben bestuurders van ziekenhuizen een 

bestuurlijke eindverantwoordelijkheid bij regiosamenwerking. Maar er zijn nog veel vragen: hoe kan 

de Raad van Bestuur (RvB) bijvoorbeeld inzage krijgen in de kwaliteit van zorg van overgeplaatste 

patiënten? Welke managementinformatie hebben bestuurders nodig voor inzage in deze risico’s om 

kwaliteit van zorg te kunnen garanderen? Waar begint en eindigt de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid bij overplaatsing van patiënten naar regionale ziekenhuizen? Hoe zit het met 

de ketenverantwoordelijkheid, waarbij alles staat of valt met de uitwisseling van informatie tussen 

zorgverleners van IC-afdelingen en andere afdelingen binnen en tussen ziekenhuizen (Oerlemans 

2016 en 2015, Van Sluisveld 2017)?  

Het doel van dit project is het in kaart brengen van de risico’s van samenwerking tussen IC’s 

in de regio, de onderliggende oorzaken daarvan en de mogelijke gevolgen. Samen met de (al dan niet 

vastgelegde) bestuurlijke verantwoordelijkheden, zullen de resultaten leiden tot een urgentiebesef 

bij bestuurders voor het systematisch en proactief signaleren van risico’s bij samenwerking in de 

regio. Het project laat tevens zien welke informatiebronnen en methoden geschikt zijn voor 

bestuurders voor het structureel en vroegtijdig inventariseren van deze risico’s.  

Met een overzicht van risico’s kunnen zij hun medewerkers voorbereiden op risico’s die 

gepaard gaan met (nieuwe) samenwerking in de regio en hiermee de kwaliteit van zorg in de regio 

bewaken en garanderen. Goed zicht op risico’s is niet alleen in het belang van bestuurders voor 

interne sturing, maar ook in het belang van toezichthouders waaraan de ziekenhuizen 

verantwoording afleggen, o.a. Raad van Toezicht en de IGJ (NTVZ 2016, toezicht goed bestuur NZA en 

IGJ 2017). 

Het project geeft antwoord op de volgende vragen: 

1) Wat zijn de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg bij regionale IC 

samenwerking? 

2) Welke informatievoorzieningen zijn er over deze risico’s op het niveau van de Raad van 

Bestuur?  

3) Wat zijn de verantwoordelijkheden van het verwijzend en het opnemend ziekenhuis bij het 

overplaatsen van patiënten?  
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Methode 
 

Onderzoeksopzet en setting 
We hebben exploratief onderzoek uitgevoerd in het IC Netwerk Nijmegen & Omstreken, bestaande 

uit vier ziekenhuizen: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen, Maasziekenhuis Pantein 

Boxmeer, Radboudumc Nijmegen en Ziekenhuis Bernhoven Uden.  

 

Onderzoeksmethoden 
Voor het verkrijgen van een compleet overzicht van risico’s, onderliggende oorzaken en mogelijke 

gevolgen, (bestuurlijke) verantwoordelijkheden en informatiebronnen voor deze risico’s is een mix 

van onderzoeksmethoden toegepast: interviews, analyse van bestaande kwaliteitsregistraties en 

documentanalyse. 

 

Prospectieve analyse met interviews 

Er zijn 16 individuele interviews uitgevoerd met betrokkenen uit de vier centra. De interviewpartners 

zijn doelgericht benaderd op basis van hun functie, te weten: 5 IC-verpleegkundigen, 7 artsen 

(intensivisten en cardiothoracale chirurgen), 2 leden van de Raad van Bestuur, 1 regiomanager en 1 

jurist. In verband met de herleidbaarheid zijn de leden van de Raad van Bestuur, regiomanager en 

jurist in de resultatensectie aangeduid als ‘bestuurders’. 

In de interviews is gevraagd naar alle mogelijke risico’s van de regionale IC samenwerking, 

welke informatiebronnen bestuurders inzage geven over deze risico’s en wat de 

verantwoordelijkheden zijn bij regionale samenwerking (zie lijst van gespreksonderwerpen in 

Appendix 1). De interviews zijn uitgevoerd door ervaren onderzoekers op het gebied van kwalitatief 

onderzoek. Zij zijn gestopt met interviewen toen de interviews geen nieuwe informatie opleverden 

en datasaturatie was bereikt (Boeije 2005).  

 

Retrospectieve analyse van bestaande kwaliteitsinformatie 

Om in kaart te brengen welke kwaliteitsinformatie beschikbaar en geschikt is om de effecten en 

risico’s van samenwerking op de kwaliteit en veiligheid van zorg te kunnen monitoren, zijn bestaande 

bronnen geraadpleegd. Specifiek is gekeken naar de gemelde incidenten, calamiteiten en uitkomsten 

van dossieronderzoek voor casussen waarbij patiënten ernstige schade hebben opgelopen als gevolg 

van overplaatsing in de regio.  

 

Documentenanalyse 

Voor het bestuderen van verantwoordelijkheden bij regionale samenwerking zijn beleidsdocumenten 

(o.a. governance code, Kwaliteitsstandaard van het Zorginstituut en  

samenwerkingsovereenkomsten) bestudeerd op wetten, regels en afspraken. Gekeken is waar en 

hoe verantwoordelijkheden binnen regionale samenwerking zijn vastgelegd en hoe deze 

verantwoordelijkheden zijn doorvertaald in de praktijk.  
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Analyse en categoriseren risico’s 
Audio opnames van de interviews zijn letterlijk getranscribeerd. De transcripten zijn door twee 

onderzoekers op inhoud geanalyseerd door het toekennen van labels aan betekenisvolle 

tekstpassages (coderen). Voor het coderen en indelen van de risico’s is gebruik gemaakt van het 

raamwerk voor risico’s van Lawton (2012) en Gerritsen (2009), aangevuld met risico’s die specifiek 

zijn voor netwerksamenwerking en niet benoemd waren in deze bestaande raamwerken. Een 

tweede onderzoeker heeft de analyses en interpretaties geverifieerd. De resultaten zijn van 

passende voorbeelden en citaten voorzien om belangrijke bevindingen te illustreren. 
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Resultaten 
 

Risico’s 
Appendix 2 geeft een overzicht van alle risico’s, onderliggende oorzaken en mogelijke gevolgen van 

regionale IC samenwerking die zijn benoemd in de interviews. Deze risico’s zijn onder te verdelen in 

zes categorieën: 

1. Verandering in patiëntenstromen 

2. Specifieke risico’s voor bestuurders 

3. Cultuur 

4. Risico’s verbonden aan uitwisseling van informatie en personeel 

5. Risico’s gerelateerd aan overplaatsen patiënten  

6. Risico’s bij gezamenlijk bespreken van patiënten 

Hieronder volgt een beschrijving van de risico’s, oorzaken en mogelijke gevolgen. 

 

 

1. VERANDERING IN PATIENTENSTROMEN 

Een deel van de genoemde risico’s door de interviewpartners zijn gerelateerd aan centralisatie van 

complexe zorg en verandering van patiëntenstromen. 

 

Risico: Sluiten IC-bedden en IC-afdeling 

Regionale samenwerking en concentratie van complexe zorg (dichtbij huis als het kan, ver weg als het 

moet) heeft als doel betere kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Kleinere centra zijn volgens de 

Kwaliteitsstandaard van het Zorginstituut verplicht om bij complexe patiënten een groter centrum 

binnen het netwerk (met meer dan 12 bedden) te consulteren. Als complexe zorg nodig is, worden 

patiënten overgeplaatst naar een grotere IC in de regio. Door de verplichte consultatie lopen kleinere 

centra echter het risico dat het volume aan patiënten afneemt. Patiënten worden om verschillende 

redenen namelijk niet altijd terugverwezen: bijvoorbeeld door de voorkeur van de patiënt om te 

blijven of voorkeur van de behandelaars van de IC of belendende afdelingen om de behandeling af te 

maken, intern over te plaatsen, en om extra (onnodige) overplaatsingen te voorkomen (zie ook 

‘risico’s van overplaatsingen’).  

 

Quote: “…., maar je ziet toch heel vaak, omdat het dan zo een moeilijke problematiek is, dat ook de 

chirurgen in huis zeggen van ‘nou je moet hier voorlopig nog blijven’. Dan gaat die eerst naar 

chirurgie en dan kan die misschien een keer overgeplaatst worden, maar niet altijd vanuit de IC over. 

(Verpleegkundige). 

 

Quote: “Het is arbeidsintensief, het is tijdsintensief, en het geeft, weer extra overdrachten en dat is 

voor de patiëntenzorg minder fijn natuurlijk. Je moet voorkomen dat je mensen op en neer gaat zitten 

verschepen. Daarom plaatsen we patiënten niet terug als we bedden vrij hebben” (Arts).  

 

Alle individuele IC’s moeten zorgen voor voldoende eigen middelen, waarbij de inkomsten van IC’s 

worden bepaald door het aantal patiënten en ligdagen. Echter, door afname van patiëntenstromen 

in de kleinere centra, en geen financiële compensatie hiervoor, bestaat het risico dat IC-bedden 

moeten sluiten of mogelijk zelfs de hele afdeling. De huidige financieringstructuur en benodigde 

kostenbesparingen om de zorg betaalbaar te houden op de lange termijn, leiden hoe dan ook tot 
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concurrentie tussen de verschillende IC’s. Zelfs voor academische centra is behoud van IC bedden 

lastig. Hierdoor worden laag complexe patiënten evengoed in de grotere centra opgenomen als er 

vrije bedden zijn en niet bij de Spoedeisende Hulp afdeling (SEH) doorverwezen naar de kleinere 

regio IC’s. 

 

Quote: “Kijk daar [academie red] hebben ze ook een Eerste Hulp en die mensen willen ook wat te 

doen hebben, dus die zijn allang blij dat allerlei simpele zorg daar komt. En die IC ligt daar ook niet 

altijd vol, dus die zijn allang blij als er een gewone pneumonie binnenkomt” (Arts). 

 

Daarnaast zijn er geen afspraken met de ambulancedienst over verdeling van patiënten over de 

regioziekenhuizen. 

 

Quote: “Ik kan me voorstellen, (dat) als ik hier ’s ochtends aankom en het is gierend druk, dat ik even 

bel en zeg joh, zo zit het bij ons. Hoe sta jij ervoor? Nou, hup, we draaien de ambulancekraan even 

naar jou en daarna draaien we hem weer terug. Daar hebben we kennelijk geen invloed op” (Arts). 

 

Sluiting van IC-bedden heeft gevolgen voor het hele ziekenhuis: een ziekenhuis mag geen SEH of 

verloskunde afdeling hebben zonder een IC-afdeling, met als gevolg dat zorgverleners uit de kleine 

centra bang zijn een polikliniek of dependance te worden van de grotere centra.  

 

Quote: “Want opeens degradeer je jezelf als een ziekenhuis dat bepaalde dingen niet meer kan” 

(Arts). 

 

Tegelijkertijd geven de interviewpartners met klem aan dat voor het voortbestaan van de kleinere 

IC’s, de regionale IC samenwerking noodzakelijk is. Ook voor de academische centra is het behoud 

van perifere IC’s noodzakelijk om zich te kunnen richten op de academische zorg.  

 

Quote: “Je moet een IC houden op zo’n locatie, dus die zal er ook wel blijven. Anders kan je heel veel 

dingen niet meer doen; dan word je gewoon een polikliniek en daar is iedereen bang voor. Om een 

polikliniek te worden van het Radboud” (Arts). 

 

Quote: “Het is ook zo dat regionale samenwerking ook de oplossing is voor dat gevaar. Dus enerzijds 

is het een gevaar, maar anderzijds is het in mijn optiek ook wel de oplossing” (Arts). 

 

De Raden van Bestuur hebben de verantwoordelijkheid om het palet aan zorg in huis te bewaken en 

niet (alleen) te laten bepalen door ontwikkelingen in het netwerk. De IC heeft beperkte invloed op 

het portfolio van patiënten en veranderingen in patiëntenstromen. Dit wordt vooral bepaald door de 

poortspecialismen (o.a. Cardiothoracale Chirurgie). De IC is hierin volgend. De Raad van Bestuur 

moet overstijgend beleid bepalen en afspraken maken over patiëntenstromen met regio-

ziekenhuizen voor de toekomst van het hele ziekenhuis, maar geïnterviewden geven aan dat dit niet 

altijd even duidelijk is. Een complicerende juridische factor hierbij is dat de mededingingswet 

ziekenhuizen verbiedt om afspraken te maken over patiëntenstromen.  

 

Quote: “Wat, kijk wat nu is als je voor IC praat is heel moeilijk, omdat wij zijn volgend zeggen wij dan 

altijd. Dus de insturend specialist bepaalt en de longarts bepaalt wie hij behandelt. Die bepaalt dan de 
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eerste hulp wie hier binnenkomt. Op het moment dat een longarts zegt van dit is niets voor ons, dan 

gaan ze naar een ander centrum” (Arts). 

 

Quote: “Maar er zit niet echt een groot idee achter [verdeling van patiënten in de regio, red]. Er is 

niemand, want dat zou je verwachten dat iemand daarover nadenkt en dat daar een plan wordt 

gemaakt. Dat is niet zo. Het is allemaal hapsnap” (Arts). 

 

Risico: Vermindering van kwaliteit van zorg door verlies van patiëntenstromen en expertise 

Door de verplichte consultatie en doorverwijzing van complexe patiënten, neemt in de kleine centra 

het volume van specialistische, complexe zorg af. Hiermee raakt een ziekenhuis de gerelateerde 

specialisten kwijt en verliest het overgebleven personeel kennis en expertise, omdat zij bepaalde 

complexe handelingen niet of nauwelijks meer uitvoeren. Hierdoor is er minder uitdaging en stapt 

personeel met bepaalde expertise en drive voor kwaliteitszorg over naar de grote centra. Door de 

krapte in de arbeidsmarkt wordt het voor de kleine centra steeds lastiger om nieuwe vacatures op te 

vullen. Het uiteindelijke gevolg van verlies van expertise en kritisch vermogen is dat de kwaliteit van 

zorg in het ziekenhuis afneemt en ziekenhuizen hun functie als opleidingsziekenhuis verliezen. 

 

Quote: “Daar zit natuurlijk een risico dat je gewoon de feeling met de echt zieke patiënten wel 

kwijtraakt, met moeilijke beademing en met hemodynamiek die niet meer klopt en dergelijke. Dus dat 

is zowel voor de verpleging als voor de medici is dat wel een risico dat je gewoon te weinig 

blootgesteld wordt aan de echt ziekte patiënten. Dat is zeker een risico” (Arts). 

 

Quote: “Als wij onze patiëntencategorie niet behouden, dat hier dan weinig uitdagingen zijn,  en dat 

je daardoor een vervlakking krijgt van je kennis en dat mensen met ambitie en potentie, dat die 

gaan.” (Verpleegkundige). 

 

Risico: Geen continuïteit van zorg door hoger verloop van patiënten 

Door centralisatie van complexe zorg neemt het verloop van patiënten in de grote centra toe. 

Patiënten worden opgenomen op een grote IC als complexe zorg nodig is en weer doorverwezen 

naar de kleinere centra als dit niet meer nodig is.  

 

Quote: “Wij zijn maar een klein onderdeeltje in die hele cyclus van die patiënt. En die komen even hier 

voor het academische gedeelte. En daarna gaan ze er weer uit” (Bestuurder). 

 

Door het hoge verloop kennen zorgverleners de patiënten minder goed en hebben patiënten  vaker 

te maken met meerdere behandelaars. Hierdoor neemt het aantal overdrachten tussen 

zorgverleners toe. Dit alles leidt tot discontinuïteit van zorg. Ook verliezen artsen en 

verpleegkundigen door het terugverwijzen van patiënten naar de regio-ziekenhuizen zicht op het 

resultaat van hun handelen.  

 

Quote: “Je past je beleid van die eerste twee dagen toch eigenlijk voortdurend aan op een individu, 

omdat je denkt van: “Oh ja…maar vorig jaar heb ik dat ook gedaan, dat was ook zo’n type patiënt. 

dan moet ik nu toch een klein beetje anders doen”. En die blik heb je niet meer. Je draagt hem na 

twee dagen over. En dan denk ik dat je hem in de praktijk in je beeld kwijt bent. En als je wél weet dat 

die na 24 dagen levend ontslagen is uit dat andere ziekenhuis of weer terugkomt, dan heb je toch 

géén idee wat het andere centrum van dag twee tot en met 24 allemaal wel niet heeft moeten doen 
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om het zo ver te krijgen. En of jouw aanloop inderdaad de goede aanloop was geweest. Dat is 

natuurlijk gewoon lastig” (Arts). 

 

Ook kennen zorgverleners, door het grotere werkveld bij netwerksamenwerking, niet al hun collega’s 

en hun werkwijze.  

 

Quote: “Alleen heb ik het gevoel dat het academisch centrum soms niet weet hoe wij hier werken” 

(Arts). 

 

Hoe groter de schaalgrootte, des te minder zorgverleners op elkaar zijn ingespeeld. Elkaar niet 

kennen leidt tot communicatieproblemen, een hogere drempel om elkaar te raadplegen of elkaar 

aan te spreken op fouten en verlies van informatie bij overdracht van patiënten. 

 

Risico: Financiële risico’s van regionale samenwerking – verlies van inkomsten 

De huidige bekostigingsstructuur sluit niet aan bij de netwerkstructuur en belemmert zelfs regionale 

samenwerking. De inkomsten van IC’s worden bepaald door het aantal opgenomen patiënten en de 

ligduur (productie). Door bezuinigingen in de zorg blijft het zorgkostenplafond gelijk of neemt af. 

Hierdoor verliezen de grote centra inkomsten als zij zich meer richten op de complexere (duurdere) 

patiënten en de minder complexe patiënten doorverwijzen naar de regio ziekenhuizen. Regio 

ziekenhuizen verliezen op hun beurt inkomsten door veranderingen in patiëntstromen waarvoor 

geen financiële compensatie is. Ook is er onduidelijkheid over wie de kosten gaan betalen die nodig 

zijn om kleinere IC’s in de lucht te houden. Dit drukt mogelijk op de financiën van andere IC’s in het 

netwerk. 

Er is geen begroting voor het regionaal netwerk. Jaarlijks voeren alle ziekenhuizen apart de 

onderhandelingen met de verschillende zorgverzekeraars over de begroting voor hun IC. Er is geen 

openheid over de financiën en gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars. Door de huidige 

markwerking en concurrentie zullen ziekenhuizen bij de onderhandelingen altijd het financieel 

belang van hun eigen IC vooropstellen. Dit werkt contraproductief voor het realiseren van de 

doelstelling van de regionale samenwerking: behoud van eigen IC staat boven het doelmatiger 

organiseren van de zorg in de regio. 

 

Quote: “Je merkt wel dat iedereen in zo’n samenwerking toch ook zijn eigen productie graag wil 

hebben, want daar worden ze allemaal op afgerekend en daar halen ze hun inkomsten uit” 

(Bestuurder). 

 

Quote: “…Als we die patiënten nou daar [kleine centra, red.]doen dan kunnen wij de complexere 

dingen doen, en die wachtlijst van complexere zaken oplossen. Dat is voor de verzekeraar gunstig, 

want zij kunnen het tegen minder kosten doen dan wij met onze dure infrastructuur. Maar als wij het 

zorgkostenplafond moeten verminderen met dat zelfde aantal, dan gaan we in een spiraal natuurlijk 

minder worden. We willen de wachtlijst van complexe patiënten oplossen en de kleinere centra de 

eenvoudige chirurgie laten doen tegen lagere kosten. Dat is dachten wij voor de verzekeraar ook 

gunstig, maar daar is, daar moet je blaren op de tong praten om dat rond te krijgen.” (Bestuurder). 
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2. SPECIFIEKE RISICO’S VOOR BESTUURDERS 

 

Risico: Bestuurlijke incontinuïteit 

Door wisseling van bestuurders worden gemaakte afspraken binnen het IC regio netwerk niet 

nagekomen of neemt de aandacht voor gemaakte afspraken af. Dit leidt tot vertraging in het 

realiseren van de doelen van de regionale samenwerking (maximaliseren van kwaliteit en 

doelmatigheid van zorg) en tot een vertrouwensbreuk tussen bestuurders.  

 

Quote: “…komt er een interim voorzitter, die komt puinruimen en heeft weinig aandacht voor de 

dingen die we met elkaar afgesproken hadden, dus dat stukje bestuurlijk vertrouwen krijgt een deuk 

en moet weer opgebouwd worden. Dat kost veel energie en geeft een delay in de progressie” 

(Bestuurder). 

 

Risico: Imagoschade – groter afbreukrisico 

Met samenwerking in de regio neemt de grootte van het werkveld van bestuurders toe. Een groter 

werkveld zorgt voor een grotere span of control voor bestuurders, waardoor het moeilijker wordt om 

inzicht te verkrijgen in en grip te houden op de risico’s en het borgen van de kwaliteit van zorg. Met 

een groter werkveld neemt de kans op incidenten, aansprakelijkheid en imagoschade voor 

ziekenhuizen en hun bestuurders toe; schaalgrootte bemoeilijkt sturen op kwaliteit 

 

Quote: “De span of control wordt groot. Wat er hier binnen je eigen muren afspeelt, dat kun je zelf 

organiseren, daar ben je de baas zeg maar. Dat kun je bestuurlijk, beleidsmatig en in een 

kwaliteitscyclus organiseren. Als je gaat samenwerken met andere centra heb je niet één twee drie 

grip op de kwaliteit daar. Dat kun je organiseren, maar dat is moeilijk” (Bestuurder). 

 

 

3. CULTUUR 

 

Risico: Geen vertrouwen en  gebrek aan openheid en communicatie  

In de kleinere centra heerst angst en onderzekerheid door de afhankelijkheid van de academie en 

doordat er geen volledige openheid over belangen. Door de verplichte consultatie heeft men het 

gevoel dat het grote centrum beslist over patiëntenstromen en dat ‘minder interessante patiënten’ 

naar de kleinere IC’s worden doorverwezen. Kleine centra voelen zich hierdoor niet erkend. Als 

reactie hierop zijn kleinere centra minder open en bestaat het risico dat ze minder bespreken in 

verband met gezichtsverlies.  

Ook ervaren medewerkers in kleinere centra ongelijkheid tussen IC’s in de regio: zij  voelen dat 

medewerkers van de grote centra op hen neer kijken wat betreft kennis en expertise.  

 

Quote: “Het klinkt natuurlijk als samenwerking, maar op het moment dat wij met een academisch 

ziekenhuis [overleggen, red]…, ja dan weet iedereen dat het academische ziekenhuis natuurlijk altijd 

gelijk heeft en het kleine ziekenhuis heeft per definitie, die staat altijd al op achterstand. Dus dat 

betekent in wezen dat je in wezen onder curatele staat en de vraag is of dat samenwerking is…” 

(Arts).  

 

Het overdragen van patiënten naar het grotere centrum voelt voor sommige zorgverleners als falen. 
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Quote: “Je moet je ook voorstellen, als jij een patiënt afgeeft hè, je zegt dat is een beetje dat doet pijn 

een beetje. Dat je denkt van ik heb nu gezorgd voor die patiënt en ik slaag er kennelijk niet in om hem 

dat bochtje rond te krijgen, dus ik ga verwijzen naar een meer gespecialiseerd medisch centrum” 

(Arts).  

 

Geen gelijkwaardigheid bij netwerksamenwerking,  geen vertrouwen en geen volledige openheid is 

schadelijk voor de communicatie, samenwerking, overdracht van informatie en patiëntveiligheid. 

 

Risico: Verlies eigen identiteit en autonomie van individuele IC’s 

Samenwerking met meerdere IC’s en schaalvergroting kan leiden tot verlies van de eigen manier van 

werken, eigen identiteit en autonomie.  

 

Quote: “Een groot risico, en ik denk dat iedereen van een kleiner ziekenhuis dit gaat zeggen, is dat je 

bang bent dat je onderverdeeld gaat worden, je eigen autonomie en identiteit kwijtraakt. Dat het 

grote ziekenhuis eventjes gaat bepalen van wie wat moet doen en wie wat waar en alle leuke dingen 

naar hun toe trekt en alle dingen bij ons gaat dumpen om het eventjes zo te zeggen. En daarmee 

bedoel ik meer mee van gewoon echt je eigen identiteit kwijt, het gevoel dat je overheerst wordt, 

ondergesneeuwd wordt door zo’n grote kliniek” (Arts).  

 

In het regio Netwerk Nijmegen & Omstreken worden artsen en verpleegkundigen tussen de IC’s 

uitgewisseld om kennis uit te wisselen en elkaars werkwijze en cultuur beter te leren kennen. 

Aangegeven wordt dat dit echter ook nadelige effecten heeft. Bij uitwisseling van personeel voelen 

mensen zich minder thuis bij een team en door de uitwisseling wordt een ervaren kracht in het eigen 

team gemist.  

 

Quote: “Nu als we bijvoorbeeld een patiënt moeten intuberen met CRM, dan ga je alle stapsgewijs af 

“hoe ga je dat doen?”en je kent iedereen en je kent elkaars goede en zwakke punten en je weet 

precies hoe je op elkaar bent ingespeeld. En dan ken je elkaar niet meer en word je een minder goed 

geoliede machine. Daar ben ik soms ook wel eens bang voor” (Arts).  

 

Quote: “Het is een behoorlijke belasting voor het team momenteel, als je tekorten hebt, en je bent 

heel erg aan het opleiden, je hebt een stagiaire lopen, om dan ook nog een ervaren kracht twee 

maanden te moeten missen.” (Verpleegkundige). 

 

Minder saamhorigheid, teamgevoel en verlies van teamstructuur kan leiden tot miscommunicatie, 

inadequate aanspreekcultuur en uiteindelijk tot incidenten. 

 

 

4. RISICO’S VERBONDEN AAN UITWISSELING VAN INFORMATIE EN PERSONEEL 

 

Risico: Overtreding privacy wet- en regelgeving bij uitwisseling patiënteninformatie  

Een juridisch risico van netwerksamenwerking is onvoldoende naleving van de geldende privacy wet- 

en regelgeving bij uitwisseling van patiënteninformatie. Genoemde aspecten zijn bijvoorbeeld  geen 

informed consent (toestemming) van patiënten, of naasten (als patiënten niet aanspreekbaar zijn) 

voor het overplaatsen en onduidelijkheden over privacyaspecten en inzage van patiëntengegevens 
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binnen het regio netwerk. Het niet tijdig kunnen beschikken over patiënteninformatie bij 

overdrachten kan leiden tot ernstige incidenten.  

  

Quote: “Nee, dan moet je ook een informed consent hebben van een patiënt, die moet dat willen “ 

(Bestuurder). 

Risico: Incidenten door onbekendheid met apparatuur en elektronisch patiëntendossier in regio 

IC’s  

Verschillen in apparatuur, materialen, procedures, protocollen, werkwijzen en elektronisch 

patiëntendossier (EPD) tussen ziekenhuizen vergroten de kans op incidenten bij uitwisseling van 

personeel en overdracht van patiënten. Het is lastig om te werken met onbekende apparatuur en 

een onbekend EPD eigen te maken. Deze aspecten dragen bij aan slechtere kwaliteit van zorg. 

 

Quote: “Het hele EPD systeem is natuurlijk onbekend hè voor de ander, dus dat vergt natuurlijk wat 

tijd. Ja alle gebruiken, protocollen enzovoorts, ja hoe moet je dat vinden, werkafspraken die er zijn” 

(Verpleegkundige). 

 

 

5. RISICO’S GERELATEERD AAN OVERPLAATSEN VAN PATIENTEN 

 

Om de doelstelling van regionale samenwerking te behalen ( het vergroten van de kwaliteit en 

doelmatigheid van zorg), worden patiënten overgeplaatst naar een groot centrum als complexe zorg 

nodig is en weer terugverwezen naar de kleine centra als dit niet meer nodig is: de juiste patiënt op 

het juiste bed, het liefst dicht bij huis. Dit streven leidt tot meer overplaatsingen van patiënten. Een 

overplaatsing is echter niet zonder risico’s. 

 

Risico: Incidenten door onvolledige informatieoverdracht bij overplaatsing patiënten 

Een overdracht gaat altijd gepaard met informatieverlies. Informatie raakt kwijt of is incompleet. 

Zorgverleners weten niet wat ze missen en beschikbare informatie kan verkeerd worden 

geïnterpreteerd. Ook door tijdsdruk wordt de overdracht kort en bondig gehouden en zijn vele 

verschillende zorgverleners bij overdrachten betrokken.  

Voorbereiding op de komst van de patiënt is niet altijd mogelijk, omdat informatie niet altijd vooruit 

wordt gestuurd. Documenten van patiënt moeten worden ingescand, omdat elk ziekenhuis in de 

regio met een ander EPD werkt. Dit kost tijd en is lastig in het weekend. Ook raken papieren die 

worden meegegeven met de patiënt soms kwijt.  

 

Quote: “Dan wordt er een CT scan gemaakt, wordt die patiënt in een ambulance geladen, maar is die 

CT scan niet mee. Dan hebben we hier de patiënt, maar niet de beelden” (Arts).  

 

Dit leidt tot dubbele diagnostiek, onnodige belasting voor patiënten en vertraging in de 

patiëntenzorg met soms ernstige gevolgen voor de patiënt. Nadat een patiënt is overgedragen, 

moeten artsen en verpleegkundigen een nieuwe patiënt altijd even leren kennen. Ook dit kost tijd en 

leidt tot vertraging in de zorg; zie ook risico ‘geen continuïteit van zorg’. 
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Quote: “Of dat bepaalde bloedwaarden niet meegekomen zijn, dat je denkt van laten we nog maar 

een keertje kijken, want ja, weet je het opvragen in een ander ziekenhuis, voordat je het dan via de 

fax over hebt, is dat meer werk” (Verpleegkundige). 

 

Quote: ”Iedere overdracht is gewoon informatieverlies.” (Verpleegkundige). 

  

Quote: “Overdrachten blijven, ondanks alle goede bedoelingen, alle onderzoeken en alle 

verbeterprojecten, natuurlijk toch ons zwakste punt. Er raakt toch informatie verloren. ” (Arts). 

 

Quote: “Het ziekenhuis koopt zijn eigen systemen. Wij hadden ook gehoopt dat [naam ziekenhuis] 

EPIC zou nemen als EPD. Die nemen weer een ander digitaal systeem. Ja, zolang dat niet van bovenaf 

ergens landelijk wordt afgesproken dat ziekenhuizen met hetzelfde systeem werken, waardoor 

gegevens natuurlijk heel makkelijk over te zenden zijn naar elkaar, ja dan zou natuurlijk perfect zijn, 

maar helaas”. (Verpleegkundige).  

 

Risico: Incidenten n.a.v. fysieke overplaatsing van IC-patiënten (ernstig zieke patiënten) 

Over de vraag of er risico’s zijn verbonden aan het vervoeren van patiënten wordt door de interview 

partners verschillend gedacht. Sommige geven aan dat het geen extra risico’s met zich meebrengt, 

omdat de minst kritieke patiënten worden overgeplaatst. 

 

Quote: “Dat transport over de Annastraat, dat is bijna net zo risicovol als een transportje naar de CT 

tegenwoordig, want zo moeilijk is het nu ook weer niet. Het is arbeidsintensief, maar die risico’s.. wij 

transporteren die mensen niet als ze hyper, hyper ziek zijn natuurlijk, die zijn in zo een stadium dat ze 

gewoon kunnen overgaan” (Arts). 

 

Anderen geven juist de volgende risico’s aan: de meeste patiënten worden in slaap gebracht, als ze 

niet al gesedeerd zijn, om patiënten zo min mogelijk te belasten. Echter, extra sedatie gaat gepaard 

met een verhoogd risico op ongewenste patiëntuitkomsten, zoals delier en verlengde 

beademingsduur. Andere risico’s zijn systemen (bijvoorbeeld lijnen, EPD, etc) die niet altijd goed 

aansluiten of geen goede voorbereiding van het materiaal voor het MICU transport. Tot slot werd 

genoemd dat de MICU niet altijd 24 uur beschikbaar is. In de regio is één MICU beschikbaar, 

waarmee ook transporten worden gedaan voor IC’s in aangrenzende regio’s. Bij aanbod van 

meerdere patiënten worden patiënten verplaatst met een ambulance, die minder goed uitgerust is 

voor het vervoeren van kritisch zieke personen. Ambulance personeel weigert daarom soms ook IC 

patiënten te vervoeren, waardoor de overplaatsing van de patiënt vertraging (en daarmee de 

patiëntenzorg) oploopt.  

 

Quote: “Als er dan iets fout gaat, je staat midden op de snelweg, en dan kun je niet zoveel. Ja dan 

moet je maar hopen dat je het op dat moment op kunt lossen.”(Verpleegkundige).  

 

Risico: Incidenten door beperkte beddencapaciteit 

IC-zorg is dure zorg. Om de kosten te beheersen is er een beperkt aantal IC-bedden beschikbaar. 

Verschillende medische en chirurgische disciplines zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van IC-

bedden. Door de centralisatie van de Cardiothoracale Chirurgie (CTC) is vooral de druk vanuit de CTC 

op IC-bedden in grote centra vergroot. (Vroegtijdig) terugverwijzen naar het verwijzend ziekenhuis is 

dan ook steeds vaker noodzakelijk door beperkte capaciteit op een IC; niet alleen door het aantal 
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bedden, maar ook door de beschikbaarheid van personeel en deskundigheid door een landelijk 

tekort aan IC-verpleegkundigen. De beperkte beschikbaarheid leidt tot dagelijkse ‘onderhandelingen’ 

om IC-bedden, wat veel tijd kost van de specialisten. 

 

Quote: “Bestuurders hebben het over een hoge beddenbezetting. En dat dat zo kosteneffectief is. 

Nou, ik weet niet of dat kosteneffectief is. Daar heb ik wel ernstig mijn twijfels over. Als je kijkt hoe 

veel mensen aan het bellen zijn … Hoeveel manuren wij daarmee bezig zijn… … Dus dan heb je een 

hele hoge beddenbezetting, maar ik ben daar soms drie uur per dag mee bezig. Alleen maar om een 

bed te vinden voor mijn patiënt” (Arts). 

 

 De onzekerheid over beschikbare IC-bedden en de tijd die gemoeid gaat met het regelen van 

patiënttransport leidt tot vertraging in de patiëntenzorg. Ook is individuele patiëntenzorg hierdoor 

lastig te plannen. In sommige gevallen moet een OK-programma worden uitgesteld, omdat er geen 

IC-bedden vrij zijn of krijgen artsen van insturende ziekenhuizen te horen dat er geen plek is.  

 

Quote: “Als blijkt dat jij je OK programma beschermt voor acute opnames, nou dat is, dat noem ik een 

beetje immoreel. Ik snap wel dat die OKs gedaan moeten worden, maar net of wij geen OK 

programma hebben, dus dan gaat het rondje naar diegene die eigenlijk het minst over zijn hart kan 

krijgen om patiënten te weigeren door te liegen over een OK programma. Dat gebeurt gewoon” 

(Arts). 

 

Risico: Verhoogd risico op overlijden bij overplaatsing naar kleinere centra 

Geïnterviewden geven aan dat sommige patiënten alsnog overlijden na overplaatsing naar de 

periferie door minder expertise en kennis of andere mindset in de kleinere centra. Bij overdracht van 

een IC- patiënt van de academie naar de periferie is het lastig in te schatten wat de mogelijkheden 

zijn van de zorgverleners op andere IC’s in de regio om de patiënt op te vangen. En het is nog lastiger 

om in te schatten wat de mogelijkheden zijn van de overige, belendende specialismen in de 

regioziekenhuizen.  

 

Quote: “Maar het wil mij altijd slecht aan het hart als je zestig dagen met iemand doorgaat. En je al 

die hobbels hebt gehad, ze hebben het allemaal overleefd. Het gaat eigenlijk wel goed. Je plaatst ze 

over en twee dagen later zijn ze dood” (Arts). 

 

Quote: “We weten gewoon niet weten of die kwaliteit van zorg in een ander ziekenhuis goed is. Je 

hebt dus ook een verplichting om ze te informeren hoe met de mensen die hier vertrokken zijn, …  En 

hoe hebben jullie dat nou georganiseerd? En hoe gaat het dan? En hoe garanderen jullie dan dat er 

altijd de juiste specialisten met de juiste kwalificaties bij deze specifieke patiënt goed langskomt. 

Hebben jullie daar zicht op of die neurologen dat kunnen?” (Arts). 

 

 

6. RISICO’S BIJ GEZAMENLIJK BESPREKEN VAN PATIENTEN 

 

Risico: Te lang doorbehandelen van patiënten 

Het gezamenlijk bespreken van patiënten (MDO) in de regio kan leiden tot te lang doorbehandelen 

(‘doorrommelen’) van patiënten. Behandelkeuzes, zoals stoppen met de behandeling, worden 

uitgesteld en leidt tot extra werk, hogere kosten, onnodige belasting voor patiënten en naasten. Ook 
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drukt dit op de werkbeleving van artsen en verpleegkundigen. Bij het gezamenlijk bespreken van 

patiënten in een regionaal MDO wordt de nuance gemist doordat de medebehandelaars de patiënt 

niet aan bed zien. Ook geven artsen in de kleinere centra aan niet afhankelijk te willen zijn van de 

academie en dat ze zelf de regie willen houden en willen oordelen over de behandeling van hun 

patiënten. Ze hebben echter het gevoel dat ze het advies van de academie niet kunnen weigeren. 

 

Quote: “Nou wat je dan vaak krijgt, is dat heel veel dingen over moeten worden gedaan, of dat de 

dingen al afgevinkt zijn en die moeten dan extra worden gedaan. Wat je dan krijgt is uitstel van 

executie. Dus je gaat nog wel een paar dagen doorrommelen. Dus mensen blijven langer in leven, 

terwijl ja, uiteindelijk gaan ze toch dood. Ja het klinkt een beetje cru, maar zo werkt het wel” (Arts).   
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Informatiebronnen 
Het doel van regionale samenwerking is het maximaliseren van de kwaliteit en doelmatigheid van 

zorg. Op dit moment ontbreken echter cijfers over het functioneren van netwerksamenwerking en 

regionale gegevens over de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. In de bestaande 

kwaliteitsregistraties zijn kwaliteit van zorg gegevens alleen beschikbaar op ziekenhuisniveau. Ook in 

bronnen als incidentmeldingen, calamiteiten en dossieronderzoek naar vermijdbare schade en 

sterfte, zijn nauwelijks incidenten gerelateerd aan regionale samenwerking en doorverwijzingen 

gevonden. Bovendien is er geen structurele terugkoppeling van uitkomsten en incidenten van 

overgeplaatste patiënten in de regio. Dit wordt belemmerd door de grootte van het netwerk, het 

aantal betrokken medewerkers, tijdgebrek en het ontbreken van een structuur voor systematische 

feedback. Behandelaars krijgen geen feedback over hun eigen handelen, waardoor niet wordt 

geleerd van incidenten. 

Door het gebrek aan structurele feedback op regioniveau zijn bestuurders volledig 

afhankelijk van informatie die zorgverleners met hen delen tijdens jaar- en kwartaalgesprekken en ‘in 

de wandelgangen’. Zonder zicht op risico’s en mogelijke gevolgen is het moeilijk om deze risico’s te 

beheersen en grip te houden op de activiteiten in het netwerk. Alle geïnterviewden onderstrepen het 

belang om de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te evalueren op regioniveau. Ziekenhuizen zouden 

niet individueel maar als regio afgerekend moeten worden door bijvoorbeeld de IGJ, omdat men een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft voor goede patiëntenzorg in de regio. Volgens hen is Value 

Based Healthcare (VBH) een goede uitkomstmaat voor regio samenwerking en ketenzorg. Hierbij 

wordt gestreefd naar goede uitkomsten voor patiënten en het reduceren van de zorgkosten. 

Er zijn geen regiocijfers over de kwaliteit en doelmatigheid van zorg beschikbaar, terwijl er 

drie grote kwaliteitsregistraties zijn waarin behandelgegevens en –uitkomsten van IC-patiënten 

worden verzameld (zie tabel 1). Het Meetbaar Beter programma verzamelt sinds 2013 

patiëntuitkomsten (o.a. overlevingscijfers en complicatiegegevens tot een jaar na ontslag) voor het 

verbeteren van de kwaliteit van zorg in de 19 deelnemende hartcentra. Vrijwel alle patiënten die een 

hartoperatie ondergaan, de Cardio-Thorcale-Chirurgie (CTC) patiënten, liggen één tot enkele dagen 

op de IC. Van deze patiënten, is ongeveer 75% doorverwezen vanuit een ziekenhuis in de regio en 

wordt enkele dagen na de operatie weer terugverwezen.  

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt al 20 jaar de registratie van alle 

beschikbare data van alle IC afdelingen in Nederland, met als doel het monitoren en optimaliseren 

van de kwaliteit van IC zorg. Uitkomsten die onder andere worden geregistreerd zijn IC- en 

ziekenhuissterfte. Follow-up gegevens van patiënten ontbreken in de NICE-registratie. 

De derde grote kwaliteitsregistratie is de MONITOR-IC. De MONITOR-IC volgt sinds juli 2016 

de uitkomsten van alle IC-patiënten opgenomen in de vier regioziekenhuizen tot 5 jaar na IC-

opname. Deze uitkomsten worden gerelateerd aan kostendata om de toegevoegde waarde 

(zinvolheid) van IC-zorg te kunnen bestuderen vanuit maatschappelijk perspectief (Value Based 

Healthcare). 

Met de drie registraties is het technisch mogelijk om de effecten van regionale 

samenwerking en gevolgen van overplaatsingen te analyseren. Omdat in het Meetbaar Beter 

programma al sinds 2013 follow-up gegevens van een deel van de IC-patiënten worden verzameld, 

wordt in een pilot project onderzocht of er een verschil in uitkomsten is tussen IC-patiënten die wel 

en niet zijn overgeplaatst in hun behandeltraject. Deze onderzoeksvraag wordt met de volgende 

uitkomstmaten bestudeerd: korte- en langetermijnoverleving (30-daagse, 120-daagse en 1-jaars 
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mortaliteit), complicaties en vrijheid van coronaire reïnterventies en myocardinfarct. Hierbij zijn 

subgroepen van ernstige zieke patiënten geselecteerd die op de IC hebben gelegen.  

In vervolgonderzoek wordt met data uit de NICE-registratie de kwaliteit van zorg op 

regioniveau in kaart gebracht met sterfte- en heropnamecijfers. Hierbij wordt gekeken of er trends in 

de tijd te zien zijn in de periode voorafgaand aan en na de invoering van de verplichte regionale 

samenwerking. Slagen wij er als regio in om sterftecijfers en heropnames in de regio verder te 

verlagen? Omdat meer dan 85% van de patiënten een IC-opname overleeft, geven sterftecijfers 

slechts beperkt zicht op de kwaliteit van IC-zorg. Met gegevens uit de MONITOR-IC database is het 

mogelijk om te bestuderen of de kwaliteit van leven van IC-overlevers toeneemt door het verbeteren 

van IC-zorg in regionaal verband. 

 

 

 
MEETBAAR BETER  NICE  MONITOR-IC 

Populatie 
 CTC patiënten van 19 

centra 

 Patiënten van alle IC’s 

in Nederland 

 Patiënten van 4 IC’s in regio 

Nijmegen 

IC behandelduur  Nee  Ja  Ja 

Registratie van 

overplaatsing 
 Ja  Ja  Ja 

IC- en ziekenhuissterfte  Nee  Ja  Ja 

Ziekenhuissterfte  Ja  Ja  Ja 

Langetermijnoverleving 
 30 en 120 dagen, 1-

jaars 
 3, 6 en 12 mnd  3 mnd, 1, 2, 3, 4 en 5-jaars 

Langetermijncomplicaties   1- jaars  Nee  5-jaars 

 

Kostendata (Value Based 

Healthcare) 

 Nee  Nee  Ja 

Tabel 1. Kenmerken medische registraties 

 

Kwaliteitsindicatoren, zoals sterfte- en heropname- cijfers, zeggen echter niet alles over de 

geleverde kwaliteit van zorg op een afdeling of in de regio. Het is lastig om bijvoorbeeld 

overdrachtsfouten uit deze registraties te halen. Kwalitatieve gegevens over de onderliggende 

oorzaken van hoge sterfte cijfers zouden moeten komen uit bijvoorbeeld regionale 

complicatiebesprekingen, gezamenlijke calamiteitenanalyses en dossieranalyse. Ook regionale audits 

en kwaliteitsvisitaties zijn genoemd als waardevolle bronnen om grip te krijgen op de meer ‘softe’ 

uitkomstmaten, zoals teamsamenwerking, veiligheidscultuur en individueel functioneren van 

zorgprofessionals. Ervaringen en verbeterpunten van ex-patiënten en hun naasten kunnen worden 

verkregen via de gesprekken op de nazorgpoli. Een overzicht van alle informatiebronnen is 

weergegeven in tabel 2. 
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Risico (domein) Informatiebronnen 

Verandering in patiëntenstromen 

Capaciteitsverdeling in de regio 

Bestuurlijke risico’s 

 Kwartaal/jaargesprekken met RvB en afdelingsleiding 

 Gesprekken tussen RvB’s van regio ziekenhuizen 

 Patiëntenaantallen (NICE registratie) 

 Aantal MICU transporten 

 Aantal weigeringen 

Veiligheidsincidenten 

 Complicatiebespreking 

 Calamiteiten 

 Dossieranalyse naar vermijdbare schade en sterfte 

 Incidentmeldingen 

Effectiviteit van regionale samenwerking  

 NICE 

 MONITOR-IC 

 Meetbaar Beter 

 

Problemen bij teamsamenwerking, 

veiligheidscultuur en individueel 

functioneren van zorgprofessionals  

 Regionale audit en kwaliteitsvisitatie 

 Teamklimaat 

 Jaargesprekken met medisch specialisten 

 Naleven van de richtlijn ten aanzien van 

teamcommunicatie (Crew Resource Management) 

Patiënt- en familie-ervaringen  Nazorggesprekken met ex-patiënten en naasten 

Tabel 2. Informatiebronnen voor risico’s  en effecten van regionale samenwerking 
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Verantwoordelijkheden 
Voor bestuurders zijn de juridische kaders en verantwoordelijkheden bij regionale samenwerking 

helder. Zorgverleners van individuele IC’s hebben een behandelovereenkomst met patiënten volgens 

de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Zij zijn samen met de Raad 

van Bestuur en het afdelingshoofd verantwoordelijk voor de zorg van patiënten in hun eigen 

centrum. Het hoofdbehandelaarsschap blijft bij de individuele centra en wordt overgedragen bij 

overplaatsing van patiënten. Bij regionale samenwerking is geen sprake van een gezamenlijke 

behandelovereenkomst of van een regionaal hoofdbehandelaarsschap. Een aantal geïnterviewden 

geeft aan dat het niet wenselijk is om de verantwoordelijkheid bij één centrum te leggen.  

 

Quote: “Binnen het huis is een keten toch onder regie van een keteneigenaar, en die keteneigenaar 

pakt die verantwoordelijkheid onder zijn betreffende afdelingshoofd of centrumhoofd. Maar binnen 

netwerken is dat niet zo. Het is juridisch niet zo dat het afdelingshoofd hier verantwoordelijkheid kan 

nemen en hebben over de IC in Boxmeer. Altijd is de zorgprofessional daar en is die Raad van Bestuur 

en afdelingshoofd verantwoordelijk. Dus daar zit sowieso al juridisch een knik.” (Bestuurder). 

 

Bestuurders geven aan dat feitelijk de verantwoordelijkheden niet zijn veranderd bij regionale 

samenwerking. De Raad van Bestuur van grote centra hebben juridisch gezien niet meer 

verantwoordelijkheden dan de Raad van Bestuur van kleinere centra. Centra in het netwerk zijn niet 

één juridische entiteit, maar zelfstandige organisaties binnen het samenwerkingsverband. Hierdoor 

zijn individuele centra niet verantwoordelijk voor andermans handelen. Dit wordt onderschreven 

door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waarin geschreven staat dat het 

ziekenhuis de verantwoordelijke zorgaanbieder is, die ervoor moet zorgen dat alle voor hem 

werkzame zorgverleners aan de vereisten van de Wkkgz voldoen.  

 

Quote: “Dus nee, we zijn echt juridisch zelfstandige ziekenhuizen en we hebben contact met elkaar, 

we kijken hoe het loopt allemaal, maar het is niet dat we verantwoordelijk zijn voor elkaars handelen” 

(Bestuurder). 

 

Bij het optreden van incidenten en calamiteiten in de keten wordt altijd gezocht naar het moment 

waarop het incident is ontstaan en wie op dat moment verantwoordelijk was (binnen welke vier 

muren het incident heeft plaats gevonden). Er wordt gekeken naar het causaal verband tussen de 

schade, de oorzakelijke factoren en wie verantwoordelijk is voor deze factoren.  

Toch plaatsen veel interview partners kanttekeningen bij de verantwoordelijken bij 

samenwerking tussen zorgaanbieders. Wie is verantwoordelijk voor de resultaten in de follow-up 

periode: het centrum waar de patiënt is geopereerd of het ziekenhuis dat de patiënt na de operatie 

heeft overgenomen? Juridisch heeft het grote centrum, waar de patiënt is geopereerd, de 

verantwoordelijkheid van de patiënt overgedragen aan het verwijzend ziekenhuis. Dit geldt ook als 

patiënten vroegtijdig worden terugverwezen naar een regio ziekenhuis i.v.m. beperkte capaciteit op 

de IC. Is een regioziekenhuis vervolgens verantwoordelijk voor de gevolgen van premature 

doorverwijzingen en langetermijngevolgen van een moeilijke ingreep? En wat is de 

verantwoordelijkheid van het groter centrum bij het overdragen van patiënten als men niet goed kan 

inschatten of de juiste zorg in de regioziekenhuizen kan worden geleverd? Patiëntuitkomsten zijn 

niet alleen afhankelijk van de (levenreddende) behandeling op een IC of operatie, maar ook van de 

vervolgbehandeling en nazorg in de regioziekenhuizen. Hierbij is volledige en adequate 
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informatieoverdracht tussen de IC’s en belendende medisch specialisten cruciaal, maar in de 

dagelijkse praktijk echter lastig te realiseren (zie risico ‘incidenten door onvolledige 

informatieoverdracht bij overplaatsing patiënten’). Een aantal interview partners geeft aan dat met 

de regionale samenwerking, centra een  gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor 

patiënten die heen en weer worden verwezen. Deze ketenverantwoordelijkheid ligt momenteel niet 

vast, maar moet bestuurlijk ergens vastliggen. 

 

Quote: “En houdt jouw verantwoordelijk nou op, op het moment dat ze hier de deur uit gaan?” Dat 

klinkt toch heel gek? Dat als jij een hélé moeilijke ingreep hier laat doen, waarvan je weet dat de 

komende vier weken worden bepaald door die hele moeilijke ingreep, het leven van die patiënt en 

alles wat er uit komt en de uitkomsten worden nú bepaald door die ingreep, en na drie dagen zeg je: 

“Nou is hij daar.... En nou heb ik opeens geen verantwoordelijkheid meer”. Ja, dat is natuurlijk een 

hele gekke. Maar ze hebben geen idee hoe ze dat natuurlijk onder controle moeten krijgen” (Arts). 

 

Quote: “De primaire verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij degene die dat gedaan heeft. Maar d’r 

komt een overkoepelende verantwoordelijkheid om de hoek kijken waar je je juridisch gezien 

misschien straks wel mee te maken krijgt. Dat iemand zegt: “Ja, je kan wel zeggen, dat heeft die 

gedaan in dat stuk”, en zo is het nu ook ingericht. Maar ik weet niet of () je niet ook juridisch 

verantwoording af moet leggen over het feit dat jij die partner hebt gekozen. Dat wij besloten hebben 

dat samen met het [naam ziekenhuis] te doen. Maar dat begint eigenlijk al op het moment dat de 

Raad van Bestuur een overkoepelende afspraak maakt.” (Bestuurder). 
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Conclusie en aanbevelingen 

 
Risico’s van regionale samenwerking 

Intensive Care afdelingen werken samen om de kwaliteit van zorg voor IC-patiënten in de regio op 

een hoger niveau te brengen en om de zorg doelmatiger te organiseren. Het streven is om patiënten 

op het juiste bed te behandelen: dichtbij huis als het kan en ver weg als het moet. Aan regionale 

samenwerking en concentratie van complexe zorg zijn echter ook risico’s verbonden die nadelige 

gevolgen hebben voor individuele IC’s en patiënten. 

Op basis van de interviews zijn er 15 risico’s gerelateerd aan regionale IC samenwerking 

geïdentificeerd. Deze risico’s zijn zeer verschillend van aard. Veel genoemd is het risico op het sluiten 

van IC-bedden of IC-afdeling door verandering in patiëntenstromen. De verplichte regionale 

samenwerking en concentratie van complexe zorg in de grote centra leidt tot meer overplaatsingen 

van patiënten naar de grotere centra in de regio en afname van patiënten in de kleinere centra, 

waarvoor geen financiële compensatie is. Daarnaast dragen marktwerking, kostenbesparingen in de 

gezondheidszorg en de financiering van IC’s op basis van productie (aantal patiënten) ook bij aan 

concurrentie tussen individuele IC’s. Zij moeten allen strijden voor het voortbestaan van hun eigen 

IC. Door sluiting van IC-bedden en afname van het aantal patiënten gaat de kwaliteit van zorg 

achteruit, met enorme gevolgen voor het hele ziekenhuis. Kortom, de huidige marktwerking en 

bekostigingsstructuur werken averechts op het realiseren van de doelen van regionale 

samenwerking. 

In de aankomende jaren zal, door de verplichte regionale samenwerking vanuit het 

Zorginstituut (ZIN 2016) en de concentratie van complexe zorg in de academische centra, het aantal 

overplaatsingen toenemen. Het overplaatsen van patiënten is echter niet zonder risico’s. Bij alle 

overplaatsingen gaat informatie verloren. Dit leidt tot extra diagnostiek, onnodige belasting van 

patiënten en vertraging in de patiëntenzorg met soms schadelijke gevolgen voor de patiënt tot 

gevolg. Door netwerksamenwerking neemt ook de schaalgrootte toe, dat leidt tot incontinuïteit van 

zorg voor de patiënt. Patiënten krijgen te maken met meerdere zorgverleners, waardoor de regie 

ontbreekt.  

Bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Het vergroten van het 

werkveld bij netwerksamenwerking zorgt voor een groter span of control voor bestuurders, 

waardoor het moeilijker is om te sturen op kwaliteit van zorg met een groter afbreukrisico. Volgens 

de huidige wet- en regelgeving zijn individuele ziekenhuizen verantwoordelijk voor hun deel van de 

zorg in de keten. Als er incidenten optreden wordt gekeken binnen welke vier muren het incident 

heeft plaats gevonden. Geïnterviewden geven echter aan dat bij ketensamenwerking en 

gerelateerde overplaatsingen van patiënten in de regio er een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

moet zijn voor de kwaliteit van zorg.  

 

Risico’s inventariseren en beheersen 

Dit onderzoek laat zien dat er risico’s zijn, maar dat niet iedereen zich bewust is van deze risico’s. 

Voor het slagen van regionale samenwerking en het behalen van de doelstellingen, betere kwaliteit 

en doelmatigheid van zorg, is het belangrijk om risico’s vroegtijdig te signalen en hierop te sturen. Op 

dit moment ontbreken echter cijfers over het functioneren van de netwerksamenwerking tussen IC’s 

en krijgen zorgverleners en bestuurders geen structurele feedback over patiënten die zijn 

doorverwezen naar regio IC’s. Beschikbare informatiebronnen, zoals calamiteitenanalyse, 

incidentmeldingen en kwaliteitsregistraties, geven onvolledig zicht op de risico’s en bieden weinig 
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aanknopingspunten voor verbetering. Hierdoor hebben zorgverleners en bestuurders geen inzicht in 

de effectiviteit van hun eigen handelen bij ketenzorg en of regionale samenwerking daadwerkelijk 

leidt tot betere kwaliteit van zorg. 

Om structureel inzicht te krijgen in de risico’s en effecten van regionale samenwerking, 

moeten feedbackmechanismen worden opgetuigd waarmee zorgverleners en bestuurders 

vroegtijdig zicht krijgen op de risico’s om deze te kunnen beheersen. Dit vraagt niet om nieuwe 

kwaliteitsparameters of registraties, maar om het beter benutten van bestaande informatiebronnen. 

Met bijvoorbeeld het gezamenlijk, in regioverband, analyseren van calamiteiten en incidenten 

kunnen oorzaken van vermijdbare schade of sterfte, gerelateerd aan ketenzorg en overplaatsingen, 

worden achterhaald en kwaliteitsverbeteringen worden ingevoerd. Daarnaast is het technisch 

mogelijk om met de bestaande kwaliteitsregistraties de effecten van regionale samenwerking in 

kaart te brengen en zal in vervolgonderzoek worden geanalyseerd.  

De samenwerking tussen IC’s in het IC Netwerk Nijmegen & Omstreken is al vanaf 2015 in 

ontwikkeling en heeft sinds januari 2017 een formeel karakter gekregen, vooruitlopend op de 

invoering van de IC Kwaliteitsstandaard van het Zorginstituut (ZIN 2016). Omdat het 

implementatieproces van netwerksamenwerking in de regio al enige tijd op gang was, betrof het een 

geschikte regio om met de eerste ervaringen mogelijke nadelige effecten van de samenwerking te 

benoemen en factoren die het behalen van de gestelde doelen zouden kunnen bedreigen. Bepaalde 

geïdentificeerde risico’s zijn mogelijk specifiek voor deze regio en specifieke risico’s die in andere 

regio’s spelen kunnen gemist zijn.  

In de interviews is min of meer gevraagd naar zogenaamde doemscenario’s. Er is geen 

inschatting gemaakt van de kans dat een risico daadwerkelijk zal optreden en wat de ernst van de 

gevolgen kan zijn. Uiteraard spraken de bestuurders en zorgverleners tijdens de interviews ook over 

de vele voordelen van de regionale samenwerking, de randvoorwaarden voor een goede 

samenwerking en oplossingen om risico’s te voorkomen. De meeste interviewpartners zijn overtuigd 

dat regionale samenwerking leidt tot betere kwaliteit en veiligheid van zorg, maar realiseren zich ook 

dat hier evengoed risico’s aan verbonden kunnen zijn. Ze gaven aan dat het noodzakelijk is om 

risico’s en mogelijke bedreigingen voor een geslaagde samenwerking proactief en vroegtijdig te 

signaleren en hierop in te spelen. In het IC Netwerk Nijmegen & Omstreken waren betrokkenen zich 

al vanaf het begin bewust van bepaalde risico’s en wordt hierop actief ingespeeld. Voor een aantal 

risico’s is het echter lastig om beheersmaatregelen te nemen, omdat de te nemen maatregelen niet 

eenduidig zijn (zoals bij ‘bestuurlijke incontinuïteit’) of op landelijk en politiek niveau opgelost 

moeten worden (zoals aansluiting van de bekostigingsstructuur op de netwerkstructuur van de IC-

zorg in Nederland). Omdat de voordelen van regionale samenwerking en de preventieve 

maatregelen niet systematisch zijn uitgevraagd, zijn deze niet meegenomen in dit rapport. 

De lijst van risico’s uit het onderzoek kan worden gebruikt door de overige 14 IC-regio’s,en 

bestuurders van andere vormen van netwerksamenwerking, ter voorbereiding op mogelijke risico’s. 

Er kan een inschatting worden gemaakt van de kans dat deze risico’s binnen hun 

netwerksamenwerking zullen optreden en welke beheersmaatregelen nodig zijn om deze risico’s te 

voorkomen of de gevolgen ervan te minimaliseren.  
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Meer informatie? 
 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op: 

 

Marieke Zegers 

024 – 36 53881 

Marieke.Zegers@radboudumc.nl  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma Sturen op Kwaliteit wordt gefinancierd door het Citrienfonds. 

Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is 
mogelijk gemaakt door ZonMw. 

 

 

 

mailto:Marieke.Zegers@radboudumc.nl
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Appendix I   Lijst van gespreksonderwerpen interviews 
 

Sinds enige tijd werken IC’s samen in de regio. Hoofddoel hiervan is betere kwaliteit van zorg. Het 

doel van ons project is om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s (nadelige effecten) van 

samenwerken en overplaatsen van patiënten.  

 

Gespreksonderwerpen artsen en verpleegkundigen 

- Hoe krijgt de regionale samenwerking vorm? Hoe verloopt de samenwerking? 

- Hoe is de samenwerking opgezet en waar liepen jullie tegen aan? 

- Waar loopt je nu tegen aan? Wat gaat goed en wat gaat niet goed? 

- Wat zijn mogelijk dingen die fout kunnen gaan? 

- Kun je een aantal risico’s benoemen (voorbeelden of ervaringen uit eigen praktijk) 

- Wat zijn de risico’s bij het overplaatsingen van patiënten? 

- Hoe houd je zicht op het hele proces van regionale samenwerking en dingen niet goed gaan? 

- Welke bronnen gebruikt je hiervoor?  

- Hoe worden incidenten teruggekoppeld aan betrokkenen (medewerkers verschillende  IC’s)? 

- Wat moeten bestuurders weten over deze risico’s? Welke zorgen zou je met hen willen 

delen? 

- Hoe worden bestuurders op de hoogte gebracht van alle risico’s? 

- Hoe zit het met de verantwoordelijkheden bij doorverwijzingen van patiënten? Wie is tot 

wanneer verantwoordelijk? 

 

Gespreksonderwerpen Raad van Bestuur (RvB), managers en juristen 

- Wat is het belang van regionale samenwerking? 

- Wat is nodig voor een goede regionale samenwerking tussen IC’s? En zijn deze factoren 

aanwezig? 

- Wat zijn de risico’s van regionale samenwerking tussen IC’s? (op alle niveaus) 

- En wat zijn specifieke risico’s voor bestuurders? 

- Hoe wordt een RvB geïnformeerd over deze risico’s? (uit welke informatiebronnen) 

- Wat zou een bestuurder moeten weten (en wat niet)? 

- Bespreken de RvB’s onderling deze risico’s? 

- Voor bepaalde angsten (verlies van patiëntengroepen) kun je afspraken maken. Wordt dit 

gedaan; waarom niet? 

- Hoe weten we dat regionale samenwerking onder de streep beter is voor de kwaliteit van 

zorg? (uit welke informatiebronnen) 

- Wie is eindverantwoordelijke voor de patiënt binnen de regionale samenwerking? Hoe zijn 

deze verantwoordelijkheden besproken en vastgelegd? 

- Wat zijn de verantwoordelijkheden van een RvB bij regionale samenwerking? 

- Hoe is de samenwerking juridisch geregeld?  

- Wat is hiervan vastgelegd op papier? (in welke documenten) 

- Past het binnen huidige wet en regelgeving? (zijn er conflicterende regels?) 
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Appendix II  Tabel risico’s bij regionale samenwerking 

Domein Risiconaam  Omschrijving Oorzaken Mogelijke gevolgen 

Verandering in 

patiëntenstromen 

Sluiten IC-bedden en IC-

afdeling 

Sluiting IC-bedden of zelfs IC-afdeling 

door afname aantal (complexe) patiënten 

en gebrek aan financiële compensatie  

1. Afname volume patiënten door verplichte consultatie 

en doorverwijzing bij complexe patiënten naar groter 

centrum (centralisatie van complexe zorg) 

2. Marktwerking/concurrentie tussen IC’s 

3. Minimale invloed van kleine centra op 

patiëntenstromen 

4. Mededingingswet verbiedt het maken van afspraken 

over patiëntenstromen 

Sluiting IC-bedden heeft gevolgen voor het hele 

ziekenhuis: van fusie tot wording van een 

polikliniek 

Afname kwaliteit van zorg 

door verlies van 

patiëntenstromen en 

expertise 

Verlies van volume en complexe 

patiënten door verplichte consultatie en 

doorverwijzing leidt tot vertrek van 

personeel, verlies van kennis en expertise 

en kritisch vermogen in kleinere centra, 

met gevolgen voor de kwaliteit van zorg 

Verlies van volume en complexe patiënten door 

verplichte consultatie en doorverwijzing leidt tot vertrek 

van artsen en verpleegkundigen: bepaalde specialistische 

zorg wordt niet meer geleverd en de uitdaging is weg. 

Door een landelijk tekort aan IC-verpleegkundigen is het 

lastig om vacatures op te vullen 

Met afname van kwaliteit van zorg door verlies 

van expertise kan ziekenhuis functie als 

opleidingsziekenhuis verliezen 

Geen continuïteit van zorg 

door groter volume 

zorgverleners en patiënten 

Toename van personeel en patiënten in 

grote centra leidt tot discontinuïteit van 

zorg 

Door centralisatie van complexe zorg neemt het volume 

patiënten en personeel in grote centra toe. Hierdoor 

kennen zorgverleners hun patiënten minder goed en 

patiënten hebben vaker te maken met meerdere 

behandelaars. Ook leidt schaalgrootte tot onbekendheid 

onder collega’s, waardoor zij minder op elkaar zijn 

ingespeeld 

Onbekendheid van collega’s leidt tot 

communicatieproblemen en verlies aan 

informatie bij overdracht van patiënten 

Financiële risico’s door 

financieringsstructuur en 

verlies van inkomsten 

Financieringstructuur belemmert 

regionale samenwerking. Grootste 

financiële risico is het verlies van 

inkomsten door afname volume in 

patiënten waarvoor geen financiële 

compensatie is 

Financiële onzekerheden worden vergroot door: 

1. Groter werkgebied (aantal IC’s in een netwerk) 

2. Geen openheid over financiën tussen netwerk IC’s 

3. Marktwerking en concurrentie: alle IC’s en 

ziekenhuizen moeten hun eigen broek ophouden 

4. Kostenbesparingen: zorgkostenplafond blijft gelijk voor 

grote centra bij toename van volume complexe patiënten 

Door marktwerking stellen ziekenhuizen en IC’s 

hun eigen financieel belang voorop. Dit staat 

het realiseren van de doelstelling van regionale 

samenwerking in de weg: behoud eigen IC staat 

boven het doelmatiger organiseren van de zorg 

in de regio 
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Domein Risiconaam  Omschrijving Oorzaken Mogelijke gevolgen 

5. Jaarlijkse onderhandeling met zorgverzekeraars; geen 

lange termijn afspraken 

Bestuurlijke risico’s Bestuurlijke incontinuïteit Door wisseling van bestuurders neemt 

aandacht voor de gemaakte afspraken af 

waardoor het bestuurlijk vertrouwen een 

deuk krijgt 

Wisselingen in Raden van Bestuur Vertraging in realisatie van de doelen 

(vergroten doelmatigheid en kwaliteit van zorg) 

van netwerksamenwerking 

Imagoschade – groter 

afbreukrisico 

Vergroting van het werkveld 

(samenwerken in regionaal netwerk) 

zorgt voor een grotere span of control 

voor bestuurders, waardoor het 

moeilijker is om inzicht en grip te houden 

op risico’s 

Door regionale samenwerking neemt het werkveld van 

bestuurders toe 

Geen juiste inschatting en beheersing van 

risico’s leidt tot grotere kans op 

veiligheidsincidenten, aansprakelijkheid en 

imagoschade 

Cultuur Geen vertrouwen, gebrek 

aan openheid en 

communicatie 

Ongelijkheid tussen 

samenwerkingspartners is schadelijk voor 

het onderling vertrouwen, openheid over 

belangen en samenwerking 

Er is angst en onzekerheid bij de kleinere centra door de 

afhankelijkheid van patiëntenstromen van de grote 

centra. Ook wordt door kleinere centra een arrogantie 

vanuit het grote centrum m.b.t. kennis en expertise 

ervaren 

Geen openheid en vertrouwen is schadelijk voor 

de communicatie, samenwerking en 

patiëntveiligheid 

Verlies eigen identiteit en 

autonomie van individuele 

IC’s 

Verlies van eigen manier van werken en 

autonomie door samenwerking met 

meerdere IC’s. Ook verlies van 

teamstructuur, teamgevoel en 

leiderschap door uitwisseling van 

personeel 

Door regionale samenwerking (incl. uitwisseling 

personeel) verlies van saamhorigheid en teamgevoel. Bij 

uitwisseling van personeel voelen mensen zich minder 

thuis bij een team en door de uitwisseling wordt een 

ervaren kracht in het eigen team gemist 

Minder saamhorigheid en teamgevoel kan 

leiden tot miscommunicatie, inadequate 

aanspreekcultuur en uiteindelijk tot incidenten 

Risico’s verbonden 

aan uitwisseling van 

informatie en 

personeel 

Overtreding privacy wet- en 

regelgeving bij uitwisseling 

patiënteninformatie 

Onvoldoende naleving wet- en 

regelgeving rondom privacy van patiënten 

bij uitwisseling van informatie 

O.a. geen informed consent (toestemming) van 

patiënten, of naasten als patiënten niet aanspreekbaar 

zijn, voor het overplaatsen van patiënten. Onduidelijkheid 

over inzage patiëntendossier medebehandelaars in de 

regio ziekenhuizen 

Boetes vanuit Autoriteit Persoonsgegevens 
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Incidenten door 

onbekendheid met 

apparatuur en EPD in regio 

ziekenhuizen 

Verschillen in apparatuur, materialen, 

procedures, protocollen, werkwijzen en 

EPD tussen ziekenhuizen vergoot kans op 

incidenten bij uitwisseling van personeel 

Het is lastig om te werken met onbekende apparatuur en 

om een onbekend EPD eigen te maken 

Onbekendheid met apparatuur, materialen, 

procedures en het EPD dragen bij aan onveilige 

zorg 

(Extra) 

overplaatsingen 

Incidenten door onvolledige 

informatieoverdracht bij 

overplaatsing patiënten 

Er gaat altijd informatie verloren bij 

overdrachten met veiligheidincidenten als 

gevolg 

Centralisatie van complexe zorg (juiste patiënt op het 

juiste bed) leidt tot meer overplaatsingen. 

Informatieoverdracht is altijd incompleet en 

zorgverleners moeten overgedragen patiënt leren kennis. 

Dit leidt tot vertraging in de zorg 

Onvolledige informatieoverdracht vergoot risico 

op veiligheidincidenten,  onnodige diagnostiek 

en belasting voor patiënten 

Incidenten n.a.v. fysieke 

overplaatsing van IC-

patiënten 

MICU transporten zijn belastend voor 

patiënten (vervoer van kritisch zieke 

patiënten) en arbeidsintensief. MICU is 

niet altijd beschikbaar 

MICU is niet 24 uur beschikbaar; kan leiden tot vertraging 

bij overdracht van IC-patienten. Dan wordt patiënt 

verplaatst met ambulance, welke minder goed is uitgerust 

voor het vervoer van kritisch zieke personen  

Overplaatsing van patiënten en regelen van 

MICU transport kan leiden tot vertraging in de 

zorg. 

Incidenten door beperkte 

beddencapaciteit 

Beddendruk en ‘schuiven’ IC-patiënten 

over beschikbare IC-bedden in de regio 

leidt tot vertraging in de zorg of tot te 

vroege overplaatsingen 

Niet tijdig doorverwijzen naar de academie of te vroeg 

overplaatsen naar de periferie door beddendruk op de IC 

Veiligheidsincidenten door te vroege of te 

latere overplaatsing  

Verhoogd risico op 

overlijden bij overplaatsing 

naar kleinere centra 

Patiënten overlijden na overplaatsing 

naar kleinere centra 

Door andere mindset en minder kennis en expertise in 

kleine centra 

Verhoogd risico op overlijden 

Risico’s bij 

gezamenlijk 

bespreken van 

patiënten 

Te lang doorbehandelen van 

patiënten 

Gezamenlijk bespreken van patiënten in 

de regio (MDO) leidt tot te lang 

doorbehandelen (‘doorrommelen’) van 

patiënten (onnodig in leven houden) 

Bij zorg op afstand wordt de nuance gemist Te lang doorbehandelen leidt tot extra werk, 

hogere kosten, en extra belasting voor patiënt 

en naasten. Ook drukt het op de werkbeleving 

van zorgverleners 

IC=Intensive Care; EPD= Electronisch patiënten dossier; MICU =  Mobiele Intensive Care Unit ; MDO= Multi disciplinair overleg; SEH = Spoedeisende Hulp afdeling 


