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Intensieve zorgen

Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar Intensive-caregeneeskunde
aan de Universiteit van Amsterdam
op donderdag 30 oktober 2003
door

Margreeth Vroom

Mijnheer de Rector Magnificus,
Mevrouw de Decaan,
Leden van de Raad van Bestuur,
Hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam en zusterfaculteiten,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

‘Volle IC kostte vrouw mogelijk het leven’. Zo luidde de kop in de NRC op 4 juni
1997. Het artikel vervolgt: ‘Een 65 jarige vrouw is overleden aan de gevolgen van
een gesprongen lichaamsslagader omdat er niet op tijd een intensive care (IC) bed
beschikbaar was. De vrouw was een dag tevoren met een verwijde lichaamsslagader
in een ziekenhuis in Noord-Holland opgenomen. Het team in dit ziekenhuis was
niet in staat om de vrouw te opereren, omdat er voor de ingreep een hart-longmachine benodigd was. Er werd gebeld met het AMC en Nieuwegein maar daar was
op dat moment geen IC bed beschikbaar voor de benodigde nazorg. Ook werden tevergeefs ziekenhuizen in Groningen en Rotterdam geraadpleegd. De volgende dag
was er in het AMC een bed beschikbaar, de vrouw werd overgeplaatst, maar overleed tijdens het transport in de ambulance.’1
Tot zover dit trieste relaas dat destijds voor grote commotie in het land zorgde.
Juist in de hieraan voorafgaande week waren de IC-capaciteitsproblemen, na het
verschijnen van een onderzoeksrapport door het Julius Instituut, namelijk breed
uitgemeten in de media.2 Er volgden vragen en briefwisselingen van Tweede-Kamerleden met de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), minister Borst. Er bestond verwarring over de vraag of en, zo ja, hoeveel
extra intensive carebedden het AMC de jaren tevoren had aangevraagd.3 Op 12 september van datzelfde jaar, 1997, volgde vanuit het AMC een officieel verzoek tot
uitbreiding van het aantal IC-bedden van 28 naar 50. Gisteren, ruim zes jaar later,
was het zover: de nieuwe geavanceerde 50-beds IC werd door de huidige minister
van VWS, minister Hoogervorst, officieel geopend.
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Ontwikkelingen gedurende de afgelopen jaren
Behalve de inspanningen rondom de capaciteitsvergroting hebben er de afgelopen
jaren nog meer belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van de intensive-caregeneeskunde. De eerste medische specialisten ontvingen in Nederland,
na een aanvullende tweejarige opleiding en een afrondend Europees examen, hun
officiële aantekening in het aandachtsgebied intensive-caregeneeskunde. Deze ICartsen worden ook wel ‘intensivisten’ genoemd. De volwassenwording van dit aandachtsgebied binnen de geneeskunde wordt verder onderstreept door het feit dat
recentelijk binnen de meeste academische centra in Nederland een leerstoel intensive-caregeneeskunde is toegekend – een eer die getuige deze oratie ook de intensive-caregeneeskunde binnen de Universiteit van Amsterdam ten deel is gevallen.
Tot groot verdriet van velen is een belangrijke inspirator en visionair, de intensivist professor Chris Stoutenbeek, ons in 1998 ontvallen. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de IC-geneeskunde in Nederland, in het bijzonder in het AMC, was
groot. Hij stond aan de wieg van onder meer de toepassing van selectieve darmdecontaminatie (afgekort SDD), een tot voor kort controversiële strategie waarbij
door preventieve toediening van antibiotica aan ernstig zieke patiënten, infecties
kunnen worden voorkomen. Juist in de afgelopen maand zijn de gunstige effecten
van deze aanpak uitgebreid in het nieuws geweest. Collega Evert de Jonge toonde
door middel van een omvangrijke meerjarige studie op onze afdeling aan dat door
het toepassen van SDD de kans op IC-sterfte bij onze ziekste categorie patiënten
daalt van 23% naar 15%.4 Het is heel erg jammer dat Stoutenbeek, als initiatiefnemer van deze studie, de gunstige resultaten zelf niet meer heeft kunnen meemaken.
Verder stond Stoutenbeek aan de basis van de Nationale Intensive Care Evaluatie.
Hierbij worden, door middel van een groot landelijk registratiesysteem, de uitkomsten van IC-zorg verzameld en gecorrigeerd voor de ernst van ziekte – dit om
door (in slecht Nederlands) benchmarking de kwaliteit van IC-zorg te bevorderen.
Momenteel nemen meer dan 22 intensive-careafdelingen in Nederland aan dit initiatief deel.5,6
Ook buiten Nederland heeft de tijd niet stilgestaan. De laatste jaren is de toegevoegde waarde van de intensivist op de uitkomsten van IC-zorg steeds duidelijker
geworden. De resultaten van verschillende studies zijn vorig jaar gebundeld in een
zogenaamde ‘meta-analyse’. Hierin werd weergegeven dat intensive-careafdelingen waar patiënten werden behandeld door geregistreerde intensivisten maar liefst
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een 40% lagere IC-sterfte en een 30% lagere ziekenhuissterfte kenden ten opzichte
van IC-afdelingen waarbij de zorg op de IC werd verleend door specialisten met
7
vooral belangrijke taken buiten de intensive-careafdeling.
Deze en andere studies zijn in Corporate America niet onopgemerkt gebleven en
hebben in het jaar 2000 geleid tot de oprichting van de zogenaamde ‘Leapfrog
Group’ ter bevordering van de patiëntveiligheid. Dit initiatief werd genomen door
enkele CEO’s – de voorzitters van de raden van bestuur van Amerika’s grootste bedrijven. Reden was het verschijnen van een rapport waarin vermeld stond dat er als
gevolg van medische fouten en missers in de Verenigde Staten (VS) zoveel patiënten
per jaar sterven, dat deze oorzaak van sterfte meer slachtoffers eist dan verkeers8
ongevallen, borstkanker of AIDS. Als gevolg hiervan heeft de Leapfrog Group,
waarbij vele giganten – zoals Exxon Mobile, General Electric, IBM en Citygroup –
zich hebben aangesloten, zijn macht als belangrijke inkoper op de gezondheidszorgmarkt aangewend. De Leapfrog Group probeert door financiële prikkels ziekenhuizen aan te zetten een drietal belangrijke verbeteringen te realiseren. Ten eerste het
introduceren van een elektronisch voorschrijfsysteem om het aantal fouten bij het
toedienen van medicijnen te reduceren. Ten tweede het waarborgen van voldoende
expertise bij zeer riskante ingrepen door minimale aantallen op jaarbasis te eisen.
En ten derde de eis dat niet alleen de patiëntenzorg, maar ook de organisatie van een
intensive-careafdeling in handen is van geregistreerde intensivisten.9 Implementatie
van alleen al dit derde aandachtspunt in alle centra in de VS zou, zo werd toen berekend, op jaarbasis maar liefst 160.000 levens sparen.
Volgens een recent onderzoek heeft momenteel slechts 25% van de IC’s in VS
een fulltime intensivist in dienst,10 en bedraagt het aantal IC’s dat nu aan de Leapfrogeisen kan voldoen slechts 10%.9 Dit initiatief, waarbij zich nu al meer dan 140 private en publieke organisaties hebben aangesloten met in totaal 34 miljoen verzekerden, zal uiteraard een enorme impact gaan hebben op de IC-geneeskunde, zowel
binnen als buiten de VS.

Toekomstige ontwikkelingen
Tot zover de terugblik op het recente verleden. De aanvaarding van dit nieuwe ambt
en de opening van onze nieuwe IC-afdeling nodigen uiteraard vooral ook uit om een
blik in de toekomst te werpen. Vaak wordt bij dit soort gelegenheden de verwach-
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ting uitgesproken dat nieuwe technologische hoogstandjes, inzicht in het genetisch
materiaal van een patiënt of nieuw te ontwikkelen medicamenten een belangrijke
ommezwaai in het vakgebied teweeg zullen brengen. Uiteraard hebben deze ontwikkelingen ook een belangrijke invloed op de intensive-caregeneeskunde, zowel
in directe als in indirecte zin. Zo lijkt het nu binnen handbereik dat patiënten met
het type aandoening zoals bij de eerder gememoreerde patiënte uit Noord-Holland, in de toekomst wellicht helemaal geen intensive-carezorg meer nodig zullen
hebben. In plaats van een grote operatie aan de lichaamsslagader in de borstholte,
met alle mogelijke complicaties van dien, kan nu via een bloedvat in de lies een prothese worden ingebracht om het verzwakte deel van de lichaamsslagader van binnenuit te versterken. Dat is dus vergelijkbaar met de verdringing van de ‘open hartoperatie’ door de ‘dotterprocedure’ van kransslagaders rondom het hart.
Voor het vakgebied IC-geneeskunde zelf, verwacht ik echter niet dat de grote
winst in de nabije toekomst gehaald zal worden uit dergelijke nieuwe technologische hoogstandjes of nieuwe medicamenten. De apparatuur om patiënten te beademen, de nierfunctie te vervangen of de hartfunctie te ondersteunen, wordt vast nog
geavanceerder. Ook de bewakingsapparatuur rondom het bed zal verfijnder worden
– vernieuwingen waar we dankbaar gebruik van zullen maken, maar waaruit in mijn
ogen de komende jaren niet de grote winst te behalen valt. Naar mijn verwachting
zal de belangrijkste winst voortkomen uit, enerzijds, het beter implementeren van
de nu al bestaande kennis en, anderzijds, het voortschrijdend onderzoek naar de
wijze waarop de huidige technieken en medicamenten optimaal ingezet kunnen
worden. Laat ik beide onderdelen nader toelichten.
Allereerst het beter implementeren van nu al bestaande kennis. In feite is het Leapfrog-initiatief, waarbij getracht wordt ziekenhuizen te dwingen geregistreerde
intensivisten op hun IC-afdelingen te werk te stellen, hiervan een belangrijk voorbeeld. De hoeveelheid publicaties die maandelijks in de literatuur verschijnt, is zo
omvangrijk dat het al moeilijk is om op één medisch aandachtsgebied goed geïnformeerd te blijven, laat staan op meerdere – reden ook waarom klinische richtlijnen
en protocollen steeds belangrijker in de zorg worden. Ook is het van belang dat we
de kennis rondom de behandeling van een patiënt goed in kaart brengen en volledig
aan elkaar weten over te dragen, zowel binnen de afdeling als tussen afdelingen. De
snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie stelt eenieder van ons in staat
binnenkort dergelijke richtlijnen en patiëntengegevens op de cruciale momenten
voorhanden te hebben.
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Ten tweede is er sprake van een voortschrijdend inzicht door gedegen onderzoek naar de optimale inzet van de huidige ter beschikking staande middelen. Juist
in de afgelopen paar jaar zijn diverse van dergelijke onderzoeken op het gebied van
de IC-geneeskunde in vooraanstaande tijdschriften gepubliceerd. Zo hebben studies aangetoond dat strikte bloedsuikerregulatie op de intensive care,11 snelle en
doelgerichte opvang van patiënten met een ernstige infectie (sepsis genaamd)12 en
de toediening van lage doseringen corticosteroïden aan deze categorie patiënten13
alle belangrijke dalingen van de ziekenhuissterfte tot gevolg hebben. Het betreft
hier dus geen nieuwe medicamenten of technieken, maar simpelweg het weten hoe
we deze middelen optimaal kunnen inzetten. Ook de onderzoekslijnen binnen onze
eigen afdeling richten zich hierop. Veel van dergelijke studies kunnen op termijn
belangrijke gezondheidswinst voor grote groepen van onze patiënten opleveren.
Mijn betoog tot hiertoe lijkt er wellicht één van louter optimisme te zijn, uitgedragen door een trotse leidinggevende van een fantastische nieuwe en sterk in omvang
toegenomen IC-afdeling. Het lot van het aandachtsgebied intensive-caregeneeskunde lijkt immers in positieve zin bezegeld te zijn. Er zijn recentelijk belangrijke vooruitgangen in de patiëntenzorg geboekt en er bestaan realistische verwachtingen ten
aanzien van een verdere reductie van de kans op sterven bij vele categorieën IC-patiënten. Men zou zelfs het idee hebben kunnen krijgen dat op termijn niemand
meer op een IC-afdeling zou hoeven te overlijden of dat de ontwikkelingen in de geneeskunde de intensive-carezorg zelfs overbodig zouden kunnen maken.
Daarmee zou ik u echter een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken hebben
gegeven. De vraag naar IC-zorg neemt namelijk juist nog steeds toe en de patiënten
die op een IC worden opgenomen, zijn steeds zieker. De buitenwacht, ook collega
medici, realiseren zich vaak niet hoe ziek onze patiënten tegenwoordig zijn. Om de
ernst van ziekte bij opname op een IC uit te drukken, wordt gebruikgemaakt van internationale scoringssystemen die de verwachte kans op ziekenhuissterfte kunnen
berekenen. Om u een idee te geven: van de patiënten die acuut op onze IC-afdeling
worden opgenomen – ongeveer de helft van onze patiënten –, is de voorspelde kans
op ziekenhuissterfte alleen al in de afgelopen vijf jaar opgelopen van 26% naar 33%.
De daadwerkelijke sterfte is gelukkig wel iets lager, maar niet veel. De andere helft
van onze patiënten, zij die aansluitend op een geplande grote operatie op de IC worden opgenomen met gemiddeld een lagere sterftekans, zijn ook steeds ernstiger
ziek. Bijkomende aandoeningen vormen tegenwoordig steeds minder vaak een be-
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letsel om grote ingrepen te ondergaan. Mede als gevolg van deze ontwikkelingen
zullen we de komende jaren met een aantal belangrijke problemen geconfronteerd
worden – problemen waarvoor we op afzienbare termijn gezamenlijk oplossingen
dienen te vinden. Ik denk dan aan de toename van het aantal ethische dilemma’s, het
tekort aan IC-verpleegkundigen en -artsen en de exponentieel stijgende kosten, tezamen met de inadequate financieringsstructuur.

De ethische dilemma’s
Op een intensive care overlijden, zoals gezegd, erg veel mensen. Van alle mensen
die jaarlijks in de VS overlijden, doet maar liefst 20% dat op een intensive-careafdeling.14 Vroeger kwamen de patiënten op een IC te overlijden ondanks agressieve
therapie. Tegenwoordig zijn we steeds beter in staat de patiënt in leven te houden,
maar dient zich derhalve wel steeds vaker de vraag aan of we nog zinvol bezig zijn. Je
zou kunnen zeggen dat we in toenemende mate geconfronteerd worden met de gevolgen van ons eigen succes. Maar wat zijn voor een specifieke patiënt exact de
vooruitzichten en welke kwaliteit van leven vindt déze patiënt nog menswaardig?
Hierin bestaan nu eenmaal grote individuele verschillen.
Als gevolg van dergelijke dilemma’s ontstaat soms grote spanning op de werkvloer. Een recente enquête onder artsen en verpleegkundigen op 133 Franse intensive-careafdelingen gaf bijvoorbeeld aan dat maar liefst 67% van de verpleegkundigen en 27% van de medici ontevreden zijn over de wijze waarop het
beslissingsproces rondom het levenseinde van een patiënt verloopt.15 De huidige
aanpak leidt vaak tot lang doorbehandelen. Op de IC leidt dit soms tot twijfel of het
belang van de patiënt hiermee nog steeds gediend wordt, of men nog zinvol bezig is.
Dat geldt zeker voor de verpleegkundigen die, in tegenstelling tot de medici, continue geconfronteerd worden met de levensstrijd van ernstig zieke patiënten. Aan de
andere kant is dit ook een moeilijke fase voor de andere bij de patiënt betrokken
specialisten. Zij hebben immers vaak gedurende lange tijd, voorafgaande aan de ICopname, de zorg op zich genomen, en voor hen is het soms moeilijk te aanvaarden
dat de behandeling gaandeweg uitzichtloos is geworden.
De vraag dient zich aan welke richtlijnen ons als medici terzijde staan bij het omgaan met dergelijke dilemma’s. Een aantal richtlijnen ten aanzien van de medische
ethiek, de toewijding en het gedrag van artsen staat samengevat in een op 27 augus-
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16

tus jl. gepresenteerde, geheel vernieuwde artseneed. De eed wordt afgelegd bij
het in ontvangst nemen van het artsendiploma, hetgeen overigens niet wettelijk
verplicht is. Tot dan toe werd de eed van Hippocrates gebruikt die nog uit 1878
stamde. Laat ik u deze ter vergelijking nog even voorlezen:
Ik zweer/beloof dat ik de genees-, heel-, en verloskunst volgens de daarop wettelijk
vastgestelde bepalingen naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen en dat ik
aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of
ter mijner kennis is gekomen, tenzij mijne verklaring, als getuige of deskundige in regten gevorderd of ik anderszins tot het geven van meededeling door de wet verpligt worde.
Dit was voor mij, toen ik er in 1986 mee geconfronteerd werd, nog een overzichtelijk kader. Nu, anno 2003 gaan verwachtingen die in de eed zijn opgenomen vele
malen verder en luidt de eed als volgt:
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van
mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvatting. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheimhouden wat
mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen
van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis,
ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Dat is waarachtig niet niks. Wellicht dat ik daar als pas afgestudeerde, niet gehinderd door al te veel klinische ervaring, nog makkelijk overheen had kunnen stappen, maar nu, na jaren werkzaam geweest te zijn op een intensive-careafdeling, zou
ik het moeilijk vinden dit te beloven. Er zijn meerdere passages die mij zorgen baren, vooral Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden en Ik zal de patiënt goed inlichten.
Laat ik een en ander nader toelichten:
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Het gaat hier om de grenzen van mijn, dan wel onze, mogelijkheden – een dilemma waarmee we op een intensive-careafdeling dagelijks geconfronteerd worden. Wanneer we daadwerkelijk in staat zouden zijn onze grenzen van patiënt tot
patiënt te identificeren, welke consequenties zou het bereiken van deze grens dan
dienen te hebben: het staken van de behandeling? (Voor alle duidelijkheid, het staken van een behandeling op een intensive-careafdeling door het onthouden van levensondersteunende therapieën met machines of medicamenten dient niet verward
te worden met euthanasie; daarvan is in dit gehele betoog geen sprake). Dat deze
beslissingen in de praktijk niet eenvoudig te nemen zijn, blijkt wel uit een reeks van
artikelen die dit jaar verschenen zijn. In een recente publicatie werd de zorg voor
patiënten die op een IC kwamen te overlijden in 17 verschillende Europese landen
geïnventariseerd. Het overlijden van patiënten werd in maar liefst 76% van alle gevallen voorafgegaan door een behandelingsbeperking of het staken van een zinloos
geachte behandeling. Opvallend was echter dat dit beleid verre van éénduidig was;
er werden grote verschillen gevonden in de wijze waarop en de mate waarin behandelingsbeperking werd toegepast, vooral tussen gebieden met verschillende geloofsovertuigingen.17
Vorige maand verscheen een artikel waarin werd onderzocht welke criteria intensivisten in Noord-Amerikaanse IC’s hanteerden om de behandeling te staken.
Het bleek dat niet alleen objectieve, maar vooral ook subjectieve criteria een rol
speelden, zoals de perceptie die de medicus uit gesprekken met de familie had gekregen omtrent de wensen van de patiënt, of de verwachtingen ten aanzien van de
kans op overlijden of op cognitieve disfunctie, oftewel verminderde hersenfunctie
bij overleven.18 Naast overlijden spelen dus verwachtingen ten aanzien van de toekomstig kwaliteit van leven – een zo cruciaal eindpunt voor de patiënt – een belangrijke rol.
Deze verwachtingen vormen echter tevens een frequente bron voor discussie,
zeker ook tussen artsen en verpleegkundigen. Op een intensive-careafdeling in
Zwitserland werd gedurende een jaar dagelijks aan medici en verpleegkundigen
gevraagd hoe ze de kans op de eventuele toekomstige kwaliteit van leven van een
patiënt inschatten. Zes maanden na ontslag werden de ex-patiënten telefonisch
geïnterviewd. Deze studie toonde grofweg aan dat medici te optimistisch en verpleegkundigen te pessimistisch zijn.19
Kunnen ethici nog een rol spelen bij het omgaan met dergelijke dilemma’s? In
een vorige maand verschenen studie werden de effecten geëvalueerd van het
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ethisch consulentschap op een zevental Amerikaanse IC’s – dit in situaties waarbij
ter discussie stond of de levensondersteunende therapie van een patiënt nog langer
gecontinueerd diende te worden. Vergeleken bij de patiënten waarbij de standaardstrategie werd gevolgd, leidde het ethische consulentschap opmerkelijk genoeg tot
eenzelfde sterftecijfer, maar wel tot een kortere IC en ziekenhuisopnameduur.
Blijkbaar werd dus door het betrekken van een ethicus bij de discussie de duur van
20
achteraf gezien medisch zinloos handelen bekort.
Kennelijk is het – in elk geval in ons vakgebied – dus toch niet zo eenvoudig om
aan te geven waar de grenzen van onze mogelijkheden liggen of wat we daarmee
moeten doen. Eigenlijk is dit ook niet zo verwonderlijk: onze kennis over kwaliteit
van leven na een ernstige aandoening waarvoor IC-behandeling noodzakelijk was, is
nog beperkt. Onderzoek binnen de IC-geneeskunde richtte zich tot voor kort namelijk vooral op sterftekansen tijdens de IC- of ziekenhuisopname, hetgeen uiteraard een uitermate relevant eindpunt voor de patiënt is. Tevens vormt het een geliefd eindpunt voor onderzoekers omdat er nu eenmaal, hoe cru het ook klinkt,
weinig discussie over kan ontstaan. Dood is immers dood. Onderzoeken naar kwaliteit van leven zijn moeilijker op te zetten, omdat deze langer duren voordat je erover kunt publiceren en het eindpunt minder éénduidig is.
Hiermee komen we meteen terecht bij de tweede zinsnede uit de artseneed die mij
zorgen baart: Ik zal de patiënt goed inlichten. Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat ook
dit binnen ons vakgebied vooralsnog niet eenvoudig is. Is het al moeilijk in te schatten wat voor een individuele patiënt op korte termijn de kans op overlijden is, het
uitspreken van verwachtingen ten aanzien van langetermijneffecten op de kwaliteit
van leven is helemaal complex. Gelukkig is recentelijk wel volop wetenschappelijke
aandacht ontstaan voor deze langetermijneffecten. Een belangrijke conclusie tot nu
toe is dat diverse studies consistent hebben laten zien dat de overgrote meerderheid
van ex-patiënten tevreden zijn met de hun resterende kwaliteit van leven – zodanig
zelfs dat ze bereid zouden zijn opnieuw een IC-opname te ondergaan.21 Wat wel opgemerkt moet worden, is dat dit uiteraard alleen geëvalueerd kon worden bij de
overlevenden van IC-zorg; het betreft dus een positieve selectie.
Toch moeten we niet te lichtzinnig heenstappen over de gevolgen van ernstig
ziek zijn. Afgelopen februari bijvoorbeeld werd een studie gepubliceerd over de
één-jaarseffecten bij overlevenden van het acute respiratory distress syndrome, afgekort
ARDS.Dat is een syndroom waarbij de gasuitwisseling in de long ernstig gestoord is
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en dat vaak optreedt bij IC-patiënten. De studie liet zien dat de overlevenden van
ARDS, gemiddeld de relatief jongere patiënt van mid-veertig, allen na 1 jaar nog
steeds belangrijke fysieke beperkingen kenden als gevolg van spierverlies en algehe22
le zwakte. Slechts de helft van de ex-patiënten was weer aan het werk.
Niet alleen overlevenden van ARDS, maar vele ex IC-patiënten ondervinden op
langere termijn nog klachten van de periode dat ze ernstig ziek waren. Het academische ziekenhuis in Brussel bijvoorbeeld volgde alle patiënten die in een bepaalde
periode in 2000 opgenomen waren en evalueerde de uitkomsten daarvan 18 maanden later. Uitgesloten van de studie waren patiënten die een ongecompliceerde geplande operatie hadden ondergaan. Het ging hier om een betrekkelijk kleine studie
waarin ongeveer 200 patiënten werden gevolgd. Van deze patiënten overleed 28%
in het ziekenhuis en 13% na ziekenhuisontslag. Binnen de groep overlevenden die
wilden of konden meewerken aan het onderzoek – het betreft hier ongeveer 100
patiënten – gaf 40% aan nu een slechtere kwaliteit van leven te hebben dan vóór de
IC-opname. Dit varieerde van het moeten aanpassen van hun dagelijkse activiteit,
het hebben van een beperkte autonomie of beperkte mobiliteit, tot ernstige invaliditeit. Vierenveertig procent van hen had nog last van pijn, en 30% had meer last
van angst of depressie dan voor de opname. Van de patiënten die vóór IC-opname
aan het arbeidsproces deelnamen, had 60% van de overlevenden na 18 maanden zijn
werk hervat.23
Wat leren deze studies ons? Allereerst, dat moge duidelijk zijn, dienen we meer
kennis te vergaren over de gevolgen van ernstig ziek zijn op lange termijn. Hiertoe
is het in mijn ogen absoluut noodzakelijk dat we, naar analogie van de neonatologie,
in staat worden gesteld om de patiënten op een structurele wijze te volgen na hun
IC-opname – dit opdat we beter in staat zijn prognostische modellen te ontwikkelen die ons bij het maken van onze beslissingen kunnen ondersteunen. Zo zullen we
dus beter in staat zijn de grenzen van onze mogelijkheden te leren kennen, zoals de
artseneed van ons verlangt, en tevens betere feedback krijgen waar het gaat om verbetering van de kwaliteit van zorg. Dat is niet alleen van belang voor de medische
discipline, maar evenzeer voor de verpleegkundige. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van en motivatie voor het IC-verpleegkundige vakgebied. Tot slot is het volgen van de IC-populatie van groot belang om gedegen informatievoorziening aan patiënt en zijn familie te kunnen geven – zoals
vermeld, eveneens een belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe artseneed. Dit is be-
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langrijk, mede in het licht van de veranderende maatschappij, waarbij de autonomie
en het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt hoog in het vaandel staan. Vooral de patiënt zélf moet de kans krijgen een weloverwogen besluit te nemen of een IC-opname nog wenselijk is en tot hoever hij of zij bereid is te gaan. Hiertoe dient de patiënt
evenwel in een vroegtijdig stadium voorzien te worden van de juiste informatie. Als
intensivist komen we helaas pas laat met de patiënt in aanraking, vaak pas op het moment dat spoed al geboden is en goed overleg met de patiënt niet meer mogelijk is.
Dit betekent dat we in de toekomst vooral ook huisartsen en andere specialisten van
betere informatie moeten gaan voorzien. Juist zij hebben immers de mogelijkheid
om de potentiële IC-patiënt in te lichten over de mogelijkheden, maar vooral ook
de onmogelijkheden van de IC-geneeskunde en, heel belangrijk, de wensen van de
patiënt te documenteren. Dit kan mijns inziens alleen als de intensive-caregeneeskunde een structurele rol krijgt in het basale geneeskundige onderwijs, hetgeen, in
elk geval aan onze universiteit, momenteel niet het geval is.

Het tekort aan IC-verpleegkundigen en artsen
Maar hiermee zijn nog niet alle zorgen de wereld uit, want door de verdere vergrijzing van de bevolking neemt de vraag naar zorg toe. Het probleem is dat niet alleen
de bevolking vergrijst, maar het werknemersbestand in de zorg zelf ook. De verwachting is dat het aantal vijftigplussers binnen deze beroepsgroep in tien jaar tijd
zal zijn toegenomen van 10% nu naar ruim 22% dan.24 In Amerika is de situatie nog
verontrustender: daar is over zeven jaar maar liefst 40% van de verpleegkundigen
50-plusser.25 Dit is uiteraard een zorgwekkende situatie voor ieder type zorginstelling of afdeling, maar helemaal voor een arbeidsintensieve omgeving als een intensive-careafdeling. Om onze nieuwe 50 beds IC-afdeling volledig te kunnen bemensen, is op termijn een bezetting met alleen al 225 fulltime verpleegkundigen
benodigd. Nu kan ik me voorstellen dat u zich afvraagt of het geen overbodige luxe
is, al die verpleegkundigen rondom dat bed. Aangetoond is echter dat er een verband bestaat tussen pieken in werklast en de kans op sterfte van de patiënt.26
Tevens is, zoals gezegd, voor goede IC-zorg naast de aanwezigheid van IC-verpleegkundigen ook die van intensivisten van groot belang. De eerdergenoemde
Leapfrog-eisen, tezamen met de verwachte groei in IC-zorg, zullen in de Verenigde
Staten tot grote tekorten gaan leiden. Het tekort aan intensivisten zal in 2020 naar
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schatting 22% bedragen en in het jaar 2030 maar liefst 35%. Ook in Nederland
bestaat er een tekort aan intensivisten, zij het minder extreem.
De vraag is of en hoe we dit probleem kunnen oplossen. Door middel van imagoverbetering van het vak wellicht? Dienen we zelf ook niet een veel positiever
beeld over ons mooie vak uit te dragen? Zou een kritische herevaluatie van het scholingstraject nuttig zijn? Dienen de taken van verpleegkundigen te worden overgenomen door niet-verpleegkundigen? Aan veel van deze onderwerpen wordt momenteel gewerkt. Echter alle goede initiatieven ten spijt, is het realistisch te
verwachten dat het probleem niet volledig opgelost zal worden. Derhalve dienen
we ons voor te bereiden op toekomstige tekorten.

De kosten van zorg en de inadequate financieringsstructuur
Het is evident dat in het licht van de toenemende vraag naar zorg niet alleen personele krapte, maar ook de beschikbare financiën een barrière zullen gaan vormen.
De financiële middelen die op termijn voor intensive-carezorg beschikbaar gesteld
kunnen worden, zijn nu eenmaal niet oneindig. Dit spanningsveld neemt nog verder
toe doordat ook de verwachtingen en eisen van de maatschappij veranderd zijn. Tegenwoordig wordt door de patiënt of familie regelmatig geëist dat al het mogelijke
uit de kast wordt gehaald, zelfs zonder zicht op eventuele gezondheidswinst.
De kosten van intensive-carezorg zijn nu al immens. Volgens recente artikelen
worden in de Verenigde Staten jaarlijks meer dan 4 miljoen mensen op één van de
6000 IC’s opgenomen, waarbij de kosten van deze IC-zorg naar schatting 150 tot
180 miljard dollar, oftewel maar liefst ruim 1% van het bruto nationaal product bedragen.7,28,29 In Nederland zijn de relatieve kosten die worden uitgegeven aan gezondheidszorg bescheidener dan in de VS. Wij geven bijvoorbeeld 9% in plaats van
14% van het bruto nationaal product uit aan de zorg. Wel is evident dat als we zo
doorgaan er over twintig jaar een bijna vergelijkbaar beslag op het bruto nationaal
product zal worden gelegd als in de VS nu.30
Het lijkt dus realistisch te poneren dat we in de toekomst geconfronteerd zullen
worden met een verdere krapte aan personele en financiële middelen. Dat zal dan
ongetwijfeld tot gevolg hebben dat niet alles meer mogelijk is. Maar hoe dan verder? Wat mag een gewonnen levensjaar aan middelen kosten en hoe dient kwaliteit
van leven hierin verdisconteerd te worden? Niet dat niemand daarover nadenkt, in-
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tegendeel. Er zijn in de internationale literatuur vele complexe verhandelingen gepubliceerd over zogenaamde (ik zal het niet eens proberen te vertalen) cost-effectiveness, cost-benefit of cost-utility analyses. De implicaties van deze analyses ontbreken
echter; er zijn van hogerhand geen directieven uitgevaardigd en daarmee hebben we
vooralsnog geen enkel houvast voor de dagelijkse praktijk.
De voormalige minister van VWS, minister Borst, heeft in het jaar 2000 een
aanzet gegeven rondom de toegestane kosten per gewonnen levensjaar bij de inzet
van cholesterolverlagende therapie. Het oordeel luidde toen dat iemand in bepaalde gevallen alleen voor een cholesterolverlagende behandeling in aanmerking kan
komen wanneer de kosten daarvan minder dan 40.000 gulden (dus 18.000 euro)
per gewonnen levensjaar bedragen.31 Maar deze richtlijn is uiteraard niet zonder
meer extrapoleerbaar naar de rest van onze gezondheidszorg.
Het financieringsstelsel van de zorg in het algemeen, en die van de IC in het bijzonder, biedt eveneens weinig houvast. Tot voor kort werd namelijk simpelweg een
en dezelfde vergoeding uitgekeerd voor een opname of verpleegdag, ongeacht of
een patiënt op een gewone verpleegafdeling of op een IC-afdeling werd opgenomen. Sinds deze zomer is er voor het eerst sprake van een specifieke beleidsregel –
een financiële vergoeding dus – voor IC-patiënten. Er zijn echter zeer veel uitzonderingsregels en de vergoeding is bij lange na niet kostendekkend.32 Wel kan een
ziekenhuis via zeer ingewikkelde constructies aanvullende afspraken proberen te
maken met de ziektekostenverzekeraars – het gevolg van de uitermate complexe
financieringsstructuur. Er bestaat echter geen dwingende regelgeving. Ziekenhuizen en verzekeraars worden geacht hierover zelf afspraken te maken, hetgeen lastig
is gezien de ongelijkwaardige onderhandelingsposities van beide partijen in dezen.
Een bijkomende factor is dat de acute intensive-caregeneeskunde zich slecht leent
voor de ophanden zijnde marktwerking in de zorg, hetgeen overigens niet betekent
dat wij als intensivisten geen verantwoording voor onze prestaties dienen af te leggen. Derhalve blijft de financiering van IC-zorg grotendeels afhankelijk van de welwillendheid van de verzekeraars.
Blijven we dus met nog steeds met de vraag zitten hoe we hiermee, ten tijde van
verdere krapte, moeten omgaan en wie dat gaat bepalen? Op dit moment voelt het
alsof dit dilemma volledig op de beroepsgroep zelf wordt afgewenteld. Immers het
feit alleen al dat er budgetten en derhalve financiële limieten bestaan, zonder dat dit
gepaard gaat met duidelijke directieven van hogerhand, betekent per definitie dat
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de beroepsgroep zelf keuzes moet maken. Als we opnieuw steun proberen te zoeken bij de nieuwe Nederlandse artseneed komen we terecht bij de volgende passage: Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Maar wat houdt die zinsnede
precies in?
Indien we onze blik proberen te verruimen naar de buitenlandse literatuur komen we ook daar een geheel nieuwe code voor medici tegen. Vorig jaar werd, simultaan in een vooraanstaand Europees en Amerikaans blad, een handvest gepubliceerd.33,34 In dit handvest zijn de basale principes ten aanzien van patiëntenwelzijn
en sociale rechtvaardigheid vastgelegd. Onder het kopje ‘fundamentele principes’
staat een belangrijke passage, die ik niet zal vertalen om interpretatieverschillen te
voorkomen: The medical profession must promote justice in the health-care system, including the fair distribution of health-care resources. Maar ook dient zich weer de vraag aan
hoe dit hier geïnterpreteerd moet worden. Met een Amerikaanse bril op zou je zeggen dat de medicus moet zorgen dat de zwakkeren in de maatschappij dezelfde zorg
krijgen als de rijken. Maar in Europa, en zeker in Nederland, krijgt eenieder al dezelfde intensive-carezorg, onafhankelijk van hoe hij of zij verzekerd is. Vanuit onze
situatie bekruipt je al snel het gevoel dat met deze passage bedoeld wordt dat de
budgetten eerlijk verdeeld moeten worden. Maar is het dan werkelijk de bedoeling
dat wij als medici die keuzes moeten maken? Moeten wij dan gaan zeggen dat het
vanuit maatschappelijk oogpunt niet gerechtvaardigd is dat een patiënt met een beperkte levensverwachting een dure IC-behandeling ondergaat? Moeten wij zelf dan
op de werkvloer gaan bedenken dat er met dat geld elders wellicht meer gezondheidswinst mee geboekt had kunnen worden?
Dit lijkt mij werkelijk een volstrekt onwenselijke situatie. Niet de beroepsgroep
moet deze grenzen rondom de inzet van middelen stellen. In mijn ogen heeft de
medicus de taak om goede informatie te verschaffen rond de benodigde middelen
en uitkomsten van zorg, ter ondersteuning van het publieke debat. De overheid
heeft de verantwoordelijkheid bij de op handen zijnde nieuwe financieringsmethodiek transparantie te bewerkstelligen. In het geval van de IC-zorg dient dit gepaard
te gaan met duidelijke en dwingende richtlijnen en directe in plaats van versleutelde
vergoedingsparameters. Het is van groot belang dat verzekeraars, ziekenhuizen en
ook de IC-afdelingen zelf, weten waar ze aan toe zijn. De politiek heeft als taak een
dergelijk heikel punt op de agenda te durven zetten en het publieke debat aan te
zwengelen. Maar het is uiteindelijk aan u de vaderlandse politiek te kennen te geven
tot waar we met z’n allen willen gaan en welke concessies we bereid zijn te doen.
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Het wordt hoog tijd dat een dergelijke maatschappelijke discussie op gang komt,
want alleen dan, wanneer we weten wat de maatschappij van ons verlangt en we ook
de andere voornoemde aandachtspunten hebben geëffectueerd, zou ik als intensivist verantwoording durven af te leggen ten aanzien van de nieuwe Nederlandse
artseneed of het internationale handvest.
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