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Vooraf 
 
 
Deze dissertatie begint met een casus over abstineren1 bij een volwassen patiënt op een 
Intensive Care, waar ik zelf als hoofdverpleegkundige werkzaam ben. Deze casus illustreert 
hoe complex beslissingen rondom het levenseinde op een Intensive Care kunnen zijn en welke 
impact dit heeft op betrokkenen. Hoewel de beschreven situatie zeker niet algemeen geldend 
is voor elke abstineerbeslissing, biedt het wel een goed kijk op wat zich rondom abstineren 
kan afspelen. Abstineercasuïstiek zoals hierna beschreven, focust betrokkenen nog eens extra 
op de zwaarte van een dergelijke situatie. Het medisch hoofd en ik vroegen ons af of wij in 
het algemeen wel zo zorgvuldig handelden als we dachten. Ons was niet bekend waaraan wij 
het proces zouden kunnen toetsen. Kwam ons handelen wel overeen met datgene wat 
gangbaar is in Nederland en wat is eigenlijk het gangbare proces rondom abstineren op 
Intensive Cares? In welke mate wij voldeden aan de verwachtingen, die onze collegae en de 
samenleving als geheel van onze handelwijze zou kunnen hebben, was ons onbekend.  
 
Vanuit die onduidelijkheid en nieuwsgierigheid is er contact gelegd met de vakgroep 
Rechtstheorie in Groningen waar een onderzoeksgroep MBPSL2 actief is. In het eerste 
gesprek werd duidelijk dat vanuit een theoretisch en juridisch kader het wenselijk is, zicht te 
krijgen op het besluitvormingsproces rondom abstineren op Intensive Cares en in welke mate 
er sprake is van zelfregulering. Het onderzoek dat in dit boek wordt gepresenteerd, heeft als 
doel dat inzicht te geven. De hierna volgende casus is een eerste stap daartoe. 
 
 
Casus : Het overlijden van mevrouw Jansen3 
Een ervaren intensive care verpleegkundige met een beroepspraktijk van rond de 25 jaar sprak 
mij aan in de koffiekamer over het ‘vele’ sterven van patiënten: 

“Het gaat niet goed hier. Er sterven veel patiënten waarbij een abstineerbeslissing 
wordt genomen, ook patiënten die aanspreekbaar zijn. Van de ene op de andere dienst 
is er zomaar iemand verdwenen. Heb je vroege dienst gehad en kom je de andere dag 
terug, dan blijkt ineens mevrouw Jansen overleden die wij meer dan honderd dagen 
verpleegd hebben. Gisteren sprak ik nog tegen haar en vandaag is zij er niet meer. 
Dood! Ligt er ook al iemand anders op haar plaats! Niemand, die er met ons op 
terugkomt en met wie wij er over kunnen praten. Ik wil toch zeker wel weten hoe en 
wat er gebeurd is!”  

Tranen lopen over haar wangen. Ze verontschuldigt zich en vertelt verder: 
“Als ik er al zo moeite mee heb, hoe zal het dan wel niet zijn voor onze jongere 
collega’s. Laatst was er ook een abstinerend beleid bij een jonge vrouw afgesproken. 
Het lijkt wel dat wanneer de beslissing is genomen, de betreffende patiënt niet meer 
als een patiënt waar heel veel zorg aan moet worden verleend, wordt gezien! Terwijl er 
voor de familie en voor ons nog een heel zware periode komt. Als de patiënt is 
overleden komt er soms binnen een half uur weer een nieuwe patiënt op dezelfde plek. 
Daar moet je maar mee kunnen omgaan! Wij zijn toch geen machines! Wij moeten 
hier iets mee. Zo komt het niet goed! Welke afspraken zijn hier eigenlijk over?”  

                                                      
1 Abstineren is het staken of onthouden van een levensverlengende medische behandeling. Wanneer bij ernstig 
zieke intensive care patiënten een dergelijke abstineerbeslissing wordt genomen, dan volgt daarop als regel het 
overlijden van de patiënt.  
2 MBPSL: Medical Behavior that Potentially Shortens Life 
3 Alle namen in deze dissertatie zijn gefingeerd. Als regel wordt de mannelijke persoonsvorm gebruikt, hiervoor 
kan de vrouwelijke persoonsvorm even goed worden gelezen. 
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Een collega intensive care verpleegkundige komt er bij en neemt deel aan het gesprek. Hij 
kent de situatie van mevrouw Jansen: 

“Bij aanvang van mijn dienst heb ik de dienstdoende stafarts gevraagd wat er heeft 
plaatsgevonden en waarom. Daar heb ik een heel duidelijk antwoord op gehad en het 
was me helder. Die bereidheid ervaar ik altijd. Ik zie het abstineren bij mevrouw 
Jansen niet als een probleem.”  

In de loop van het gesprek wordt duidelijk, dat het zinvol is om binnen de verpleegkundige 
discipline weer met elkaar in gesprek te gaan over abstineren, sterven, stervensbegeleiding en 
de verwerking daarvan. Maar zeker ook over de afspraken die wij rondom abstineren 
gebruiken. Nee, het is beter om gezamenlijk met de artsen de situatie die deze emoties en 
onduidelijkheid oproept, te bespreken en daar nader op in te gaan. 
 
De volgende dag vindt het gesprek plaats tussen de betrokken artsen en de aanwezige 
verpleegkundigen. De behandelend arts vertelt globaal de voorgeschiedenis van mevrouw 
Jansen:  

“Mevrouw kwam ruim 100 dagen terug vanuit een ander ziekenhuis op onze Intensive 
Care. Een complicatie ten gevolge van een mogelijke ‘fout’ tijdens een operatieve 
ingreep was de reden voor overplaatsing naar onze Intensive Care. Vier weken geleden 
kreeg mevrouw tijdens het bezoekuur een hartstilstand terwijl haar echtgenoot aan 
haar bed zat. De reanimatie verliep succesvol. Met haar echtgenoot werd de situatie 
nabesproken en dit is ook in de loop van de tijd regelmatig herhaald. Steeds werd 
benoemd dat de situatie heel zorgwekkend is. Meneer begreep dat heel goed. 
Verbetering van haar toestand vond niet plaats, zij was en bleef zeer ernstig ziek.”  

 
De intensivist vertelt ook dat twee weken terug de eerste signalen vanuit de verpleging 
kwamen over wel of niet abstineren bij mevrouw Jansen. In het multidisciplinaire overleg4 is 
dit door het medisch hoofd aangekaart met de vraagstelling:  

“Is er bij mevrouw Jansen niet sprake van medisch zinloos handelen?”  
De meningen lagen echter niet op één lijn. De intensive care artsen vonden van wel, maar de 
insturend specialisten van ons ziekenhuis waren nog niet overtuigd dat er sprake zou zijn van 
‘medisch zinloos’ handelen. Besloten werd om de behandeling vooralsnog te continueren. Hij 
gaat als volgt verder:  

“Met mevrouw Jansen was enige tijd geleden afgesproken optimaal te behandelen tot 
de volgende operatie. Zij was toen nog aanspreekbaar. Besproken is ook om bij 
nieuwe calamiteiten steeds te wegen of verder behandelen zinvol zou zijn. De situatie 
was levensbedreigend, maar mevrouw leek goed te reageren op de medicijnen en het 
beleid was dus: doorgaan met behandelen. Voorafgaande aan het sterven van mevrouw 
vond er een al eerder gepland gesprek plaats met de familie van de patiënte. Dat 
gebeurde aan het einde van de middag, de dagdiensten waren al naar huis. Aanwezig 
waren de echtgenoot, twee zonen, de intensivist5 van dienst en de verpleegkundige van 
de late dienst die de patiënte verzorgde. De intentie van het gesprek was de stand van 
zaken nogmaals uit te leggen. Ik heb als intensivist met de familie de situatie 
besproken en hun gezegd dat: 
- mevrouw inotropica6 afhankelijk is; 
- mevrouw afhankelijk is van kunstmatige beademing; 

                                                      
4 Het multidisciplinaire overleg (MDO) vindt van maandag t/m vrijdag dagelijks plaats en tijdens dit overleg 
worden alle patiënten door de betrokken artsen van verschillende disciplines besproken. De verpleegkundige van 
dienst van een te bespreken patiënt is als regel daarbij ook aanwezig. 
5 Arts die gespecialiseerd is in de intensive care geneeskunde. 
6 Bloeddrukondersteunende middelen. 
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- mevrouw afhankelijk is van kunstmatige voeding; 
- mevrouw een slechte nierfunctie heeft, waarvoor dialyse noodzakelijk is; 
- mevrouw een ernstige thrombopenie7 heeft waardoor er spontane onderhuidse 

bloedingen ontstaan; 
- mevrouw haar bewegingsapparaat in een zeer slechte conditie is.” 
 

De intensivist heeft de familie ook verteld dat: 
“het uitgangspunt van de behandeling nog steeds is om mevrouw weer thuis te krijgen 
met mogelijk nachtelijke beademing, maar wel met een functionerend 
spijsverteringskanaal en zonder dialyse. Gezien de huidige toestand is echter de 
maximaal haalbare optie misschien een verpleegtehuis.”  

De familie vroeg daarop of er nog er nog wel een kans zou zijn op revalideren in een 
verpleegtehuis om daarna naar huis te kunnen. Al dan niet met hulpmiddelen. Het letterlijke 
antwoord van de intensivist was: “De kans is groot dat mevrouw tot aan haar dood in een 
verpleegtehuis moet blijven.” Waarna de echtgenoot volgens de intensivsit bij herhaling 
reageerde met: ‘Wij hebben elkaar jaren geleden beloofd om er voor te zorgen dat dit met 
geen van ons beiden zou gebeuren!’ 

 
De intensivist vertelt verder:  

“De aard van het gesprek veranderde toen. De familie had zich duidelijk voorbereid op 
een mededeling dat verder behandelen zinloos is en dat de behandeling zou worden 
gestopt. Het aanstaande sterven van mevrouw kwam toen ter sprake. Het ging over de 
uitvoering, wanneer, wie daarbij zou zijn, hoe het zou gaan en wie aan de patiënte haar 
huidige situatie zou vertellen. De familie wilde per se niet dat mevrouw eerst weer wat 
zou herstellen en dat haar alsnog meegedeeld zou moeten worden dat verder 
behandelen zinloos zou zijn. De argumenten werden door de familie aangedragen en 
door mij en de aanwezige verpleegkundige geaccepteerd. Op uitdrukkelijk verzoek 
van de echtgenoot werd afgesproken om patiënte niet op de hoogte te stellen van de 
argumentatie van de familie.”  
 
“Een collega intensivist van de eigen Intensive Care is vervolgens door mij over de 
ontstane situatie geconsulteerd. Hij kon instemmen met de conclusie dat verder 
behandelen ‘medisch zinloos’ was.” 
 
“De sedatie werd gestaakt. Patiënte werd na enige tijd helder en reageerde adequaat op 
aanspreken. In aanwezigheid van de echtgenoot en de verpleegkundige heb ik aan de 
patiënte haar situatie geschetst en haar gevraagd of een verblijf in een verpleegtehuis 
acceptabel zou zijn. Patiënte schudde haar hoofd en de vraag is meerdere keren door 
mij anders gesteld en bij herhaling schudde patiënte ‘nee’ met haar hoofd. Hiermee 
ontviel de grond voor een verdere behandeling.” 

 
“We hebben gezorgd voor een zo rustig mogelijke omgeving. De echtgenoot was 
steeds heel dicht bij zijn vrouw en heeft voortdurend lijfelijk contact met haar 
gehouden door haar hoofd  te strelen. Zij waren ongeveer twintig minuten samen. 
Meneer nam afscheid van zijn vrouw met de woorden: ‘ga nu maar slapen’. Heel 
aangrijpend was het voor ons allemaal. ” 
 

                                                      
7 Dit is een tekort aan bloedplaatjes dat negatief van invloed is op de stolling van het bloed. 
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“Hierna werd de propofol8 weer ingesteld op de oude dosering, de cardiotonica 
(bloeddrukondersteunende middelen) en de beademingsdruk verlaagd en patiënte 
overleed binnen een half uur.” 

 
In de nabespreking tussen de verpleging en de artsen komt duidelijk naar voren dat 
verpleegkundigen begrip hebben voor de wens van de familie om het abstineren niet langer 
dan noodzakelijk uit te stellen. De wens van de familie en de patiënt is in deze voor hen 
richtinggevend. De aanwezige verpleegkundigen zijn onder de indruk van de besluitvorming 
en het daarop volgende handelen. Maar het blijft moeilijk om dit onverwachte sterven van 
mevrouw Jansen, die ruim honderd dagen door hen is verpleegd, onmiddellijk een plek te 
geven. 
 
Is het overlijden van mevrouw Jansen wel of geen natuurlijke dood? Binnen de medische staf 
van de Intensive Care vindt nog een uitgebreide en intensieve discussie plaats over hoe het 
overlijden gemeld moet worden. De patiënte werd doorverwezen naar onze Intensive Care via 
een ander ziekenhuis en mevrouw werd mogelijk ernstig ziek tengevolge van een medische 
handeling in dat ziekenhuis. De meningsverschillen zijn groot! Hoofdzakelijk gaat de 
discussie over wat is oorzaak en wat is gevolg? Is de medische behandeling de oorzaak van 
het overlijden van mevrouw of is het overlijden het gevolg van het ziekteproces volgend op 
een complicatie van de behandeling? Medische en juridische interpretaties van het begrip 
‘natuurlijke dood’ wisselen elkaar af. 
Het overlijden van mevrouw Jansen wordt gemeld als een natuurlijke dood. 
 
De situatie van mevrouw Jansen was bijzonder omdat deze patiënte voorafgaande aan het 
abstineren aanspreekbaar was. Niet bijzonder was echter de zwaarte van de beslissing, de 
complexiteit van het besluitvormingsproces en de impact op alle betrokkenen van de te nemen 
beslissing. De mening van de patiënte, de invloed van de familie en het medisch inhoudelijke 
oordeel vormden de bouwstenen voor de beslissing tot abstineren.9  
 
De ervaren verpleegkundige reageerde vol emotie en onbegrip op het sterven van mevrouw 
Jansen. Dat werd mogelijk mede gevoed door onvoldoende vertrouwen en inzicht in het 
proces van abstineren. Echter, niet alleen op individueel- of lokaal niveau ontbreekt het zicht 
op een transparant proces rondom abstineren op een Intensive Care, ook landelijk is er weinig 
duidelijkheid. Want wat is een zorgvuldig proces rondom abstineren op Intensive Cares voor 
volwassenen in Nederland? Wat is het gangbare besluitvormingsproces? Heeft de patiënt 
invloed op de beslissing en hoe groot is de invloed van de patiënt? Op welke wijze wordt de 
familie betrokken bij de beslissingen rondom abstineren en wat is hun invloed bij een 
abstineerbeslissing? Wat is de invloed van hulpverleners op de abstineerbeslissing? Vragen, 
vragen en nog eens vragen die de aanleiding vormen om op zoek te gaan naar de mate waarin 
en de wijze waarop abstineren gereguleerd is op de Intensive Cares voor volwassenen in 
Nederland. Dat is het onderwerp van deze dissertatie.  

                                                      
8 Medicijn om de patiënt te sederen zodat hij in diepe slaap raakt. 
9 Mogelijk roept de situatie van mevrouw Jansen medisch inhoudelijk vragen op. De hier beschreven casus leent 
zich echter niet om gewogen te worden op de medisch inhoudelijke argumenten die mede tot de 
abstineerbeslissing hebben geleid. Daarvoor is deze casus bewust medisch inhoudelijk te globaal beschreven.  
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DEEL I 
 
 
 
1. OVER INTENSIVE CARE EN INTENSIVE CARE  

GENEESKUNDE 
 
 
 
1.1 Inleiding 
 
De eerste Intensive Cares ontstonden in de Verenigde Staten, maar niet geheel duidelijk is 
waar en wanneer precies. De meningen zijn hierover verdeeld. Wel is duidelijk dat in 1942 in 
het Massachusetts General Hospital een eenheid aanwezig was die als voorloper van de 
huidige Intensive Cares is te beschouwen. Geleidelijk komen er meer en meer Intensive Cares 
in de Verenigde Staten en in 1958 heeft een kwart van de ziekenhuizen met meer dan 300 
bedden een Intensive Care.10 
 
In Nederland zijn Intensive Cares vooral in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstaan uit 
uitslaapkamers of waakzalen.11 Hier kwamen de patiënten na een operatie om nog enige tijd 
‘uit te slapen’ na de narcose. Extra bewaking en intensievere zorg was daarvoor gewenst, 
meer dan op een ‘normale’ verpleegafdeling kon worden gegeven. Veelal was de medische 
begeleiding de verantwoordelijkheid van een anesthesist; de verpleegkundigen die er werkten, 
werden nog niet speciaal daarvoor opgeleid. In de loop der jaren ontwikkelden deze relatief 
eenvoudig ingerichte uitslaapkamers zich tot de hightech afdelingen die Intensive Cares 
tegenwoordig zijn. Nu is een Intensive Care een arbeidsintensieve, multidisciplinaire en 
topklinische behandel- en zorgeenheid geworden waar ongeveer 5% van de in het ziekenhuis 
opgenomen patiënten worden behandeld. Deze patiënten verbruiken ongeveer 20% van het 
totale ziekenhuisbudget.12 Deze kosten worden veroorzaakt door de concentratie van 
medische en personele middelen die noodzakelijk zijn om intensive care genees- en 
verpleegkunde te kunnen realiseren.  
 
Dit hoofdstuk handelt over wat intensive care geneeskunde inhoudt, de niveaus van Intensive 
Care en ook twee organisatiemodellen die men op Intensive Cares aantreft. 
 
 
 
1.2 Wat is intensive care geneeskunde? 
 
In Nederland is de intensive care geneeskunde door de medisch wetenschappelijke raad van 
het Centraal Beleids Orgaan (CBO) als volgt gedefinieerd:13  

“Intensive care geneeskunde is die medische activiteit die als voornaamste doel heeft: 
• Bewaking van patiënten met afwijkend functioneren van één of meerdere vitale 

orgaansystemen, 
• Correctie van afwijkend functioneren van één of meerdere vitale orgaansystemen, 

                                                      
10 Zussman 1992: 17 
11 Zanten 1969: 400 
12 Reis Miranda 1992: 3  
13 CBO 1993: 3 
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• Overname van uitgevallen orgaansystemen. 
De behandeling van intensive care patiënten richt zich op herstel van reversibel afwijkend 
functioneren.” 
 
Een andere omschrijving over wat de intensive care geneeskunde inhoudt is: 14 

“Intensive care geneeskunde is de medische activiteit die als voornaamste doel heeft 
het corrigeren van afwijkend functioneren van vitale organen en/of ondersteunen van 
de vitale organen, totdat de onderliggende kwalen zijn genezen.” 

 
Uit beide formuleringen komt naar voren dat het gaat om zeer ernstig zieke patiënten in een 
vaak levensbedreigende situatie, waarbij de behandeling zich richt op het herstel van de 
patiënt door (tijdelijk) bepaalde functies van het lichaam over te nemen. Het meest sprekende 
voorbeeld daarvan is het overnemen van de ademhaling door gebruik te maken van een 
beademingsmachine. De patiënt is geïntubeerd15 en de machine zorgt ervoor dat de patiënt 
wordt beademd. Omdat de patiënten ernstig ziek zijn en veel pijn kunnen hebben en om te 
zorgen dat zij niet bewust meemaken wat er gebeurt, krijgen patiënten als regel analgetica 
(pijnstillers) en sedativa (slaapmiddelen) toegediend, met als gevolg dat de meeste patiënten 
niet aanspreekbaar zijn. Door de ernst van de ziekte en de daaraan gekoppelde behandeling 
zijn patiënten niet zelf in staat om te drinken en worden de analgetica en sedativa, evenals 
andere medicijnen, via infusen toegediend. Maar ook de voeding en het vocht die een ieder 
dagelijks nodig heeft, kan de patiënt krijgen via de infusen, maar voeding wordt meestal via 
een sonde in de maag gegeven. Naast het overnemen van de beademing en de kunstmatige 
voedsel- en vochttoediening, zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld de functie van de 
nieren en het hart gedeeltelijk of geheel over te nemen of te ondersteunen.  
 
Patiënten op de Intensive Care zijn vaak volstrekt afhankelijk van anderen. Zij kunnen veelal 
niet praten en ook nauwelijks op een andere wijze hun ongemakken en hun angsten te kennen 
geven. Tegelijkertijd zijn de patiënten indien niet in diepe slaap gehouden (gesedeerd), vaak 
wel in staat om allerlei geluiden van medewerkers en beangstigende alarmeringssignalen van 
apparatuur te horen. Ze zijn aangesloten op de bewakingsapparatuur en allerlei kabels lopen 
van de patiënt naar de apparatuur. Meerdere slangen bevinden zich in de bloedvaten van de 
patiënt, maar ook zijn er katheters, drains, sondes en elektrodes waar de patiënt last van heeft. 
Gevoelens van volstrekte machteloosheid heeft dit alles tot gevolg en het is uiterst 
onaangenaam om op de Intensive Care te verblijven. Gelukkig herinneren patiënten zich 
alleen de periode dat ze niet gesedeerd waren. De naasten van de patiënt maken echter alles 
mee en zien hun geliefde in een zeer kritieke situatie in een technische omgeving liggen.  
 
Wat betreft de verblijfsduur van patiënten op Intensive Cares kan men grofweg twee 
categorieën onderscheiden. De eerste bestaat uit patiënten die postoperatief relatief kort op de 
Intensive Care verblijven. Na één tot vier dagen verlaten zij de Intensive Care. Bij deze groep 
patiënten is de gemiddelde mortaliteit laag (4%). De andere groep patiënten verblijft meestal 
langer dan zeven dagen op een Intensive Care. Dit zijn de zeer ernstig zieke intensive care 
patiënten en bij hen neemt de mortaliteit toe tot gemiddeld 21%.16  
 
 

                                                      
14 Reis Miranda 1992: 3 
15 Intuberen wil zeggen, dat een kunststofbuis in de luchtpijp van de patiënt wordt gebracht. Via 
verbindingsslangen wordt de buis (tube) verbonden met de beademingsmachine en kan de patiënt kunstmatig 
worden beademd. 
16 Reis Miranda1992: blz.V 
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1.3 Niveaus van intensive care zorg 
 
De mogelijkheden van de intensive care geneeskunde worden bepaald door:17 

• De aanwezige specifieke kennis met betrekking tot de pathosfysiologie van het orgaan 
falen en de methodieken om die te beïnvloeden; 

• De aanwezigheid van specifiek getrainde menskracht om de therapieën doeltreffend 
toe te kunnen passen. Het gaat hierbij vooral om verpleegkundigen en artsen; 

• De aanwezigheid van specifieke technologieën gericht op het ondersteunen of 
overnemen van het functioneren van meerdere organen. 

 
De aanwezigheid van een specifieke ruimte (de Intensive Care) waar bovenstaande drie 
aspecten geconcentreerd aanwezig zijn, maakt het doeltreffend en doelmatig realiseren van de 
doelen van de intensive care geneeskunde mogelijk. Elk ziekenhuis in Nederland (n=118)18 
heeft een Intensive Care, maar deze biedt niet altijd hetzelfde functioneringsniveau. Het 
niveau van intensive care zorg (intensive care geneeskunde en intensive care verpleegkunde 
gezamenlijk) is in drie niveaus te verdelen: 19 

Niveau I 
“Zorg wordt verleend aan patiënten met zeer gecompliceerde, zeer ernstige ziekten 
waarvoor de continue beschikbaarheid en aanwezigheid van gespecialiseerde 
verpleegkundigen en van in intensive care geneeskunde getrainde specialisten vereist 
is. Hierdoor kan continu een zeer hoog zorgniveau worden geboden met behulp van 
specifieke medische technologie.” 
Niveau II 
“Zorg wordt verleend aan patiënten met ernstige ziekten en vindt eveneens in goed 
geoutilleerde en bemensde ruimtes plaats vindt; waarbij men niet in staat hoeft te zijn 
patiënten met zeer gecompliceerde ziekten te behandelen. De mate van 
beschikbaarheid van personeel en de gespecialiseerde zorg die geboden wordt, is op 
niveau II minder dan op 
niveau I.” 
Niveau III 
“Zorg en behandeling worden verleend aan patiënten met een dreigende of bestaande 
stoornis van één vitale orgaanfunctie, eventueel in combinatie met een 
beademingsnoodzaak; deze zorg zal naar verwachting niet langer dan twee à drie 
dagen noodzakelijk zijn.”  
 

Het bepalen van de verschillende niveaus van intensive care zorg gebeurt aan de hand van 
allerlei concrete criteria, bijvoorbeeld: het aantal aanwezige verpleegkundigen per intensive 
care bed, het aantal intensive care artsen, de beschikbaarheid en bereikbaarheid van een 
(intensive care) arts, het aantal beademingsmogelijkheden en overige inrichtingsaspecten. Het 
College van Bouwvoorzieningen hanteerde bij een onderzoek naar de beschikbaarheid van 
intensive care capaciteit als criterium: het aantal dagen dat er daadwerkelijk per jaar wordt 
beademd (beademingsdagen). Waarbij het College er van uitgaat dat bij grote verschillen in 
beademingsdagen, de infra- en organisatie structuur van Intensive Cares ook van verschillend 
niveaus zullen zijn. Dat leidt ook tot het onderscheiden van drie niveaus, maar dan geordend 
op basis van het aantal beademingsdagen per jaar20: 
                                                      
17 Reis Miranda 1992: 3 
18 College Bouwvoorzieningen Ziekenhuizen 2002: 9 
19 CBO 1993: 4. Overigens gebruikt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC 2005: 14-17) in een 
conceptrichtlijn een andere indeling. Niveau III is daarbij het hoogste niveau. 
20 College Bouwvoorzieningen Ziekenhuizen 2002:13 
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• niveau I meer dan 2000 beademingsdagen, 
• niveau II tussen 1000 en 2000 beademingsdagen, 
• niveau III minder dan 1000 beademingsdagen. 
 

 
 
 
1.4  Werkorganisatie van Intensive Cares 
 
Om iets te kunnen zeggen over de werkorganisatie van een Intensive Care is het eerst van 
belang te schetsen hoe patiënten op een Intensive Care terecht komen. 
 
Een intensive care patiënt meldt zich niet aan bij een ziekenhuis voor opname op de Intensive 
Care of voor behandeling door een intensive care arts. De patiënt gaat als regel naar de 
polikliniek met klachten of komt op de spoedopvang bij een specialist (bijvoorbeeld internist 
of chirurg), die zijn behandelende arts is. Komt de patiënt tijdens de opname in het ziekenhuis 
op de Intensive Care te liggen, dan is het op sommige Intensive Cares zo dat de insturend 
internist of chirurg de behandelend arts blijft. Men noemt dit het ‘open format’ 
organisatiemodel. Het is een organisatiemodel waarbij wordt open gelaten wie de 
hoofdbehandelaar van een bepaalde patiënt op de Intensive Care is. Verschillende ‘insturende 
specialisten’ kunnen eindverantwoordelijkheid dragen voor hun eigen patiënten. Bij het 
ontstaan van de intensive care geneeskunde gold dit op alle Intensive Cares. De medische 
mogelijkheden en faciliteiten op Intensive Cares namen echter toe evenals de ernst van de 
ziektebeelden en de daaraan gerelateerde complexiteit van behandeling. De behoefte aan 
specialisten in intensive care geneeskunde nam toe en die specialisten verwierven meer kennis 
op het gebied van de intensive care geneeskunde dan de insturend specialisten. Bij het 
toenemen van hun deskundigheid verlangden de intensive care artsen niet alleen informele 
zeggenschap gebaseerd op hun kennis en vaardigheden, maar ook formele zeggenschap over 
het medisch beleid op de Intensive Care. Dit leidde tot het ‘closed format’ organisatiemodel 
dat een positieve invloed op de behandelresultaten heeft.21 Een ‘closed format’ werkmodel 
betekent niet, dat de insturend specialisten niet geconsulteerd worden of geen invloed hebben 
op de behandeling van de intensive care patiënten. Het betekent, dat de 
eindverantwoordelijkheid voor de behandeling en organisatie van de zorg rondom de 
intensive care patiënt ligt bij een intensive care arts. Meer en meer Intensive Cares hebben een 
‘closed format’ werkmodel.22 Dit wordt mede gestimuleerd doordat er nu in Nederland 
specialistenopleidingen zijn tot intensivist (een medisch specialist opgeleid in de intensive 
care geneeskunde).  
 
 
 
1.5 Samenvattend 
 
Intensive Cares zijn eenheden waar intensieve behandeling en zorg verleend wordt aan zeer 
ernstig zieke patiënten. De functie van vitale organen kan geheel of gedeeltelijk worden 
overgenomen. Intensive care geneeskunde en -verpleging is kostbaar, onder andere omdat er 

                                                      
21 Pronovost e.a 2002: 2151 
22 Als de data van ons onderzoek gegeneraliseerd worden naar geheel Nederland, dan zou op ongeveer 70% van 
de Nederlandse Intensive Cares een ‘closed format’ organisatiemodel aanwezig zijn. 
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veel hooggeschoold personeel nodig is. Maar ook door de dure apparatuur en de medische 
middelen die nodig zijn voor het behandelen van intensive care patiënten.  
 
Voor patiënten en hun naasten is het verblijf op een Intensive Care een uiterst ingrijpende 
gebeurtenis. De resultaten van de behandeling op de Intensive Care zijn lang niet altijd 
succesvol omdat patiënten letterlijk doodziek zijn. De mortaliteit varieert per patiëntengroep 
mede afhankelijk van hoe lang de patiënten op de Intensive Care liggen. Bij patiënten die 
langer dan zeven dagen op een Intensive Care verblijven (de meest ernstig zieke patiënten) is 
de gemiddelde mortaliteit ongeveer 20%. Bij patiënten die kortdurend op een Intensive Care 
verblijven, is de mortaliteit veel lager en komt gemiddeld op 4%.  
 
De Intensive Cares zijn op basis van de mogelijkheden om meer of minder complexe 
intensive care geneeskunde te verlenen in drie niveaus verdeeld. De organisatie van Intensive 
Cares is te verdelen in twee modellen: het ‘open format’ model waarbij de insturend specialist 
ook de hoofdbehandelaar is op de Intensive Care en het ‘closed format’ model waarbij de 
intensive care arts de eindverantwoordelijkheid heeft voor de behandeling op de Intensive 
Care. 
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