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Addendum op kwal ite itsstandaard Organisat ie  van intensive care m.b.t .  
aanwezigheid van intensiv ist  en m.b.t .  spoedtransport  

 

Aanwezigheid van intensiv ist  overdag (paragraaf  2.2,  pagina 10) 
 
Huidige tekst:  

Voor IC-patiënten is zeven dagen per week op iedere IC-afdeling overdag een intensivist aanwezig en 
exclusief beschikbaar voor patiëntenzorg op die IC.   
 

Nieuwe tekst:   
Voor IC-patiënten is zeven dagen per week op iedere IC-afdeling overdag een intensivist aanwezig en 
exclusief beschikbaar voor patiëntenzorg op die IC. Vanuit doelmatigheidsoverwegingen gelden twee 

uitzonderingen op deze regel: 
1. De intensivist mag kortdurend werkzaamheden verrichten in de acute as van het ziekenhuis. 
2. Als blijkt dat na het lopen van visite en het opstellen van behandelplannen er tijdens 

weekend- en feestdagen geen instabiele patiënten liggen, hoeft de intensivist overdag niet 
aanwezig te blijven. 

 

 
  
Spoedtransport  (paragraaf  3.2,  pagina 12) 

 
Huidige tekst:  
Indien de toestand van de patiënt het niet toelaat te wachten op een beschikbare MICU mag er 

vervoerd worden met een reguliere ambulance mits er adequaat personeel (KNMG-geregistreerde 
SEH - arts, anesthesioloog of intensivist, eventueel in opleiding) de patiënt mede begeleidt. Elk 
ziekenhuis dient zich voor te bereiden op spoedvervoer van IC-behoeftige patiënten met een reguliere 

ambulance waarbij lokale afspraken zijn vastgelegd in het netwerk met betrekking tot het beschikbare 
materieel en menskracht. 

 
Nieuwe tekst:  
Indien de toestand van de patiënt het niet toelaat te wachten op een beschikbare MICU mag er 

vervoerd worden met een reguliere ambulance. De medische begeleiding van een spoedtransport 
vindt bij voorkeur plaats door een intensivist, maar dan moeten de achterblijvende IC-patiënten 
stabiel zijn of is adequate vervanging geregeld. Als de te transporteren patiënt stabiel is, of als de 

achterblijvende patiënten op de IC instabiel zijn, kan er gekozen worden om het spoedtransport te 
laten begeleiden door een andere arts (KNMG geregistreerde SEH-arts, anesthesioloog of IC-arts). 
Voorwaarde is dat de arts aantoonbaar competent is in het transport van IC-patiënten. Elk ziekenhuis 

heeft een protocol spoed IC-transport waarbij lokale afspraken zijn vastgelegd. Hierin wordt 
beschreven waar de verantwoordelijkheden liggen en aan welke voorwaarden dient te worden 
voldaan. 


