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Voorwoord 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ). In eerder uitgevoerde onderzoeken door het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en IGZ naar dit onderwerp 
zijn enkele aanbevelingen opgesteld om risico’s bij het gebruik van complexe 
medische technologie in de thuiszorg zoveel mogelijk te beperken. In het 
onderzoek zoals beschreven in dit rapport is nagegaan of de gedane 
aanbevelingen zijn overgenomen door het veld, en of ze het beoogde effect 
hebben gehad. 
Dit rapport had niet kunnen worden geschreven zonder de bijdragen van de 
instellingen en personen die we hebben mogen interviewen, de organisaties die 
de vragenlijsten aan patiënten en mantelzorgers voor ons hebben uitgezet, de 
patiënten en mantelzorgers die de vragenlijsten voor ons hebben ingevuld, de 
deelnemers aan de expertmeeting en de instellingen die ons op andere wijze 
informatie hebben verstrekt. De auteurs van dit rapport willen deze personen 
(namen worden elders in het rapport genoemd) dan ook allen hartelijk bedanken 
voor zijn of haar bijdrage. 
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Publiekssamenvatting 
 

Risico’s bij gebruik van complexe medische technologie in de 
thuissituatie 
 
Patiënten worden steeds vaker thuis met complexe medische technologie 
behandeld. Hierdoor verbetert de kwaliteit van hun leven en worden kosten van 
bijvoorbeeld een verblijf in een ziekenhuis bespaard. Er zijn echter ook risico’s 
aan verbonden, omdat dergelijke apparatuur oorspronkelijk niet voor 
thuisgebruik is ontworpen en er bij mensen thuis niet continu professionele 
zorgverleners aanwezig zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben eerder 
aanbevelingen gedaan om verbeteringen tot stand te brengen voor drie vormen 
van complexe medische technologie: thuisbeademing, nierdialyse voor thuis, en 
het gebruik van infuusapparatuur thuis. Uit het vervolgonderzoek in dit rapport 
blijkt dat deze aanbevelingen voor een deel zijn opgevolgd. Er zijn echter ook 
risico’s die nog niet voldoende worden ingeperkt. 
 
Een voorbeeld van een verbetering is de zogeheten veldnorm die is opgesteld 
voor chronische beademing. Hierin staan de minimale eisen voor de behandeling 
thuis beschreven. Daarnaast worden centra die zijn opgericht om mensen die 
thuis dialyseren te begeleiden tegenwoordig gecertificeerd.  
 
Er zijn echter ook nog enkele aandachtspunten. Zo worden niet altijd 
thuiszorgmedewerkers met de juiste deskundigheid ingezet. Verder krijgen 
patiënten en mantelzorgers soms onvoldoende begeleiding tijdens de overdracht 
van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Ook ontbreekt regelmatig de 
noodzakelijke duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Er zijn bij een 
thuisbehandeling namelijk veel partijen betrokken: naast de mantelzorger 
bijvoorbeeld ook de specialist, huisarts, apotheek, thuiszorg en zorgverzekeraar.  
 
Kernwoorden: thuiszorg, medische technologie, patiëntveiligheid
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Abstract 
 
Home use of complex medical technology and its risks 
 
More and more patients are being treated with complex medical technology at 
home. This improves their quality of life and reduces costs of for example a 
hospital stay. However, it may also imply several risks, since such equipment is 
not originally designed for home use and a professional caregiver is not 
continuously present at home. Therefore, the National Institute for Public Health 
and the Environment (RIVM) and the Dutch Health Care Inspectorate (IGZ) 
formulated recommendations on reducing the risks of three types of complex 
medical technologies: home mechanical ventilation, home dialysis and infusion 
therapy at home. Further research shows that part of these recommendations 
have been adhered to. However, some risks have not yet been sufficiently 
restricted. 
 
An example of an improvement is the so-called field standard which is published 
for chronic mechanical ventilation. This field standard describes the minimum 
requirements for the treatment at home. In addition, the centers that have been 
established to assist people who dialyze at home are currently being certified. 
 
However, there are still a number of risks that are not sufficiently reduced by 
control measures. For instance, home care professionals with the appropriate 
expertise for specific patient treatments are not always available. Also, patients 
and laypersons are insufficiently guided during transfer from hospital to home. 
In a case of home treatment many parties are involved: alongside a layperson, 
for example a specialist, general practitioner, pharmacist, homecare staff, health 
insurer. However, the necessary clarity about who is responsible for which tasks 
is regularly lacking. 
 
Keywords: home care, medical technology, patient safety 
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Samenvatting 

Het gebruik van complexe medische technologie voor de behandeling van 
patiënten wordt steeds vaker verplaatst van het ziekenhuis naar de thuissituatie. 
Dit kan naast tijd- en kostenbesparing ook een verbeterde kwaliteit van leven 
opleveren, omdat patiënten in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en thuis 
een hogere mate van autonomie hebben. Bovendien treden 
instellingsgerelateerde risico’s, zoals ziekenhuisinfecties, minder vaak of niet op. 
Thuisgebruik van complexe medische apparatuur heeft echter ook risico’s.  
 
In eerdere onderzoeken door het RIVM en de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) zijn inventarisaties gemaakt van de complexe medische technologieën die 
thuis gebruikt worden en van de risico’s die daarmee gepaard gaan. Ook zijn er 
aanbevelingen gedaan om deze risico’s zoveel mogelijk te beheersen. In het 
huidige onderzoek is nagegaan of deze aanbevelingen zijn opgevolgd en of ze het 
beoogde effect hebben gehad. Ook is onderzocht of er anno 2013 nog andere 
medische technologieën thuis ingezet worden en of er sinds de publicatie van 
voorgaande onderzoeken nieuwe risico’s geïdentificeerd zijn met betrekking tot 
het thuisgebruik van de medische technologie. Tot slot is nagegaan waar nog 
lacunes zijn, en waar nog beheersmaatregelen nodig zijn om risico’s te beperken.  
 
Er zijn anno 2013 geen andere complexe medische technologieën in de 
thuissituatie geïdentificeerd in vergelijking met het eerdere overzicht uit 2005. 
Wel zijn er voor bijna alle technologieën enkele risico’s gevonden die niet in 
eerdere onderzoeken waren beschreven. Deze zijn niet altijd alleen specifiek 
voor de thuissituatie van toepassing, maar kunnen in de thuissituatie wel een 
grotere impact hebben. Het gaat veelal om risico’s die nog niet voldoende 
beheerst worden, en die vaak het gevolg zijn van een gebrek aan deskundigheid 
van de betrokken partijen. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan doordat 
patiënten en/of mantelzorgers na de overdracht van het ziekenhuis naar de 
thuissituatie erg veel informatie te verwerken krijgen. Hierin worden ze niet 
altijd voldoende ondersteund door professionals. Ook verloopt de samenwerking 
tussen verschillende ketenpartners niet altijd even goed, waardoor er soms 
verkeerde of geen beslissingen worden genomen. 
 
Voor de meeste aanbevelingen die gedaan zijn in de voorgaande onderzoeken is 
aandacht geweest bij de betrokken partijen. Daardoor zijn er verschillende 
verbeteringen tot stand gebracht in de thuisbehandeling met medische 
technologie. Zo is er een veldnorm voor chronische beademing uitgebracht en 
worden instellingen voor thuisdialyse gecertificeerd. Wanneer een aanbeveling 
niet of niet voldoende is geïmplementeerd, wordt door de verschillende partijen 
een tekort aan financiële middelen vaak als oorzaak genoemd.  
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Om de kwaliteit van thuisbehandelingen met complexe medische technologie 
verder te borgen, zou er meer aandacht moeten zijn voor de scholing van 
zorgverleners. Ook kan de overdracht van het ziekenhuis naar de thuissituatie 
van de patiënt nog verbeterd worden, door bijvoorbeeld de 
transferverpleegkundige langer mee te laten kijken na de overdracht. Ook zou in 
kaart gebracht moeten worden of er geld bespaard zou kunnen worden, 
bijvoorbeeld door slimmer om te gaan met de materiaalvoorraden voor de 
behandeling. Het bespaarde geld zou dan kunnen worden gebruikt om te 
investeren in de kwaliteit van de zorg. Tot slot lijkt het veel partijen een goede 
zaak om een certificering in te voeren voor het gehele zorgproces van 
thuisbehandeling met complexe medische technologie.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Steeds vaker wordt toepassing van complexe medische technologieën verplaatst 
van een ziekenhuis naar een thuissituatie. Dit geldt zowel voor kortdurende als 
voor levenslange behandelingen. Deze verplaatsing heeft belangrijke voordelen. 
Voor patiënten is het prettiger een leven te kunnen leiden in hun eigen, 
vertrouwde omgeving. Ze willen zoveel mogelijk eigen regie over hun leven 
voeren, en medische ondersteuning inpassen in hun dagelijkse situatie (PwC, 
2012). Voor mantelzorgers scheelt het veel reistijd en reiskosten. 
Thuisbehandeling verhoogt daarmee de kwaliteit van leven van patiënten en 
mantelzorgers. Zorgverzekeraars besparen de kosten van verblijf in dure bedden 
in een ziekenhuis. 
 
Deze voordelen maken dat medische technologie in de thuissituatie een trend is 
die zich zal doorzetten. Daarbij is het wel belangrijk dat er behalve voor de 
voordelen ook aandacht is voor de risico’s. In de thuissituatie zijn 
zorgprofessionals minder vaak aanwezig, en daardoor zijn zij bij problemen 
minder snel beschikbaar dan in een zorginstelling. Het gebruik van een 
complexe medische technologie in een minder gecontroleerde omgeving heeft 
daardoor grotere gebruiksrisico’s. Daarnaast is de gebruiksinformatie niet altijd 
opgesteld voor niet-professionals, wat de kans op problemen kan vergroten. Het 
kennen en zo goed mogelijk beheersen van de risico’s kan bijdragen aan de 
veiligheid en kwaliteit van leven van een patiënt. 
 
In eerder onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) zijn achttien medische technologieën beschreven die thuis worden 
gebruikt (Hollestelle et al., 2005). Naar drie van deze technologieën  
– beademing, infuusbehandeling en thuisdialyse – is verder onderzoek gedaan 
(Hollestelle et al., 2006; Van Drongelen en Hilbers, 2007; De Vries et al., 2008; 
Hilbers et al., 2009; Hilbers et al., 2013). Hiervoor zijn de technische dossiers 
van de betreffende apparatuur bij de fabrikanten opgevraagd. Aan de hand van 
deze dossiers is onderzocht in hoeverre fabrikanten aandacht hadden besteed 
aan het beheersen van de risico’s die zich kunnen voordoen wanneer de 
apparatuur in een thuisomgeving wordt toegepast. In deze onderzoeken zijn 
verschillende tekortkomingen naar voren gekomen. Zo was er in de 
risicoanalyses vaak onvoldoende aandacht voor gebruiksfouten en bleken 
gebruiksaanwijzingen niet altijd voldoende te zijn afgestemd op toepassing van 
de apparatuur door patiënten of mantelzorgers.  
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht voor infuustherapie en 
beademing thuis de hele keten van voorschrijven tot en met toepassing 
(IGZ, 2009; IGZ, 2010). De gevonden tekortkomingen betroffen onder andere 
onvoldoende onderlinge afstemming, samenwerking en communicatie; 
onduidelijkheid over regie en verantwoordelijkheden, en onvoldoende borging 
van deskundigheid, scholing en nascholing. In het geval van infuustherapie 
verliep de overdracht vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie niet altijd goed, 
was de dubbelcheck op berekeningen niet gegarandeerd, en was het onderhoud 
niet altijd duidelijk geregeld. Bij thuisbeademing bracht de opbouw op rolstoelen 
risico’s met zich mee, en liet de dagelijkse reiniging te wensen over. 
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Naar aanleiding van de tekortkomingen zijn er door het RIVM en IGZ 
aanbevelingen gedaan voor maatregelen ter bevordering van de 
patiëntveiligheid (Hollestelle et al., 2006; Van Drongelen en Hilbers, 2007; De 
Vries et al., 2008; Hilbers et al., 2009; IGZ, 2009; IGZ, 2010). Deze 
maatregelen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: 
 product- en toepassingsveiligheid (bijvoorbeeld gebruiksvriendelijk 

ontwerpen van de apparatuur voor thuisgebruik, inbouwen van alarmfuncties, 
aandacht hebben voor risico’s in de thuissituatie, randvoorwaarden stellen 
voor opbouw van beademingsapparatuur op rolstoelen, dubbelcheck thuis 
voor berekeningen en instellingen van apparatuur, aanpassen van 
gebruiksaanwijzingen voor leken, verbeteren van etikettering, melding, 
evaluatie en terugkoppeling van fouten, en incidenten verbeteren); 

 organisatie (bijvoorbeeld beperken door zorginstellingen van het assortiment 
aan apparatuur, inzetten van gespecialiseerde verpleegkundigen, waarborgen 
van scholingen en trainingen voor zorgverleners en patiënten plus 
mantelzorgers, verbeteren van onderlinge afstemming en samenwerking, 
helder afbakenen van taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken 
partijen, aanstellen van casemanagers voor beademingspatiënten, en 
ontwikkelen van een landelijke veldnorm). 

Een overzicht van deze aanbevelingen is te vinden in Bijlage I. 
 
Het is inmiddels enkele jaren geleden dat deze aanbevelingen zijn gedaan, en de 
verplaatsing van zorg naar de thuissituatie is zoals genoemd een doorgaande 
trend. IGZ heeft daarom het RIVM gevraagd om een vervolgonderzoek uit te 
voeren.  
 

1.2 Opdracht 

Ga na of de aanbevelingen uit de rapporten van het RIVM en de IGZ met 
betrekking tot het veilig gebruik van medische technologie in de thuissituatie 
zijn opgevolgd. Onderzoek hierbij ook of er nieuwe risico’s zijn geïdentificeerd 
sinds de publicatie van bovengenoemde rapporten. Voer dit onderzoek vooral uit 
vanuit de invalshoek en de ervaringen van de gebruikers. Onder gebruikers 
wordt hier verstaan: zorgaanbieders,1 zorgverleners2 en patiënten. 
 
Deelvragen 
 Welke (nieuwe) risico’s gaan er gepaard met het gebruik van medische 

technologieën in thuissituaties? Gebruik hierbij als basis de eerdere RIVM- en 
IGZ-rapporten. 

 In hoeverre worden risico’s wel of niet voldoende beperkt, en met welke 
maatregelen? Onderzoek hierbij met name of de aanbevelingen uit de 
eerdere RIVM- en IGZ-rapporten zijn opgevolgd. 

 
 

 
1 De zorgaanbieder is de zorg aanbiedende organisatie (bijvoorbeeld thuiszorgorganisatie). 
2 De zorgverlener is de persoon die daadwerkelijk de zorg aan de patiënt verleent. Hieronder vallen 
zowel professionele zorgverleners als mantelzorgers. 
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2 Methode  

Complexe medische technologie in de thuissituatie is in dit rapport gedefinieerd 
als technologie die onderdeel uitmaakt van het verpleegkundig technisch 
handelen en aan onderstaande drie voorwaarden voldoet: 
 technologie die complex is, dat wil zeggen apparatuur met een stekker, aan-

/uitknop, alarmknop, pauzeknop et cetera; 
 technologie die voorheen voornamelijk intramuraal werd toegepast, maar 

tegenwoordig ook vaak in thuissituaties wordt ingezet; 
 technologie die valt in de categorie ‘ondersteuning fysiologische functies’, 

‘toediening’ of ‘monitoring’.  
 

Om de opdracht uit te voeren is gekozen voor kwalitatieve 
onderzoeksmethoden. Er is een combinatie van verschillende methoden 
toegepast. Allereerst is er informatie verzameld door middel van deskresearch. 
Aanvullende gegevens uit de praktijk zijn verkregen door het houden van 
interviews, het uitsturen van korte vragenlijsten en het organiseren van een 
expertmeeting. 
Er is ingezoomd op de drie technologieën waarvoor eerder door RIVM en IGZ 
specifieke onderzoeken zijn uitgevoerd, namelijk ‘thuisdialyse’, ‘thuisbeademing’ 
en ‘infuusbehandeling thuis’ (inclusief complexe infuuslijnen). De interviews, de 
vragenlijsten en de expertmeeting hebben deze drie technologieën als 
onderwerp gehad. Bij de deskresearch is gekeken naar alle geïdentificeerde 
complexe medische technologie die vanuit het ziekenhuis in thuissituaties 
terecht is gekomen. Ook zijn de risico’s van deze apparatuur met behulp van de 
deskresearch geïdentificeerd. Verdere analyse, inclusief een schatting van de 
omvang van de geïdentificeerde risico’s, viel buiten de scope van dit onderzoek.  
 

2.1 Deskresearch 

Het uitgangspunt voor dit deel van het onderzoek werd gevormd door de 
resultaten van de eerdere RIVM-onderzoeken uit de jaren 2005-2009 (Hollestelle 
et al., 2006; Van Drongelen en Hilbers, 2007; De Vries et al., 2008; Hilbers et 
al., 2009; Hilbers et al., 2013). Verder is er een aanvullende literatuurstudie 
gedaan voor de periode 2009-2013, om de medische technologieën in de 
thuissituatie, met bijbehorende risico’s, anno 2013 in kaart te brengen.  
Voor de wetenschappelijke literatuur is gebruikgemaakt van Pubmed en Medline. 
De zoektermen die gebruikt zijn hadden betrekking op de naam van de 
technologie, op het gebruik in de thuissituatie en/of het waren termen rond het 
begrip ‘risico’. Publicaties zijn gezocht voor de periode 2009-2013. Een overzicht 
van de gebruikte zoektermen staat in Bijlage II. 
De gevonden referenties werden beoordeeld op relevantie, dat wil zeggen dat zij 
over de toepassing van complexe medische technologie in de thuissituatie 
moesten gaan. De van belang zijnde literatuur werd aangevraagd en 
geanalyseerd. 
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Behalve wetenschappelijke literatuur zijn ook andere bronnen geraadpleegd, 
zoals incidentendatabases en informatie op internetsites:  
 aanbod van vergoedingen van verzekeringsmaatschappijen; 
 aanbod van thuiszorginstellingen; 
 Manufacturer and User Facility Device Experience Database (MAUDE) van de 

Food and Drugs Administration (FDA) van de VS; 
 de Hazards & Alerts database van het Health Devices System van het ECRI 

Institute; 
 brochures en blogs van medische instanties, zoals het College voor 

Zorgverzekeringen3 en de Nationale Atlas Volksgezondheid.  
 

2.2 Interviews 

De aanbevelingen uit de IGZ- en RIVM-onderzoeken (Hollestelle et al., 2006; 
Van Drongelen en Hilbers, 2007; De Vries et al., 2008; Hilbers et al., 2009; 
IGZ, 2009; IGZ, 2010) zijn met behulp van de informatie uit de deskresearch 
vertaald naar topiclijsten. Aan de hand hiervan zijn de interviews op 
semigestructureerde wijze gehouden. In Bijlage III is de topiclijst opgenomen. 
 
Vervolgens zijn uit de verschillende veldpartijen die in de zorgketen een rol 
spelen (Figuur 1) relevante partijen geselecteerd. Omdat het onderzoek vanuit 
het gebruikersperspectief is uitgevoerd, zijn vragen voorgelegd aan veldpartijen 
die specifiek betrokken zijn bij de toepassing van beademing, dialyse en 
infuustherapie in de thuissituatie, en zijn ook veldpartijen die algemeen 
betrokken zijn bij de toepassing van medische technologie in de thuissituatie 
geïnterviewd. Geïnterviewde personen waren: zorgaanbieders, zorgverleners, 
patiënten, mantelzorgers en vertegenwoordigers van koepels van deze partijen. 
Er zijn vijftien veldpartijen geïnterviewd (zie Bijlage IV). 
 

 
Figuur 1 Zorgketen en veldpartijen in deze keten. 
 
 

 
3 Het College voor Zorgverzekeringen is per 1 april 2014 opgegaan in Zorginstituut Nederland. 
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Van elk interview werd een geluidsopname gemaakt, die door een professioneel 
bureau werd uitgeschreven. De transcripties werden samengevat en verwerkt in 
een verslag dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de geïnterviewde partij.  
 
De resultaten uit de interviews zijn in hoofdstuk 3 en Bijlage X verwerkt. 
 

2.3 Vragenlijsten 

Met medewerking van een aantal geïnterviewde veldpartijen zijn aanvullend 
enkele korte vragenlijsten opgesteld en uitgezet bij patiënten en mantelzorgers 
voor de drie technologieën (zie Bijlage V). De vragenlijsten zijn mede gebaseerd 
op de uitkomsten van de interviews en de deskresearch. 
 
Voor thuisdialyse is de vragenlijst uitgestuurd via de Nierpatiënten Vereniging 
Nederland (NVN) en via Medisch Centrum Haaglanden (MCH). Via de NVN is de 
lijst uitgestuurd naar 23 patiënten die ten tijde van dit onderzoek ingeschreven 
stonden bij het online nierpatiëntenpanel van NVN. Via MCH is de lijst specifiek 
uitgestuurd naar twaalf patiënten die gebruikmaken van een draagbaar 
hemodialyseapparaat. Voor beademing is de vragenlijst op de websites geplaatst 
van Centrum voor Thuisbeademing (CTB) Utrecht en van Vereniging 
Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA), en voor 
infuustherapie is de vragenlijst via LOC (landelijke cliëntenorganisatie) gestuurd 
aan een thuiszorginstelling. Gespecialiseerde verpleegkundigen van deze 
thuiszorginstelling hebben de lijst voorgelegd aan door hen geschikt geachte 
patiënten. 
 
De resultaten uit de vragenlijsten zijn in hoofdstuk 3 en Bijlage XI verwerkt. 
 

2.4 Expertmeeting 

Er is een ‘invited expertmeeting’ georganiseerd waarvoor werden uitgenodigd: 
zorgaanbieders, zorgverleners en patiënten, vertegenwoordigers van koepels 
van deze partijen en vertegenwoordigers van enkele andere betrokken 
veldpartijen, zoals leveranciers van apparatuur en verzekeraars.  
 
Een overzicht van de bevindingen vanuit deskresearch en interviews werd van 
tevoren aan de deelnemers toegezonden. Tijdens de bijeenkomst werd een 
samenvatting hiervan gepresenteerd.  
Vervolgens vond er een ‘kenniscafé’ plaats, waarbij de deelnemers op informele 
maar systematische wijze meningen en ideeën met elkaar konden delen.  
 
Deelnemers verplaatsten zich achtereenvolgens in drie van de volgende rollen:  
a. patiënten/mantelzorgers; 
b. zorgverleners professioneel; 
c. zorgaanbieders thuisbehandeling; 
d. leveranciers apparatuur, accessoires, medicatie en facilitaire bedrijven; 
e .verzekeraars; 
f. overheid. Voor elke rol was er een aparte discussietafel.  
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In de drie rondes is achtereenvolgens gediscussieerd over de vragen:  
1. of bestaande maatregelen de risico’s voldoende afdekken; 
2. of er risico’s zijn die nog niet voldoende beheerst worden; 
3. of er punten zijn waarop de patiëntveiligheid verder kan worden verbeterd. 
Tot slot vond er een publiek gesprek plaats, waarbij enkele sprekers en 
vertegenwoordigers van diverse veldpartijen plaatsnamen in een panel, en de 
discussie met elkaar en het publiek aangingen met behulp van stellingen, 
aangeleverd door de deelnemers.  
 
De intentie van de bijeenkomst was om feedback te krijgen op de voorlopige 
resultaten van het onderzoek. Dit om de juistheid en relevantie van de 
bevindingen te kunnen verifiëren en ontbrekende informatie op te sporen.  
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3 Resultaten  

3.1 Complexe medische technologie in de thuissituatie anno 2013 

 
Anno 2013 vertoont de inventarisatie van thuis toegepaste complexe medische 
technologie veel gelijkenis met de inventarisatie die voor het onderzoek naar 
hetzelfde onderwerp in 2005 is uitgevoerd (Hollestelle et al., 2005), met 
toevoeging van tilliften. Tilliften zijn in 2005 buiten beschouwing gelaten omdat 
er toen recentelijk een rapport over was uitgebracht door de IGZ (IGZ, 2004). 
Een overzicht van thuis toegepaste complexe medische technologie is 
weergegeven in Tekstkader 1. 
 
Tekstkader 1 Complexe medische technologie, anno 2013 thuis gebruikt 
 
 Ondersteuning fysiologische functies: 

o beademing; 
o slaapapneubehandeling; 
o slijmuitzuigapparatuur; 
o zuurstofbehandeling; 
o dialyse; 
o vacuümtherapie voor wondbehandeling; 
o anti-decubitusbehandeling; 
o uitwendige elektrostimulatie; 
o continuous passive motion; 
o tractiebehandeling; 
o tilliften. 

 Toediening: 
o infuustherapie; 
o insulinepomptherapie; 
o parenterale voeding; 
o sondevoeding; 
o UV-therapie; 
o verneveling. 

 Monitoring: 
o Cardiotocografie bij risicozwangerschap; 
o respiratoire en circulatoire monitoring. 

 
 

3.2 Risico’s en risicobeheersmaatregelen bij gebruik van complexe 
medische apparatuur in de thuissituatie 

 
3.2.1 Algemeen 

 
Het toepassen van complexe medische technologie in de thuissituatie brengt 
risico’s met zich mee. Veel van deze risico’s treden ook op in het ziekenhuis 
en/of centrum (bij dialyse), maar kunnen thuis frequenter voorkomen of een 
grotere impact hebben. Redenen hiervoor zijn het feit dat er niet continu 
professionele hulp aanwezig is, en het ontbreken van medische en medisch-
technische kennis bij de gebruikers zelf.  
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Voor alle complexe medische technologieën die thuis gebruikt worden (zie 
Tekstkader 1), zijn er risico’s geïdentificeerd die niet beschreven staan in de 
eerdere rapporten (Hollestelle et al., 2005; Hollestelle et al., 2006; Van 
Drongelen en Hilbers, 2007; De Vries et al., 2008; Hilbers et al., 2009), behalve 
voor zuurstofbehandeling. 
 
Belangrijke algemene risico’s die in recente literatuur werden aangetroffen, zijn: 
 Er zijn te weinig zorgverleners om alle verzoeken om ondersteuning op te 

volgen. 
 Er is kans op gebruiksfouten, door het uitvoeren van risicovolle handelingen 

door onbevoegd personeel. 
Zie voor een compleet overzicht van algemene risico’s Bijlage VIII. 
 
Daarnaast zijn er voor elke technologie afzonderlijk risico’s geïnventariseerd. 
Zie voor een compleet overzicht van technologie specifieke risico’s Bijlage IX. 
In Figuur 2 zijn de aantallen in literatuur aangetroffen risico’s voor alle 
behandelde technologieën weergegeven.  
 

 
Figuur 2 Aantallen geïdentificeerde risico's voor de complexe technologieën 
behandeld in dit rapport. Blauw: risico’s genoemd in bovengenoemde rapporten 
(tot 2009); rood: aanvullende risico’s geïdentificeerd tijdens dit onderzoek 
(deskresearch 2013). N.B. De rode balk van infuustherapie is relatief lang door 
het includeren van infuuslijnen voor 2009-2013. 
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3.2.1.1 Opvolging algemene aanbevelingen aan fabrikanten gedaan in voorgaande 
onderzoeken naar alle drie de medische technologieën (beademing, dialyse en 
infuustherapie) 
 
Aanbevelingen:  
 De cyclus van kwaliteitsverbetering verbeteren door informatie over 

ervaringen met het apparaat in de risicoanalyse te verwerken, vervolgens op 
adequate wijze hierop te reageren en de gebruiksaanwijzing zo nodig 
hiermee in overeenstemming te brengen. 

 In de PMS-procedure meer actieve methoden verwerken voor het op 
systematische wijze vergaren van ervaringen met het product, en hierin ook 
ervaringen opnemen van zorgverleners en patiënten/mantelzorgers in de 
thuissituatie. Daarnaast dient er in de PMS-procedures ook meer aandacht 
te komen voor de te treffen (beheers)maatregelen. 

 Risicoanalyses aanvullen met mogelijke fouten in de omgang met de 
apparatuur, met risicofactoren in de thuissituatie en bij mobiel gebruik, en 
met risico’s van gebruik van de apparatuur door leken of medisch-technisch 
minder geschoolde zorgverleners. 

 
Status: Vaak hebben fabrikanten 24/7 bereikbaarheid voor vragen en problemen 
met apparatuur, en wordt hier adequaat op gereageerd. Fabrikanten hebben 
meer aandacht voor wensen van gebruikers, en proberen via patiëntenraden 
met gebruikers in contact te komen. In hoeverre de ervaringen in de 
risicoanalyse en de gebruiksaanwijzing worden verwerkt is niet bekend, omdat 
het benaderen van fabrikanten en leveranciers buiten de scope van dit 
onderzoek viel. 
 

3.2.2 Thuisbeademing  
 
Het aantal chronisch beademde patiënten vertoont een gestage groei, en is 
inmiddels gestegen tot ruim 2000. Ongeveer 80 procent daarvan wordt non-
invasief beademd. Van het totale aantal chronisch beademde patiënten woont 
meer dan 80 procent thuis (Veldnorm Chronische beademing, 2012).  In 
Tekstkader 2 is enige achtergrondinformatie over beademing opgenomen. 
 
Tekstkader 2 Achtergrondinformatie beademing 
Beademingsapparaten zijn luchtpompen die het transport van de ademhalingslucht van 
de patiënt overnemen of ondersteunen, en deze worden toegepast wanneer de 
ademhaling onvoldoende functioneert (Quak et al., 2003).  
De patiënt wordt met een slang aangesloten op het beademingsapparaat. Toediening van 
lucht gebeurt non-invasief of invasief: 
 Non-invasieve beademing vindt plaats door middel van een neus-/mondmasker of een 

mondstuk, dat wordt aangesloten op een beademingsapparaat waardoor lucht 
ingeblazen wordt. 

 Invasieve beademing vindt plaats via een tracheostoma, een operatief aangelegde 
opening naar de luchtpijp. In de tracheostoma wordt een tracheacanule geplaatst, die 
wordt aangesloten op een beademingsapparaat waardoor lucht rechtstreeks naar de 
longen wordt geblazen (Veldnorm Chronische beademing, 2012).  
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Een overzicht van risico’s voor beademing, samengesteld op basis van 
deskresearch, inclusief referenties, is weergegeven in Bijlage IX. Deze risico’s 
betreffen vooral problemen met plaatsen, losraken, lekken en verstoppen van 
canules en slangen, met de bevochtiging, en met infecties. Niet afgaan van het 
alarm bij problemen is een risico dat in bepaalde gevallen fatale gevolgen kan 
hebben voor beademingspatiënten. 
 
De resultaten van het veldonderzoek onder gebruikers in Nederland staan 
samengevat in de onderstaande tabellen. Een meer gedetailleerd overzicht van 
de antwoorden vindt u in Bijlagen X en XI. 
 
Tabel 1a Beademing – Apparatuur en bediening 

 Interviews Vragenlijst patiënten VSN/VSCA-
knelpunten-
meeting 

Apparatuur + moderne apparatuur is 
eenvoudig opgebouwd 

± meningen verdeeld 
over gebruiksvriendelijk-
heid 

 

± leek kan instellingen 
ontgrendelen m.b.v. internet 

  

± alarm woonvorm geen 
onderscheid noodsituatie vs. 
ander probleem 

  

± alarm hapert bij stroom-
storing 

  

- onnodig frequentiealarm   

- mobiel uitzuigapparaat 
heeft geen accu 

  

Gebruiksaan-
wijzing 

+ altijd Nederlandstalige 
gebruiksaanwijzing 
meegeleverd  

± meningen verdeeld 
over gebruiksaanwijzing 

 

Accessoires   - lekkende 
beademings-
maskers 

Interviews n=3 technologie specifieke en 4 algemene veldpartijen; vragenlijst n=11 
patiënten/mantelzorgers; VSCA-meeting 50 deelnemers; 
+ : risico beheerst   ± : risico komt soms nog voor  - : risico nog niet beheerst 
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Tabel 1b Beademing – Organisatie van de zorg 

 Interviews Vragenlijst patiënten VSN/VSCA-
meeting 

Assortiment + assortiment wordt zo 
beperkt mogelijk gehouden 

  

± levering verkeerd type 
accessoire  

  

Deskundigheid + veldnorm gereed 2012   

+ veldnorm kinderen in 
ontwikkeling 

  

+ tevreden over CTB-
zorgverleners 

+ tevreden over CTB-
zorgverleners 

 

 ± meningen verdeeld 
over communicatie met/ 
tussen zorgverleners 

- contact met CTB 
soms moeizaam 

+ patiënt krijgt trainings-
boek mee 

  

+ voor kinderen met canule-
beademing scholingstraject 
mantelzorg verplicht 

  

- training leek wordt niet 
herhaald of getoetst 

± soms training, soms 
alleen korte instructie 
voor leek 

 

± accu’s niet goed 
opgeladen 

  

± patiënt/mantelzorger 
minder secuur na verloop 
van tijd 

  

- deskundigheid medewer-
kers woonvorm onvoldoende 

- deskundigheid mede-
werkers, zoals ADL-
assistenten in Fokus-
woningen, onvoldoende 

- deskundigheid 
in Fokus- en 
verpleeghuis 
onvoldoende 

- casemanagerschap nog 
niet geregeld 

+ eindverantwoordelijke 
voor zorg is duidelijk 

- eindverantwoor-
delijke voor zorg 
minder duidelijk 

 + wijzigingen zorg 
schriftelijk vastgelegd 

 

- spanning CTB en IC over 
plaatsing van patiënten 

± meningen verdeeld 
over veiligheid in 
ziekenhuis 

- deskundigheid 
in ziekenhuis 
onvoldoende 

 + meestal periodieke 
evaluatie behandeling 

 

- ontslag van IC zonder 
overleg CTB 

+ overdracht ziekenhuis 
naar huis goed 

 

 + afspraken over onder-
houd duidelijk 

 

Patiënt/ 
mantelzorger 

 + patiënt en mantelzor-
ger voelen zich veilig 

± eigen regie 
door patiënten 
beter regelen 

 - belasting mantelzor-
gers tamelijk zwaar, 
voor patiënt vaker 
‘neutraal’ 
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 Interviews Vragenlijst patiënten VSN/VSCA-
meeting 

 ± bij acute uitval man-
telzorger vaak back-up 
geregeld 

- onduidelijk wat 
te doen bij uitval-
len mantelzorger 

Opvang 
technisch falen 

 + meestal weinig 
problemen  

 

+ zo nodig extra apparaat   

+ vaak extra externe accu’s   

+ noodnummer op apparaat   

+ 24/7 bereikbaarheid   

- leek weet niet altijd wat te 
doen bij alarm 

  

- bereikbaarheid zorgverle-
ner woonvorm onvoldoende 

± meningen verdeeld 
over bereikbaarheid 
zorgverleners 

- bereikbaarheid 
CTB laat soms te 
wensen over 

- lange aanrijtijd bij pro-
blemen uitzuigapparatuur 

± meningen verdeeld 
over snelheid oplossen 
problemen 

 

- ambulancepersoneel niet 
deskundig 

± meningen verdeeld 
over veiligheid in 
ambulance 

 

- beademingsapparaat kan 
niet worden vastgezet in 
ambulance 

  

- evacuatie (langdurige 
stroomstoring, overstro-
ming) lastig 

  

 + melding bij CTB na 
verhelpen problemen  

 

Rolstoel + opbouw door één partij + veiligheid opbouw  

- opbouw niet meegenomen 
bij onderhoud 

  

Financiën  - geldgebrek belemmert 
samenwerking CTB’s 

  

- geldgebrek hindert 
naleving veldnorm 

  

Interviews n=3 technologie specifieke en 4 algemene veldpartijen; vragenlijst n=11 
patiënten/mantelzorgers; VSCA-meeting 50 deelnemers; 
+ : risico beheerst   ± : risico komt soms nog voor  - : risico nog niet beheerst 
 
De veldpartijen hebben ook suggesties voor verbetering gedaan, zoals clustering 
van beademingspatiënten in woonvormen, bediening door patiënten via tablet-
pc, en overal het gebruik invoeren van een ambulancekaart met belangrijke 
informatie over technologie. Een compleet overzicht van suggesties staat in de 
Bijlagen X en XI.  
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3.2.2.1 Opvolging aanbevelingen gedaan in voorgaande onderzoeken naar 
thuisbeademing 
 
RIVM-aanbeveling: Het opstellen van gebruiksaanwijzingen in goed vertaald en 
goed geformuleerd Nederlands. 
Status: Volgens geïnterviewden gaat tegenwoordig een apparaat niet mee naar 
huis zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing. 
 
RIVM-aanbeveling: Het opstellen van voor de patiënt/mantelzorger helder 
geschreven, overzichtelijke en compacte gebruiksaanwijzingen. Deze 
gebruiksaanwijzingen zouden ook ter beschikking moeten worden gesteld in 
andere, voor patiënten met fysieke beperkingen geschikte vormen, zoals in 
digitale vorm. 
Status: Er is een gebruiksaanwijzing opgesteld in samenwerking met een 
beademingspatiënt. Deze gebruiksaanwijzing is daarom voor patiënten en 
mantelzorgers helder geschreven. Ook is een gebruiksaanwijzing in digitale 
vorm beschikbaar.  
 
IGZ-aanbeveling: Het opstellen van een landelijke veldnorm chronische 
beademing. 
Status: De Veldnorm Chronische beademing (VSCA, 2012) is in 2012 
uitgebracht. De in Bijlage I genoemde aanbevolen onderdelen zijn alle 
opgenomen in de veldnorm. Aan een van deze onderdelen, het ontwikkelen van 
een competentieprofiel voor de casemanager bij chronische beademing, is 
aandacht besteed, maar het is nog een lastig punt om dit te bewerkstelligen. Dit 
is omschreven in de veldnorm en teruggekoppeld aan IGZ. Er wordt nu nog 
gewerkt aan een veldnorm voor kinderen. 
 
IGZ-aanbeveling: Bedrijven die beademingsapparatuur op rolstoelen bouwen 
moeten vanaf 1 oktober 2010 (IGZ, 2010) een op het gebied van 
beademingsapparatuur kundige technicus consulteren van een CTB of van een 
bedrijf dat beademingsapparatuur levert.  
Status: CTB’s streven ernaar om de opbouw van apparatuur op een rolstoel door 
één partij te laten doen, waardoor de deskundigheid van de opbouw wordt 
vergroot. CTB’s zijn dan opdrachtgever voor deze partij, en de opbouw wordt 
gecontroleerd door CTB-technici.  
 
IGZ-aanbeveling: De inspectie beveelt organisaties en beroepsbeoefenaren die 
zorg leveren aan patiënten die chronische beademing nodig hebben aan voor 
1 november 2010 en vooruitlopend op de landelijke veldnorm chronische 
beademing na te gaan hoe de in dit rapport genoemde risicoaspecten in hun 
situatie geregeld zijn en welke concrete verbeteringen zij nu al kunnen 
doorvoeren.  
Status: Op het moment dat de interviews plaatsvonden was de veldnorm 
chronische beademing al uitgebracht. Organisaties en beroepsbeoefenaren die 
zorg leveren aan patiënten die chronische beademing nodig hebben zijn 
grotendeels bekend met deze veldnorm. De implementatie van de veldnorm 
behoeft echter nog aandacht, vooral bij partijen waarbij patiënten met 
chronische beademing niet de hoofddoelgroep vormen, zoals op de intensive 
care en bij ambulancepersoneel.  
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3.2.2.3 Bijeenkomst voor patiënten thuisbeademing 
 
Op 7 maart 2014 heeft Spierziekten Nederland samen met de Vereniging 
Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) een 
bijeenkomst georganiseerd voor patiënten die gebruikmaken van chronische 
ademhalingsondersteuning. Tijdens deze bijeenkomst konden zij knelpunten 
aandragen die te maken hebben met chronische ademhalingsondersteuning en 
deze met elkaar bespreken. Circa vijftig betrokkenen namen deel aan deze 
bijeenkomst. De uitkomsten zullen dienen voor de verdere belangenbehartiging 
van deze groep mensen. Met goedkeuring van Spierziekten Nederland is hier 
een samenvatting van de uitkomsten van de bijeenkomst weergegeven.  
 
De bijeenkomst leverde een lange lijst aan diverse knelpunten op. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn lekkende beademingsmaskers, tekortschieten van 
ervaring met beademing bij ziekenhuis-, Fokus- en verpleeghuispersoneel en in 
de thuissituatie het moeilijk kunnen regelen/rondkrijgen van voldoende 
(professionele) zorg. De knelpunten zijn gerangschikt aan de hand van zes 
onderwerpen: financiering van zorg/regelgeving, kwaliteit van zorg, medische 
zorg CTB, technische zaken/(rand)apparatuur, psychologische/sociale aspecten 
en mantelzorg. Daarnaast werd duidelijk dat de ‘eigen regie’ een belangrijk 
thema is voor patiënten. Eigen regie wordt ervaren als een sleutel voor de 
oplossing van veel problemen; de boodschap van veel aanwezigen was:  
‘Zorg dat je zoveel mogelijk zelf kunt regelen.’ 
 

3.2.3 Thuisdialyse 
 
Er zijn in Nederland ruim 6000 nierdialysepatiënten. Ongeveer 16 procent van 
de patiënten (bijna 1000) past peritoneale dialyse toe (Nationale Atlas 
Volksgezondheid), wat in de meeste gevallen in de thuisomgeving of elders 
extramuraal plaatsvindt. Voor hemodialyse voeren ongeveer 250 patiënten de 
behandeling thuis uit (interview Dianet). In Tekstkader 3 is enige 
achtergrondinformatie over dialyse opgenomen. 
 
Een overzicht van risico’s voor dialyse, samengesteld op basis van deskresearch, 
inclusief referenties, is weergegeven in Bijlage IX. Een groot deel van de risico’s 
bestaat uit problemen met aansluiten, losraken, verstopt raken en lekken van 
slangen, klemmen en katheters, bloedverlies of stolling (bij hemodialyse), 
overvulling en ondervulling met vocht (bij peritoneale dialyse), en infecties. 
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Tekstkader 3 Achtergrondinformatie dialyse 
Patiënten die te maken hebben met nierfalen kunnen onder andere behandeld worden 
met dialyse. Bij thuisdialyse wordt de behandeling intramuraal gestart (Dianet), waarna 
transfer naar de thuissituatie plaatsvindt.  
De apparatuur voor dialyse is in te delen in apparatuur voor hemodialyse 
(kunstnierbehandeling) en voor peritoneale dialyse (spoelen via het buikvlies).  
 Hemodialyse (HD): Om hemodialyse te kunnen uitvoeren, wordt voorafgaand aan de 

behandeling intramuraal een ‘shunt’ aangelegd (een verbinding tussen slagader en 
ader in de onderarm door een eigen bloedvat of kunststof bloedvat) voor de 
bloedtoevoer van en naar de dialyseapparatuur (Dianet). Het bloed wordt gezuiverd 
door gebruik van een kunstnier. Dit is een buisvormige koker waarin zich een 
bloedfilter bevindt. Het bloed wordt hierdoorheen geleid. Tevens wordt een 
dialysevloeistof langs de andere kant van het filter van de kunstnier gestuurd. De 
kunstnier is op een dialysemachine bevestigd. Deze machine heeft de grootte van een 
wasmachine en heeft de taak om bloed en dialysaat door de kunstnier te pompen 
(NVN, 2005; Oud-Witte, 1993). Momenteel wordt door de Nierstichting gewerkt aan 
de ontwikkeling van een draagbare kunstnier (Nierstichting, 2013; 
http://www.nierstichting.nl/werk/nieuws/doorbraak-draagbare-kunstnier). 

 Peritoneale dialyse (PD): Bij PD wordt het buikvlies als filter gebruikt. Enkele malen 
per dag laat men steriele dialysevloeistof in de buik lopen via een katheter. De 
vloeistof wordt na enkele uren gewisseld. Wisseling van de vloeistof wordt ofwel 
handmatig uitgevoerd (Continue Ambulante Peritoneale Dialyse (CAPD)), of met 
behulp van een machine (Automatische Peritoneale Dialyse (APD)). Bij CAPD wordt 
een zogenoemde ‘twinbag’ aan de katheter bevestigd. De gebruikte vloeistof loopt uit 
in een lege uitloopzak die op de grond wordt neergelegd. Daarna loopt schone 
vloeistof uit de vloeistofzak, die op schouderhoogte hangt, de buik in via een katheter. 
De vloeistof wordt eerst verwarmd met een warmtetas (Dianet).  

 
De resultaten van het veldonderzoek onder gebruikers in Nederland staan 
samengevat in de onderstaande tabellen. Een meer gedetailleerd overzicht van 
de antwoorden vindt u in de Bijlagen X en XI. 
 
Tabel 2a Dialyse – Apparatuur en bediening 

 Interviews Vragenlijst patiënten 
Apparatuur  + apparaat gebruiksvriendelijk 

+ screening vooraf op geschiktheid 
thuisomgeving 

 

Gebruiksaanwijzing  + tevreden over gebruiksaan-
wijzing 

Interviews n=5 technologie specifieke en 4 algemene veldpartijen; vragenlijst n=20 
patiënten/mantelzorgers;  
+ : risico beheerst   ± : risico komt soms nog voor  - : risico nog niet beheerst 
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Tabel 2b Dialyse – Organisatie van de zorg 

 Interviews Vragenlijst patiënten 
Assortiment + assortiment wordt zo beperkt 

mogelijk gehouden 

 

+ levering accessoires geregeld met 
bestelformulier 

 

Deskundigheid  + zorgverleners deskundig 
+ patiënt/mantelzorger krijgt vooraf 
training 

 

+ patiënt krijgt handleiding van 
centrum mee 

 

+ patiënt krijgt trainingsboek mee  

+ observatie handelingen tijdens 
huisbezoek 

 

± minder vaak herscholing  
 + communicatie met en tussen 

zorgverleners goed 
 + eindverantwoordelijke voor 

zorg duidelijk 
 + wijzigingen behandeling 

schriftelijk vastgelegd 
 + afspraken over onderhoud 

duidelijk 
 + periodieke evaluatie 

behandeling 
  

Patiënt/ 
mantelzorger 

+ screening vooraf op mentale 
geschiktheid 

 

 + bij uitval evt. hulp van 
dialyseverpleegkundige, 
monitoring op afstand 

 + meeste patiënten voelen zich 
heel veilig 

 + mentale belasting niet zwaar 
 + betere kwaliteit van leven 

Opvang technisch 
falen 

 + problemen komen weinig 
voor 

+ wie benaderen bij technische 
problemen staat in handleiding 

 

 ± soms niet duidelijk wat te 
doen bij alarm 

+ tevreden over bereikbaarheid 
ondersteuning 

+ bereikbaarheid zorgverleners 
goed 

 + technische problemen 
voldoende snel opgelost 

+ back-uptijd bij stroomuitval  
 + melding bij zorgverlener na 

verhelpen problemen 
Interviews n=5 technologie specifieke en 4 algemene veldpartijen; vragenlijst n=20 
patiënten/mantelzorgers;  
+ : risico beheerst   ± : risico komt soms nog voor  - : risico nog niet beheerst 
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Als suggesties ter verbetering zijn genoemd: nieuwe dialysepatiënten ten 
behoeve van de keuze van de dialysevorm vooraf in contact brengen met 
ervaringsdeskundigen, evaluatie van de dialysevorm, informatie over 
afvalverwerking opnemen in handleiding, en – bij peritoneale dialyse – 
monitoring op afstand van de huidpoort. In de vragenlijsten werden als wensen 
genoteerd: lichtere en stillere apparaten, duidelijk overzicht van alarmen met te 
ondernemen acties, beperken van onnodige alarmen. 
 

3.2.3.1 Aanbevelingen gedaan in voorgaande onderzoeken voor dialyse 
 
RIVM-aanbevelingen:  
 Het opstellen van voor de patiënt/mantelzorger heldere, overzichtelijke en 

compacte gebruiksaanwijzingen. 
 Het schrijven van gebruiksaanwijzingen in goed vertaald en goed 

geformuleerd Nederlands. 
Status: Centra voor thuisdialyse stellen hun eigen handleidingen op voor 
patiënten en/of mantelzorgers. Deze zijn helder geschreven, maar worden af en 
toe nogal dik bevonden en bevatten soms onduidelijke terminologie. 
 
Als aanbeveling kan nog worden gegeven dat meer betrokkenheid van de 
fabrikant bij de training van patiënt/mantelzorgers door dialysecentra informatie 
kan opleveren over mogelijke gebruiksproblemen en ten behoeve van het 
gebruiksvriendelijker maken van apparatuur en gebruiksaanwijzingen. 
 

3.2.4 Infuustherapie thuis 
 
Per infuus kunnen vocht, voeding, bloedproducten en medicamenten worden 
toegediend. Regelmatig thuis toegediende middelen zijn: cytostatica, 
antimicrobiële middelen, morfine (pijnbestrijding), insuline, parenterale voeding, 
vocht en bloedproducten (Hollestelle, 2006). In deze paragraaf wordt vooral 
infuustherapie met medicamenten of bloedproducten beschreven. Behandelingen 
met insuline en parenterale voeding en vocht zijn in Bijlage IX bij de overige 
technologieën opgenomen.  
 
Een recent, concreet gebruikersaantal voor infuustherapie in de thuisomgeving 
is niet beschikbaar. Dit kan waarschijnlijk worden toegewezen aan het feit dat 
infuustherapie veel wordt ingezet voor kortdurende (palliatieve) zorg, en ook 
aan het feit dat er geen duidelijke probleemeigenaar voor het infuusbeleid 
bestaat. In het rapport van Hollestelle et al., 2005, wordt een schatting van het 
aantal gebruikers van infuustherapie thuis gegeven van circa 18.100. 
 
In Tekstkader 4 is enige achtergrondinformatie voor infuustherapie opgenomen. 
 
Een overzicht van risico’s voor infuustherapie, samengesteld op basis van 
deskresearch, is weergegeven in Bijlage IX. In de wetenschappelijke literatuur 
zijn veel problemen en incidenten beschreven. Doserings- en 
programmeringsfouten worden gemeld, en dataverlies bij stroomuitval. Evenals 
bij beademing en dialyse spelen ook hier problemen met het aansluiten, 
afkoppelen, losraken of verstopt raken van slangen.  
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Hierbij kan soms lucht in het systeem komen, en dat kan de toedieningssnelheid 
beïnvloeden, maar bij grote hoeveelheden ook ernstig letsel of zelfs overlijden 
veroorzaken. Voor infuuslijnen komen fouten bij aanprikken, mislocatie, aan- of 
afsluiten en doorspuiten van lijnen voor, verder lekkage, loslaten of afbreken 
van katheters, en daarnaast infecties, en kruisreacties van toegediende stoffen.  
 
Tekstkader 4 Achtergrondinformatie infuustherapie 
Infuusvloeistof wordt meestal intraveneus toegediend, maar bepaalde middelen worden 
ook op andere wijze gegeven, namelijk subcutaan of epiduraal dan wel intrathecaal 
(pijnbestrijding). Infusen (bijvoorbeeld met een hoge osmolaliteit) kunnen ook worden 
aangesloten op een centraal veneuze katheter, eventueel via een geïmplanteerde 
aanprikpoort.  
 
Infuussystemen kunnen werken met behulp van de zwaartekracht of via een infuuspomp.  
 Zwaartekrachtsysteem: Bij de zwaartekrachtsystemen wordt de snelheid ingesteld in 

druppels per minuut en geregeld door een rolregelklem op de toevoerslang.  
 Infuuspomp: Infuuspompen werken op veerkracht of met behulp van elektriciteit.  

o Veerkrachtpomp: In veerkrachtpompen wordt met een veermechanisme een zak 
of spuit met infuusvloeistof langzaam leeg gedrukt. Eenvoudige elastomere 
(wegwerp)pompjes gebruiken de veerkracht van de infuuszak zelf, die gemaakt is 
van een elastische kunststof.  

o Elektrische pomp: Elektrische infuuspompen zijn elektronisch instelbaar via een 
display en voorzien van alarmfuncties. Bij spuitenpompen wordt een disposable 
spuit gevuld met infuusvloeistof langzaam leeg gedrukt. Daarnaast zijn er 
volumetrische pompen die een bepaald volume vloeistof per tijdseenheid pompen 
vanuit een vloeistofreservoir. Dit reservoir kan een infuuszak zijn of een 
voorgevulde cassette. Er zijn volumetrische pompen die vanuit meerdere 
vloeistofreservoirs kunnen pompen met afzonderlijk instelbare snelheden 
(‘multichannel’). Elektronische pompen voor pijnmedicatie kunnen voorzien zijn 
van een PCA-functie (Patient Controlled Analgesia) waarmee de patiënt zichzelf 
naar behoefte een extra dosis (bolus) pijnstillend middel kan toedienen, naast de 
ingestelde onderhoudsdosis.  

 
Complexe infuuslijnen zijn:  
 Centraal veneuze lijnen (CVL) of centraal veneuze katheters (CVC) die toegang geven 

tot de bloedbaan via een grote ader, meestal onder het sleutelbeen of in de lies.  
 Volledig implanteerbare toedieningssystemen (VIT), ook wel bekend onder de 

merknaam ‘Port-a-Cath’ (PAC). Deze bestaan uit een door een membraan afgesloten 
injectiekamer waar een dun slangetje op is aangesloten. De injectiekamer wordt net 
onder de huid ingebracht, en kan door de huid heen worden aangeprikt. Het slangetje 
leidt naar een grote ader (vaak de bovenste holle ader). 

 Perifeer ingebrachte centrale katheters (PICC). De PICC-lijnen zijn een tussenvorm 
van de eerste twee. De katheters worden perifeer ingebracht, dat wil zeggen: in een 
kleiner bloedvat, vaak in de elleboogsplooi. De katheters worden helemaal 
opgeschoven naar een groot bloedvat. 

 
De resultaten van het veldonderzoek onder gebruikers in Nederland staan 
samengevat in de Tabellen 3a en 3b. Een meer gedetailleerd overzicht van de 
antwoorden vindt u in de Bijlagen X en XI. 
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Tabel 3a Infuustherapie – Apparatuur en bediening 

 Interviews Vragenlijst patiënten 
Apparatuur   

- levering pas thuis, waardoor geen 
voorbereiding in ziekenhuis 
mogelijk is 

 

Gebruiksaanwijzing   
Interviews n=3 technologie specifieke en 4 algemene veldpartijen; vragenlijst n=3; 
+ : risico beheerst   ± : risico komt soms nog voor  - : risico nog niet beheerst 
 
Tabel 3b Infuustherapie – Organisatie van de zorg 

 Interviews Vragenlijst patiënten 
Assortiment + assortiment wordt zo beperkt 

mogelijk gehouden 

 

- in ziekenhuis te weinig kennis van 
pompen voor thuis 

 

Deskundigheid + instelling pomp in 
uitvoeringsverzoek ziekenhuis 

 

+ instelling pomp volgens 
uitvoeringsverzoek 

 

+ dubbelcheck berekening en 
instelling 

 

- dubbelcheck soms door 
mantelzorger 

 

- nog steeds verschil in 
instellingseenheden 

 

- zorgverleners niet altijd bekend 
met eenheden 

 

+ voor TPV training 
patiënt/mantelzorger verplicht 

 

- artsen niet altijd bereikbaar voor 
ondersteuning 

 

- artsen bij voorschrijven weinig 
aandacht voor gebruiksgemak 

 

- TPV-thuisteam niet altijd bereikbaar  

- zorgverleners minder secuur na 
verloop van tijd 

 

- geen duidelijk eindverantwoorde-
lijke zorgverlener 

+ duidelijk wie eindverantwoordelijk 
is 

 - niet altijd bekend of wijzigingen 
worden vastgelegd 

- medicijnresten soms bij afval  
 - afspraken over onderhoud niet 

altijd bekend 
 + periodieke evaluatie behandeling 

Patiënt/ 
mantelzorger 

+ screening vooraf op mentale 
geschiktheid 

 

 + tevreden over behandeling thuis 
+ patiënt veiliger dan in ziekenhuis 
i.v.m. infecties 

+ meeste respondenten voelen zich 
veilig met behandeling thuis 

- mantelzorger overschrijdt soms zijn 
draagkracht 

± mentale belasting ’neutraal’ of ‘niet 
erg zwaar’ 
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 Interviews Vragenlijst patiënten 
± verdeeldheid over wat te doen bij 
uitval mantelzorg 

Opvang 
technisch falen 

 ± verdeeldheid over frequentie 
problemen 

+ pomp heeft accu i.v.m. 
stroomstoring 

 

+ leverancier 24/7 bereikbaar  

- occlusiealarm werkt niet altijd  

- elastomeerpomp levert bij hoge 
bloeddruk te weinig af 

 

 + opgeloste problemen vaak gemeld 
bij zorgverlener 

Interviews n=3 technologie specifieke en 4 algemene veldpartijen; vragenlijst n=3; 
+ : risico beheerst   ± : risico komt soms nog voor  - : risico nog niet beheerst 
 
Als suggesties ter verbetering zijn genoemd: intensievere begeleiding na 
overdracht uit ziekenhuis, met mantelzorger in gesprek blijven over mentale 
belasting, bij complexe infuustherapieën zo mogelijk combineren van middelen 
in één infuus. In de vragenlijsten werd nog genoteerd: het bestellen van 
materialen efficiënter maken (óók in verband met verspilling) en thuisvoorraden 
monitoren. 
 

3.2.4.1 Aanbevelingen gedaan in voorgaande onderzoeken voor infuustherapie 
 
RIVM-aanbeveling: Leveranciers zouden in hun trainingen meer aandacht 
kunnen besteden aan het gebruik van de pomp in de thuisomgeving. 
Status: In een interview met mantelzorgers kwam naar voren dat ze de 
infuuspomp pas thuis mochten ontvangen, waardoor ze zich in het 
centrum/ziekenhuis niet konden voorbereiden op het gebruik van deze pomp. 
Wel blijft de verantwoordelijkheid voor de infuusbehandeling vaak bij teams voor 
medisch specialistische verpleging thuis (MSVT-teams), waardoor gebruikers 
weinig tot niet geïnstrueerd hoeven te worden. 
 
RIVM-aanbeveling: Procedures voor het verzamelen van gebruikerservaringen 
moeten schriftelijk worden vastgelegd door fabrikanten. Daarbij zouden ook de 
ervaringen van niet-professionals moeten worden meegenomen. 
Status: Gebruikers geven aan dat de thuiszorg altijd dingen noteert in het 
zorgdossier. Als er problemen of andere bijzonderheden zijn geweest met de 
apparatuur die niet makkelijk op te lossen waren, dan wordt dit teruggekoppeld 
naar de fabrikant. Omdat er geen fabrikanten gesproken zijn, is het niet te 
zeggen of fabrikanten deze ervaringen schriftelijk vastleggen.  
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IGZ-aanbeveling: Thuiszorgorganisaties moeten uitsluitingscriteria vaststellen 
voor de toepassing van infuusbehandeling in de thuissituatie. Houd daarbij 
rekening met de opbouw van de opleiding en de competenties van de 
medewerkers. 
Status: Vaak worden MSVT-teams ingezet bij deze patiënten. Deze 
medewerkers hebben de geschikte opleidingen en competenties voor de 
toepassing van infuusbehandeling in de thuissituatie. Echter, volgens 
geïnterviewden komt het ook voor dat reguliere thuiszorg, dus niet/minder 
bekwame medewerkers, wordt ingezet bij patiënten met infuusbehandeling, 
bijvoorbeeld in vakantietijd.  
 
IGZ-aanbevelingen:  
 Thuiszorgorganisaties moeten beleid vaststellen voor het bekwaam houden 

van medewerkers. 
 Thuiszorgorganisaties moeten de rekenvaardigheid van de medewerkers op 

peil brengen en houden. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de eigen 
rekenvaardigheid en zo nodig voorzorgsmaatregelen treffen om fouten te 
voorkomen.  

Status: Niet alle thuiszorgorganisaties zetten de juiste medewerkers bij de juiste 
patiënten in. Zo komt het voor dat de reguliere thuiszorg bij terminale patiënten 
wordt ingezet. Daarnaast bestaat er vaak wel een scholingsplan om 
medewerkers bekwaam te houden, maar blijkt in de praktijk dat er geen tijd is 
voor de scholing. 
 
IGZ-aanbevelingen:  
 Thuiszorgorganisaties moeten zorgen voor de mogelijkheden van een 

dubbelcheck bij het berekenen van de inloopsnelheid van de infuusvloeistof. 
 Thuiszorgorganisaties moeten zorgen voor beleid op de dubbelcheck van het 

instellen van de pomp, een dubbelcheck waar dit geregeld kan worden en 
anders moet er het beleid zijn dat de verpleegkundige bij twijfel in ieder 
geval een collega raadpleegt. Overleg vooraf kan een herstelmoment zijn 
van (bijna-)fouten. 

Status: Volgens geïnterviewden wordt er altijd voor gezorgd dat er een 
dubbelcheck wordt uitgevoerd. De dubbelcheck wordt echter ook wel eens door 
een mantelzorger gedaan, in plaats van door een professional. 
 
IGZ-aanbeveling: Thuiszorgorganisaties moeten patiënt en/of mantelzorger 
voldoende instrueren als deze een taak in de infuusbehandeling krijgt 
toebedeeld. 
Status: In een interview met mantelzorgers van een TPV-patiënt werd duidelijk 
dat sommige mantelzorgers zich een aantal taken toe-eigenen, waarover ze 
goed geïnstrueerd zijn. Deze taken zijn echter nergens afgevinkt/vastgelegd. 
Anderzijds geldt dat MSVT-teams vaak de verantwoordelijkheid over de 
behandeling dragen, en patiënten/mantelzorgers daarom niet of nauwelijks aan 
de apparatuur komen en dus ook niet geïnstrueerd worden.  
 
IGZ-aanbeveling: Thuiszorgorganisaties moeten alle (bijna-)fouten met een 
infuuspomp terugkoppelen naar de fabrikant. 
Status: Als een fout geen directe consequentie heeft, of wanneer de fout 
gemakkelijk op te lossen is, wordt er vaak niet teruggekoppeld naar de 
fabrikant. In alle andere gevallen wel. 
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IGZ-aanbeveling: Thuiszorgorganisaties moeten adequate afspraken maken voor 
het onderhoud en beheer van de pompen, en deze afspraken in de organisatie 
bekendmaken en controleren. 
Status: Onderhoud vindt regulier plaats door fabrikanten, en deze afspraken zijn 
duidelijk en bekend in de organisaties.  
 
IGZ-aanbeveling: Thuiszorgorganisaties moeten taken en verantwoordelijkheden 
van de transferverpleegkundige bekendmaken in de instelling. 
Status: Een transferverpleegkundige wordt niet altijd ingezet. Wanneer 
transferverpleegkundigen wel ingezet worden, wordt deze hulp als heel fijn 
ervaren door patiënten/mantelzorgers. De thuiszorgorganisaties kijken zelf wel 
veel mee bij patiënten thuis.  
 
IGZ-aanbeveling: Thuiszorgorganisaties moeten de evaluatie in de keten 
stimuleren en de eigen positie in de keten bepalen. Ze moeten actief voor 
samenwerking en afstemming met ketenpartners zorgen. 
Status: Er is niet altijd genoeg samenwerking tussen verschillende 
ketenpartners; ketenpartners wijzen gauw naar elkaar. Thuiszorgorganisaties 
proberen informatie van verschillende ketenpartners zo goed mogelijk aan 
elkaar te knopen, en koppelen waar nodig terug naar de juiste ketenpartner. 
 
IGZ-aanbeveling: Start niet met een infuusbehandeling voordat het 
uitvoeringsverzoek aanwezig is. 
Status: Volgens geïnterviewden is er altijd een uitvoeringsverzoek vanuit de 
ziekenhuizen aanwezig om de thuisbehandeling te starten. 
 
IGZ-aanbeveling: Voorschrijvend artsen moeten altijd zorgen voor een duidelijk 
en eenduidig schriftelijk uitvoeringsverzoek dat alle noodzakelijke items bevat.  
Status: Er is altijd een uitvoeringsverzoek aanwezig, maar dit is niet altijd 
volledig. Een suggestie voor thuiszorgorganisaties is om het uitvoeringsverzoek 
met een (eigen) inventarisatielijst langs te lopen, voordat de patiënt in zorg 
genomen wordt. 
 
IGZ-aanbeveling: Voorschrijvend artsen moeten de bevoegdheid en 
bekwaamheid nagaan van degene aan wie de opdracht wordt verstrekt 
(bijvoorbeeld door raamovereenkomsten). 
Status: Er is niet met voorschrijvend artsen voor infuustherapie gesproken. Uit 
andere interviews kwam naar voren dat er af en toe raamovereenkomsten 
bestaan, waarin is opgenomen welke protocollen er worden gebruikt voor de 
behandeling thuis.  
 
IGZ-aanbeveling: Behandelend artsen moeten mutaties altijd schriftelijk en 
onmiddellijk doorgeven aan de uitvoerend verpleegkundige en eventueel de 
huisarts van de patiënt. 
Status: Wijzigingen in de behandeling worden schriftelijk vastgelegd. Er lijkt hier 
geen vertraging te bestaan in de communicatie met de uitvoerend 
verpleegkundigen. 
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IGZ-aanbeveling: Medisch specialisten moeten de huisarts onmiddellijk en 
volledig informeren over de infuusbehandeling en wijzigingen ervan in de 
thuissituatie. 
Status: Infuustherapie thuis wordt tegenwoordig geregeld vanuit het ziekenhuis: 
de medisch specialist blijft eindverantwoordelijke. Of de huisarts alsnog wordt 
geïnformeerd, is niet ter sprake gekomen.  
 
IGZ-aanbeveling: Medisch specialisten moeten een actieve bijdrage leveren aan 
samenwerking en afstemming met ketenpartners, eventueel door tussenkomst 
van de zorgorganisatie (ziekenhuis of huisartsenpraktijk).  
Status: Er is niet met medisch specialisten gesproken. Uit andere interviews is 
naar voren gekomen dat patiënten en/of mantelzorgers nog veel zelf moeten 
regelen voor de behandeling.  
 
IGZ-aanbevelingen:  
 Transferverpleegkundigen moeten weten welke spelers in het veld welke 

zorg kunnen bieden. 
 Transferverpleegkundigen moeten een actieve bijdrage leveren aan 

samenwerking en afstemming met ketenpartners. 
Status: Een transferverpleegkundige wordt niet altijd/overal ingezet. Wanneer 
de transferverpleegkundige wel wordt ingezet, wordt dat als fijn ervaren. 
Blijkbaar levert zo’n verpleegkundige dus de gewenste hulp, en ontlast patiënten 
en mantelzorgers.  
 
IGZ-aanbeveling: Fabrikanten en wederverkopers moeten zorgen dat het 
onderhoudsschema duidelijk is, en als het onderhoud door de fabrikant of 
wederverkoper wordt uitgevoerd, dat zichtbaar is op de pomp voor welke datum 
het eerstvolgend onderhoud moet plaatsvinden. 
Status: Het onderhoud vindt periodiek plaats, en afspraken hierover zijn over 
het algemeen duidelijk voor patiënten en mantelzorgers. 
 
IGZ-aanbeveling: Fabrikanten en wederverkopers moeten zorgen voor leesbare 
en begrijpelijke gebruikersinformatie over de infuuspomp voor alle gebruikers. 
Status: Doordat zorg vaak in handen blijft van MSVT-teams, maken 
patiënten/mantelzorgers weinig gebruik van gebruikersinformatie. Wel geven zij 
aan dat ze tevreden zijn met de gebruikersinformatie.  
 
IGZ-aanbeveling: Fabrikanten en wederverkopers moeten zorgen voor een 
geschikt ontwerp van de infuuspomp voor gebruik in de thuissituatie. 
Status: Over het algemeen is apparatuur de laatste jaren gebruiksvriendelijker 
geworden, en lijkt daarmee ook meer geschikt te zijn voor gebruik in de 
thuissituatie. 
 
IGZ-aanbeveling: Beroepsorganisaties zouden een gezamenlijke norm op 
moeten stellen waaraan het uitvoeringsverzoek ten minste moet voldoen. 
Status: Er bestaat een format voor het uitvoeringsverzoek MSVT die 
ziekenhuizen verplicht moeten volgen voor rechtmatige declaratie van zorg thuis 
bij de zorgverzekeraar. Uit interviews blijkt echter ook dat er wel altijd een 
uitvoeringsverzoek aanwezig is, maar dat deze niet altijd alle gewenste 
informatie bevat.  
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IGZ-aanbeveling: Beroepsorganisaties zouden een norm op moeten stellen op 
hoe vaak de verpleegkundige een infuushandeling in een bepaalde periode 
(bijvoorbeeld het afgelopen jaar) gedaan moet hebben om bekwaam te zijn. 
Status: Hier lijkt geen duidelijke norm voor te bestaan. Bekwaamheid over 
handelingen wordt geborgd in de periodieke scholing van medewerkers. 

 
3.3 Expertmeeting 

In deze paragraaf worden de uitkomsten en resultaten van de ‘invited 
expertmeeting’ uiteengezet. Een lijst van deelnemers is opgenomen in Bijlage 
VI. Zorgaanbieders, zorgverleners en patiënten plus mantelzorgers, 
vertegenwoordigers van koepels van deze partijen en vertegenwoordigers van 
enkele andere betrokken veldpartijen zoals leveranciers van apparatuur en 
(thuis)zorgmedewerkers waren bij de expertmeeting aanwezig. 
Vertegenwoordigers van zorgverzekeraars waren ook uitgenodigd, maar helaas 
niet aanwezig. 
 
De bijeenkomst werd geleid door een professionele dagvoorzitter. Twee sprekers 
waren uitgenodigd om iets te vertellen over hun werkgebied; de eerste spreker 
gaf een uiteenzetting over thuisbeademing en de tweede spreker belichtte de 
inzet van design voor het verbeteren van de zorg met medische apparatuur 
thuis. Daarna werd een samenvatting van de voorlopige resultaten 
gepresenteerd door de eerste auteur van het rapport. Na een korte pauze werd 
de middag vervolgd met een ‘kenniscafé’ en tot slot vond er een publiek gesprek 
plaats.  
 
Er werden uitspraken gedaan over alle vormen van medische technologie thuis, 
maar vooral over beademing, dialyse en infuustherapie. 
 

3.3.1 Kenniscafé 
De uitspraken gedaan door de experts tijdens het kenniscafé zijn hieronder per 
thema samengevat. De letterlijke citaten zijn opgenomen in Bijlage VI. 
 
Financiën 
Experts gaven aan dat zij de wijze van financieren een sturende en soms 
beperkende invloed vinden hebben op de zorg, en dat dus niet de kwaliteit van 
zorg voor de individuele patiënt centraal staat. Verder werd gemeld dat men 
vaak het idee heeft dat geld ondoelmatig wordt besteed op diverse punten, zoals 
op omvangrijke regelgeving, inefficiënt voorraadbeheer, onpraktische regels 
voor rolstoeleigendom en tijdrovende procedures. Ook ervaart men 
vergoedingen die niet op werkelijke kosten zijn gebaseerd, en verschillen per 
verzekeraar of gemeente als onrechtvaardig. Ten slotte merkt men op dat de 
ingewikkelde financiering en regelgeving onduidelijk worden gevonden door 
zowel patiënten, als leveranciers en verzekeraars. 
 
Training en deskundigheid 
Experts ervaren dat deskundigheid van leken en professionele zorgverleners, 
borging in de tijd van deze deskundigheid, en een voldoende hoge risico-
inschatting van handelingen onder druk komen te staan door gebrek aan tijd en 
financiën. Vanuit de thuissituatie kan men te maken krijgen met omringende 
professionele zorgverleners die de nodige specifieke deskundigheid níét hebben, 
zoals huisartsen, apothekers of ambulancepersoneel.  
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Men geeft aan dat bij training vormen van e-learning nuttig kunnen zijn, zoals 
over gebruik en werking van apparatuur. Als voordeel van de thuissituatie ten 
opzichte van de professionele omgeving van een ziekenhuis vindt men dat de 
hygiënische omstandigheden thuis vaak minder risicovol zijn, onder andere 
doordat minder verschillende personen met de patiënt en zijn apparatuur bezig 
zijn. 
 
Communicatie binnen de keten 
Veel deelnemers aan de meeting vinden voorlichten van, luisteren naar en 
samenwerken met de patiënt belangrijk voor een goede kwaliteit van de 
behandeling. Men vindt dat mantelzorgers hierbij actief betrokken moeten 
worden, en er moet op gelet worden dat hun belastbaarheid niet wordt 
overschreden, ook niet na verloop van tijd. Verder noemt men dat een 
beperking van het aantal zorgverleners het contact met patiënt en mantelzorger 
makkelijker maakt. Voor solo werkende professionele zorgverleners is 
communicatie in de vorm van back-upconsultatie essentieel. Men geeft aan dat 
er nog wel eens problemen optreden met de bereikbaarheid van 
thuiszorgorganisatie of fabrikant, of door taal- en cultuurverschillen.  
 
Organisatie van de keten 
Enkele experts geven aan dat een goede overdracht van de patiënt van 
ziekenhuis naar de thuissituatie belangrijk is en dat dit nog niet altijd optimaal 
verloopt. De veldnorm voor beademing is beschikbaar, maar daarmee zijn in de 
praktijk niet alle onduidelijkheden over verantwoordelijkheden opgelost. Ook 
merkt men op dat leveranciers en verzekeraars nog vaak de kennis missen over 
behandelingen thuis en risico’s daarbij. Calamiteiten – zoals een langdurende 
stroomstoring of uitval van de mantelzorger – blijven een belangrijke bron van 
risico’s. 
 
Kwaliteitsborging 
Ten aanzien van kwaliteitsborging vindt men dat er kwaliteitsmanagers (of 
casemanagers) aangesteld zouden moeten worden die de gehele keten overzien. 
Ook vindt men dat er meer aandacht nodig is voor het implementeren van 
protocollen. Men ervaart dat er nog te veel onduidelijkheid is over welke 
kwaliteitseisen en indicatoren gebruikt zouden moeten worden. Er zouden eisen 
gedefinieerd moeten worden vanuit de achterliggende vraag, niet uitgaande van 
reeds bestaande oplossingen. Men vindt verder dat deze eisen samen met 
gebruikers opgesteld moeten worden. Ten aanzien van het gebruik van 
thuiszorgtechnologieën gaven enkele experts aan dat het moeilijk moet worden 
gemaakt voor kinderen om apparatuur uit te zetten, bijvoorbeeld door het 
moeten toepassen van twee verschillende handelingen voor ontgrendeling. 
Andere experts noemden juist dat apparatuur een kindvriendelijke uitstraling 
zou moeten hebben. Daarnaast vindt men dat het aantal apparaten beperkt zou 
moeten worden.  
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Kwaliteit van leven 
Men ervaart dat beheersmaatregelen nog te veel wringen met de autonomie van 
de patiënt. Beheersmaatregelen zouden daarom met de patiënt besproken 
moeten worden. De keuzevrijheid van patiënt en mantelzorger ervaart men als 
zeer belangrijk. Enkele experts geven aan dat er veel meer aandacht nodig is 
voor de persoonlijke situatie. Verder vindt men dat het betrekken van patiënten 
bij het zorgproces tot een verbetering van de zorg kan leiden. Men verwacht dat 
dit tot betere medische resultaten kan leiden, en bevorderend kan werken voor 
de kwaliteit van leven.  
 
 

3.3.2 Publiek gesprek 
 
Het publiek gesprek is gevoerd met behulp van een aantal stellingen die de 
deelnemers aanleverden.  
 
Stelling: ‘Zorgverleners zouden gecertificeerd moeten zijn; handelingen, maar 
ook het zorgproces.’ 
Bij thuisdialyse is alles gecertificeerd. Dit levert een positieve bijdrage aan de 
controle op risico’s. Niet alle patiënten/mantelzorgers worden getoetst. Wel is er 
aandacht voor patiënttevredenheid. Wellicht is een certificeringssysteem ook 
nuttig voor thuisbeademing en infuustherapie thuis. 
 
Een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van standaarden en 
certificatiesystemen is de implementatie. Bovendien is het de vraag of 
standaarden en certificering wel door iedereen worden geaccepteerd. Er zijn te 
veel regels voor de kwaliteit van zorg. Iedereen in de keten heeft ook een eigen 
verantwoordelijkheid (professional, patiënt, mantelzorger). 
 
Stelling: ‘Bejegening is belangrijker dan deskundigheid.’ 
Gedeelde besluitvorming is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Zo willen 
sommige patiënten wel een extra risico lopen, omdat de voordelen zwaarder 
wegen dan de nadelen. Voor zorgverleners rijst dan de vraag waar de 
verantwoordelijkheid komt te liggen bij het nemen van een extra risico. Nu is 
het in veel gevallen zo dat de behandelend arts de keuzes maakt, deze is 
tenslotte eindverantwoordelijk voor de behandeling.  
 
(Vriendelijke en respectvolle) bejegening en inschatten (van kennis, kunde en 
wensen) van de patiënt zijn belangrijke kernpunten voor een goed verloop van 
de behandeling. Tegenwoordig is er nog te veel aandacht voor de technologie en 
te weinig voor de patiënt. De patiënt is vaak zelf deskundig op het gebied van 
de eigen behandeling en kan dus zelf een beslissing nemen.  
 
Stelling: ‘Er is meer aandacht nodig voor kwaliteit van leven.’  
Volgens meerdere deelnemers zou er meer aandacht moeten zijn voor de 
voordelen van thuisbehandeling. De autonomie van de patiënt is daarbij 
belangrijk. Risico’s worden soms door de patiënt graag voor lief genomen, 
gezien de grote voordelen van de behandeling. 
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Voor risicobeheersing van medische technologie is het op de eerste plaats 
belangrijk dat het apparaat intrinsiek zo veilig en gebruiksvriendelijk als 
mogelijk is ontworpen; als tweede kunnen beschermende maatregelen zoals 
alarmen nodig zijn, en als dat niet voldoende veiligheid biedt, moeten resterende 
risico’s in de gebruikshandleiding worden vermeld, waarmee de 
verantwoordelijkheid voor de omgang met deze risico’s bij de gebruiker komt te 
liggen. Voor goede kennis van, en juiste omgang met risico’s is overleg nodig 
tussen experts; dat zijn de zorgverleners, mantelzorgers en patiënten. Verder 
zou het goed zijn als fabrikanten meekijken met gebruikers om te leren over de 
praktijkproblemen die gebruikers tegenkomen. 
 
Een belangrijk dilemma voor het gebruik van complexe medische technologie 
thuis is de financiële belemmering: niet alles wordt vergoed, waardoor de 
kwaliteit van de behandeling thuis niet optimaal is. 
 
Tot slot 
Het in gesprek blijven van stakeholders uit verschillende disciplines die 
betrokken zijn bij de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
optimaliseren van de zorg. Zo gaven deelnemers van de expertmeeting aan dat 
zij het heel belangrijk en waardevol vinden om met elkaar in gesprek te zijn en 
op deze manier van elkaar te leren.  
 
 

3.4 Aanbevelingen 

Er zijn nog verschillende maatregelen mogelijk die de zorg met complexe 
medische technologieën in de thuissituatie aanzienlijk zouden kunnen 
verbeteren. De aanbevelingen die worden genoemd door het veld staan in 
Tekstkader 5 weergegeven. 
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Tekstkader 5 Aanbevelingen genoemd door het veld om de zorg met complexe 
medische technologieën in de thuissituatie te verbeteren 
 
 Beademingspatiënten zijn vaak ervaringsdeskundigen over hun eigen behandeling. 

Ze weten zelf vaak heel goed wat er moet gebeuren bij bijvoorbeeld een alarm, beter 
dan de meeste thuiszorgmedewerkers, maar hebben door hun aandoening niet de 
mogelijkheid om zelf te handelen. Nieuwe ICT-applicaties zouden wellicht een 
bijdrage kunnen leveren aan het langer zelfstandig blijven wonen/functioneren van 
patiënten.  

 Er bestaan een soort pasjes die mantelzorgers bij zich kunnen dragen, met de tekst: 
‘Ik ben mantelzorger van…[gegevens patiënt]’, zodat er sneller op ingespeeld kan 
worden als de mantelzorger iets overkomt. Deze pasjes zouden breder 
doorgevoerd/ingezet kunnen worden. 

 Betrokkenheid van de fabrikant bij de training van patiënten/mantelzorgers door 
dialysecentra kan informatie opleveren over mogelijke gebruiksproblemen en het 
gebruiksvriendelijker maken van apparatuur en gebruiksaanwijzingen. 

 Het gehele zorgproces voor de thuisbehandeling, zoals bijvoorbeeld protocollen die 
gebruikt worden door thuiszorginstellingen, zou gecertificeerd moeten worden, zodat 
de kwaliteit geborgd wordt/blijft.  

 Er zou meer standaardisatie van de apparatuur doorgevoerd moeten worden, om zo 
de foutgevoeligheid van het gebruik te verkleinen. Dit kan zo basaal zijn als een aan-
/uitknop, maar kan ook over kleurcodering of over de opbouw van een 
gebruiksaanwijzing gaan. 

 De voorlichting voor nieuwe dialysepatiënten ter ondersteuning van de keuze voor 
een bepaalde dialysevorm behoeft meer aandacht. Een initiatief waarbij verhalen van 
ervaringsdeskundigen gedeeld worden, zou goed zijn in dit voortraject van 
thuisdialyse. De nieuwe patiënten kunnen hun keuze voor een bepaalde dialysevorm 
dan beter maken. Ook een jaarlijkse evaluatie over deze keuze zou een goed 
initiatief zijn.  

 Veel risico’s of gebruiksongemakken lijken te bestaan doordat financiële prikkels 
geen rekening houden met de patiëntveiligheid. Er zou in kaart gebracht moeten 
worden waar in het huidige systeem besparingen kunnen worden gerealiseerd, zodat 
dit geld gebruikt kan worden om te investeren in kwaliteit van zorg thuis.  
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4 Discussie en conclusies  

De inzet van medische technologie thuis, in plaats van in het ziekenhuis of in 
een gespecialiseerd centrum, heeft grote voordelen voor patiënten en 
mantelzorgers, en ook voor de kosten van de gezondheidszorg. Er moet echter 
in het belang van de patiëntveiligheid ook aandacht zijn voor de risico’s ervan. 
In voorgaande onderzoeken door het RIVM en IGZ zijn daarom inventarisaties 
gemaakt van risico’s die gepaard kunnen gaan met het gebruik van medische 
technologie thuis, in het bijzonder voor beademing, dialyse en infuustherapie. Er 
zijn destijds aanbevelingen gedaan om de risico’s te kunnen beheersen. Het 
huidige onderzoek geeft de stand van zaken anno 2013 weer, en tracht 
antwoord te geven op twee deelvragen. 
 
Deelvraag 1: Welke (nieuwe) risico’s gaan er gepaard met het gebruik 
van medische technologieën in thuissituaties, uitgaande van de eerdere 
RIVM- en IGZ-rapporten? 
 
Voor alle complexe medische technologieën die thuis gebruikt worden zijn er 
risico’s geïdentificeerd die nog niet beschreven staan in de eerdere rapporten, 
behalve voor zuurstoftherapie. Dit betekent niet dat deze risico’s vóór 2009 niet 
voorkwamen, maar wel dat ze in de rapporten die vóór 2009 zijn uitgebracht 
niet beschreven zijn. Er is geen verdere analyse uitgevoerd van de 
geïdentificeerde risico’s met behulp van een schatting van de frequentie, de 
ernst van de gevolgen, een risk-benefitafweging et cetera, omdat dit buiten de 
scope valt van het onderzoek. Om een analyse van risico’s te kunnen uitvoeren 
is informatie nodig over de specifieke omstandigheden, zoals de beoogde 
patiëntenpopulatie, de omgeving en de wijze van toepassen. Fabrikanten van de 
apparatuur voor thuisgebruik, en de zorginstellingen die de apparatuur 
toepassen, dienen in het kader van een risicoanalyse risico’s te schatten, 
evalueren en beheersen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een aantal 
normen en/of richtlijnen, zoals bijvoorbeeld beschreven in het rapport Domotica 
in de langdurige zorg (Hilbers en de Bruijn, 2013). 
 
Conclusie 1 
Voor alle complexe medische technologieën die thuis ingezet worden, zijn sinds 2009 
nieuwe specifieke risico’s geïdentificeerd, behalve voor zuurstoftherapie. De belangrijkste 
algemene risico’s zijn dat er te weinig zorgverleners blijken te zijn om alle verzoeken om 
ondersteuning tijdig op te volgen en dat door het uitvoeren van risicovolle handelingen 
door onbevoegd personeel de kans op gebruiksfouten toeneemt. 
 
Deelvraag 2: In hoeverre worden risico’s wel of niet voldoende beperkt, 
en met welke maatregelen?. 
Om deze vraag te beantwoorden, zijn de uitkomsten van de interviews, de 
vragenlijsten en de expertmeeting naast de aanbevelingen uit eerdere IGZ- en 
RIVM-rapporten gelegd. Aan de meeste aanbevelingen is aandacht besteed, 
maar er zijn nog wel mogelijkheden voor verbeteringen. 
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Algemeen 
Uit dit onderzoek blijkt dat de gebruiksvriendelijkheid van apparatuur de laatste 
jaren flink is verbeterd; de opbouw is simpel, de displays zijn vaak in te stellen 
qua licht, de lettergrootte is voldoende groot en het reinigen is eenvoudig. 
Interferentie met andere apparatuur komt vrijwel nooit voor. Het is voor 
patiënten en mantelzorgers vaak duidelijk wie de (eind)verantwoordelijke is voor 
de behandeling. Wijzigingen in behandeling vinden in overleg plaats, en worden 
meestal schriftelijk vastgelegd. Fabrikanten zijn meer dan voorheen bezig met 
het verzamelen van wensen en klachten van gebruikers. Ook over het 
onderhoud bestaan duidelijke afspraken. Het onderhoud vindt periodiek plaats. 
Vrijwel alle centra en/of ziekenhuizen hebben contracten met fabrikanten of 
leveranciers van apparatuur, waarin de maximale ‘aanrijtijd’ bij problemen met 
de apparatuur is vastgelegd. Binnen deze tijd moeten fabrikanten, of 
afgevaardigden daarvan, het probleem kunnen oplossen door de apparatuur ter 
plaatse te repareren of door apparatuur (tijdelijk) te vervangen. Er is altijd een 
partij 24/7 beschikbaar in geval van technische problemen. In het ene geval is 
deze partij de fabrikant of leverancier, in het andere geval zijn het deskundige 
zorgverleners of is dit de technische dienst van een centrum voor dialyse of 
thuisbeademing.  
 
Er lijken echter ook nog verbeteringen mogelijk te zijn. Gebruiksaanwijzingen 
van de fabrikant zijn nog niet altijd gebruiksvriendelijk voor patiënten en 
mantelzorgers; ze bevatten onduidelijke terminologie of zijn heel dik en 
daardoor onoverzichtelijk. Als een probleem/fout geen directe consequenties 
heeft gehad, wordt het vaak niet gemeld, waardoor veel leermomenten gemist 
worden. Gebruikers zijn ook niet altijd op de hoogte van een meldingssysteem. 
Verder bestaat er vaak geen noodplan bij acute uitval van de mantelzorger. Er 
bestaat een afhankelijke relatie van patiënten ten opzichte van zorgverleners, 
waardoor men problemen niet altijd aangeeft. Ketenpartners wijzen gauw naar 
elkaar. Deskundigheid ontbreekt nog wel eens bij tijdelijke krachten of 
invalkrachten die tijdens drukke periodes en vakanties worden ingezet. De 
overdracht van ziekenhuis naar huis verloopt niet soepel genoeg: er komt een 
hoop informatie en regelwerk op patiënten en/of mantelzorgers af. De informatie 
die patiënten/mantelzorgers mee naar huis krijgen is niet altijd volledig. Krappe 
financiën leiden ertoe dat handelingen door zo laag mogelijk opgeleide 
zorgverleners worden uitgevoerd. Daarnaast blijkt er te weinig tijd te zijn voor 
scholing van zorgverleners door hoge werkdruk. 
 
Ten aanzien van de zorgen die door diverse veldpartijen zijn geuit over de 
beperkt beschikbare en niet altijd efficiënt bestede financiën kan worden 
opgemerkt dat de overheid inmiddels een initiatief heeft genomen om verspilling 
in de zorg in kaart te brengen, door middel van het Programma Aanpak 
verspilling in de zorg en het inrichten van een meldpunt 
(http://verspillingindezorg.nl/index.php). Bij dit meldpunt kan iedereen die zorg 
geeft of krijgt verspilling van geneesmiddelen en hulpmiddelen of een onnodige 
zorgbehandeling melden. 
 
In de interviews is gesproken met (vertegenwoordigers van) gebruikers van 
medische technologie thuis, en niet met bijvoorbeeld leveranciers. Daarom kan 
voor de aanbevelingen voor fabrikanten alleen vanuit het perspectief van de 
gebruikers een uitspraak worden gedaan.  
 
  



RIVM Rapport 2014-0061 

 Pagina 43 van 122
 

Thuisbeademing 
In 2012 is er een veldnorm voor chronische beademing uitgebracht. Dit geeft 
een aanzet tot verschillende verbeteringen in de zorg met thuisbeademing, zoals 
een altijd aanwezige Nederlandstalige gebruiksaanwijzing, continue en adequate 
scholing van zorgverleners en meer afstemming in de chronische 
beademingsketen. De implementatie van de veldnorm is echter nog een punt 
van aandacht. Niet alle onderdelen van de veldnorm worden geaccepteerd door 
de betrokken partijen. De oorzaken die hiervoor genoemd zijn, hebben vooral te 
maken met een tekort aan financiën en een gebrek aan tijd. De resultaten van 
dit onderzoek, ten aanzien van thuisbeademing, worden grotendeels bevestigd 
door de uitkomsten van de bijeenkomst van de vereniging Spierziekten 
Nederland en de VSCA op 7 maart 2014. Bijna alle zes onderwerpen van de 
knelpunten uit de bijeenkomst komen ook in dit rapport aan de orde. In dit 
rapport is echter minder aandacht geweest voor psychologische/sociale 
aspecten. Ook zit er verschil in het onderwerp medische zorg CTB. Volgens de 
resultaten in dit rapport zijn gebruikers redelijk tevreden met de deskundigheid 
en bereikbaarheid van en de communicatie met het CTB. De knelpunten die 
genoemd zijn tijdens de bijeenkomst van Spierziekten Nederland/VSCA geven 
aan dat het contact met het CTB soms moeizaam kan verlopen, de 
bereikbaarheid te wensen over kan laten en dat afspraken over bijvoorbeeld de 
eindverantwoordelijke van de zorg soms minder duidelijk zijn.  
 
Thuisdialyse 
De aanbevelingen die gedaan zijn voor thuisdialyse zijn overgenomen door het 
veld. Daarbij moet worden opgemerkt dat er minder aanbevelingen waren 
gedaan dan bij beide andere technologieën (alleen in een RIVM-rapport). Wel 
worden er door veldpartijen nog verschillende suggesties ter verbetering 
genoemd, zoals een verbeterde voorlichting voor nieuwe dialysepatiënten en het 
invoeren van een periodieke evaluatie met de patiënt van de dialysevorm.  
 
Infuustherapie thuis 
Geïnterviewde personen geven aan dat patiënten en mantelzorgers tevreden zijn 
met de infuusbehandeling thuis, en dat ze zich thuis veiliger voelen dan in het 
ziekenhuis. Een aantal aanbevelingen ter bevordering van de zorg met 
infuustherapie thuis is echter nog niet goed overgenomen door het veld. Zo 
blijkt uit interviews dat soms de reguliere thuiszorg wordt ingezet bij patiënten 
die infuustherapie nodig hebben. De juiste deskundigheid ontbreekt dan soms 
bij de thuiszorgmedewerkers. Ook worden patiënten en mantelzorgers vaak te 
weinig of niet geïnstrueerd over de behandeling door thuiszorgorganisaties. De 
verantwoordelijkheid voor de behandeling blijft vaak bij teams voor medisch 
specialistische verpleging thuis (MSVT-teams). Dit betekent echter ook dat 
wanneer de MSVT-teams thuis niet aanwezig zijn en er een noodsituatie 
optreedt, de patiënten en mantelzorgers niet weten hoe ze moeten handelen. Uit 
het onderzoek blijkt dat men bekend is met uitvoeringsverzoeken tot 
voorbehouden handelingen, maar dat de informatie niet altijd volledig is. Een 
uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen is niet genoeg om 
voorbehouden handelingen te mogen uitvoeren; er zijn meer voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden. Zo is er altijd een raamovereenkomst nodig 
waarin afspraken tussen zorgorganisaties en huisartsen/artsen is opgesteld, is er 
een inventarisatielijst van handelingen nodig en moeten handelingen en 
bekwaamheden van zorgmedewerkers zijn vastgelegd (Actiz e.a., 2012). 
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Conclusie 2 
Aan veel, maar niet alle aanbevelingen voor thuisbeademing en thuisdialyse is aandacht 
besteed. Waar vaak nog een grote verbeterslag te behalen is, is bij de samenwerking 
tussen de verschillende ketenpartners. Volgens geïnterviewden worden samenwerkingen 
vaak belemmerd door tijdgebrek of een tekort aan financiën. De aanbevelingen voor 
infuustherapie thuis zijn minder goed overgenomen. De oorzaak hiervoor kan zijn dat 
infuustherapie thuis niet centraal georganiseerd is, thuisbeademing en thuisdialyse zijn 
dat wel. Infuustherapie kent veel diverse behandelingen, waaronder ook kortere 
behandelingen met minder duidelijke betrokken partijen. 
 
Methode 
Voor het beantwoorden van de deelvragen is gebruikgemaakt van deskresearch 
voor de periode 2009-2013. De bronnen die gebruikt zijn, bevatten zowel 
wetenschappelijke als zogenoemde ‘grijze’ literatuur. Daarnaast zijn er vijftien 
interviews gehouden met veldpartijen die betrokken zijn bij het gebruik van 
medische technologie thuis, met de focus op de technologieën beademing, 
dialyse en infuustherapie.  
Om aanvullende ervaringen van individuele patiënten en mantelzorgers te 
verkrijgen, zijn er vragenlijsten uitgezet via een aantal geïnterviewde 
veldpartijen. Het bleek hierbij lastig om respons te krijgen op de vragenlijsten 
van patiënten en mantelzorgers die infuustherapie in de thuissituatie gebruiken, 
in tegenstelling tot de gebruikers van thuisbeademing en thuisdialyse. Vaak gaat 
de infuustherapie óf om een (kortdurende) antibioticabehandeling, óf om een 
behandeling in de laatste levensfase (pijnbestrijding). Bij een korte behandeling 
achten mensen de vragenlijst misschien niet op hen van toepassing, omdat hun 
behandeling niet chronisch is. Bij een behandeling in de laatste levensfase is het 
heel aannemelijk dat deze mensen geen behoefte hebben om aan een enquête 
mee te doen. Een respons van drie gebruikers van infuustherapie van één 
zorginstelling is mager en geeft geen goed beeld van de Nederlandse situatie. 
Voor infuustherapie heeft de vragenlijst daarom niet veel kunnen aanvullen op 
de resultaten uit de literatuurstudie en de interviews, maar de antwoorden 
geven wel bevestiging en ondersteuning aan deze resultaten. 
De resultaten van de deskresearch, de interviews en de vragenlijsten zijn tijdens 
een bijeenkomst voorgelegd aan en bediscussieerd met stakeholders van het 
gebruik van medische technologie thuis. Deze bijeenkomst heeft aanvullende 
informatie voor het rapport opgeleverd. 
In de interviews is gesproken met (vertegenwoordigers van) gebruikers van 
medische technologie thuis, en niet met bijvoorbeeld leveranciers. Daarom kan 
voor de aanbevelingen voor fabrikanten alleen vanuit het perspectief van de 
gebruikers een uitspraak worden gedaan.  
Al met al kan geconcludeerd worden dat het gebruiken van meerdere diverse 
bronnen een uitdaging oplevert om de resultaten te combineren. Aan de andere 
kant is hierdoor wel een genuanceerd beeld verkregen vanuit meerdere 
invalshoeken. 
 
In Tekstkader 6 zijn de aanbevelingen opgenomen die in voorgaande 
onderzoeken door het RIVM en IGZ zijn opgesteld, maar die nog niet 
(voldoende) zijn opgepakt door het veld. Zoals ook in paragraaf 3.4 is 
aangegeven, zijn er nog verschillende andere maatregelen mogelijk om de zorg 
met complexe medische technologie thuis te verbeteren.  
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Tekstkader 6 Aanbevelingen gedaan in voorgaande onderzoeken, maar nog niet 
(voldoende) opgepakt door het veld 
 
 De overdracht van het ziekenhuis naar huis zou verbeterd kunnen worden door 

bijvoorbeeld frequentere inzet van transferverpleegkundigen. Vooral in gesprekken 
over infuustherapie komt naar voren dat patiënten en mantelzorgers zich aan hun lot 
overgelaten voelen wanneer ze net thuis zijn met de patiënt. Direct en snel in contact 
komen met een verantwoordelijk en deskundig persoon, en meer begeleiding aan het 
begin van de thuisbehandeling zijn hierbij nog gewenst.  

 De thuiszorg zou gebruik moeten maken van inventarisatielijsten waarmee 
uitvoeringsverzoeken kunnen worden gecheckt op volledigheid van informatie vanuit 
het ziekenhuis/centrum die nodig is voor de behandeling thuis (deze maatregel wordt 
soms, maar niet overal, al toegepast). 

 Voor elke thuiszorgtechnologie zou er een duidelijke toewijzing van 
taken/verantwoordelijkheden per ketenpartner moeten worden opgesteld, en er zou 
een casemanager moeten worden aangesteld die de samenwerking tussen de 
ketenpartners stroomlijnt. 

 Er zou meer aandacht moeten zijn voor de scholing van zorgverleners: 
er moet niet alleen een plan voor de scholing bestaan, maar zorgverleners moeten 
ook daadwerkelijk tijd krijgen om scholing te volgen. 

 Patiënten en/of mantelzorgers (voor de behandeling) met chronische beademing 
zouden een scholingstraject moeten doorlopen voordat ze met apparatuur naar huis 
mogen. Tegenwoordig ontvangen ze meestal alleen een korte instructie. 

 Als een fout geen directe consequentie heeft, of wanneer de fout gemakkelijk op te 
lossen is, wordt er vaak niet teruggekoppeld naar de fabrikant. Thuiszorgorganisaties 
moeten alle (bijna-)fouten met een infuuspomp terugkoppelen naar de fabrikant.  

 Er is niet altijd genoeg samenwerking tussen verschillende ketenpartners. 
Thuiszorgorganisaties moeten de evaluatie in de keten stimuleren en de eigen positie 
in de keten bepalen. Ze moeten actief voor samenwerking en afstemming met 
ketenpartners zorgen. Beroepsorganisaties zouden een norm op moeten stellen op 
hoe vaak de verpleegkundige een infuushandeling in een van tevoren vastgestelde 
periode (bijvoorbeeld het afgelopen jaar) gedaan moet hebben om bekwaam te zijn. 

 
 
Tot slot 
Op dit moment worden er veranderingen doorgevoerd in de wetgeving, 
organisatie en financiering van de gezondheidszorg, zoals de invoering van de 
Wet langdurige zorg, overheveling van extramurale verpleging en verzorging 
naar de Zorgverzekeringswet en aanpassing van de Wmo. Dit zal ook de 
langdurige zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en chronisch zieken 
treffen. Zowel beperking van de financiële middelen als overdracht van 
verantwoordelijkheden naar partijen met weinig of geen deskundigheid op dit 
gebied kunnen nieuwe risico’s met zich meebrengen voor de kwaliteit van de 
zorg, ook van complexe zorg thuis. Dit kan bijvoorbeeld de financiële ruimte 
voor de opleiding van zorgverleners betreffen, wat bij inzet van complexe 
medische technologie van groot belang is. Er zijn nu nog veel onduidelijkheden, 
maar belangrijk blijft onder alle omstandigheden te blijven streven naar een zo 
goed mogelijke veiligheid en kwaliteit van leven voor patiënten. Als de financiële 
middelen beperkt beschikbaar zijn, is het essentieel dat deze efficiënt worden 
besteed, en daarmee optimaal ten goede komen aan zorg voor patiënten.  
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Bijlage I Aanbevelingen en maatregelen uit voorgaande 
onderzoeken 

In deze bijlage zijn de aanbevelingen en maatregelen weergegeven die zijn 
genoemd in rapporten van voorgaande onderzoeken door het RIVM en IGZ, voor 
thuisbeademing, thuisdialyse en infuustherapie thuis. De aanbevelingen en/of 
maatregelen zijn per technologie en per rapport genoemd.  De RIVM-
aanbevelingen waren gericht aan fabrikanten. Het opvolgen hiervan is slechts 
indirect in contacten met gebruikers naar voren gekomen. 
 
B1.1 Thuisbeademing 
RIVM: Van Drongelen en Hilbers, 2007 
De kwaliteit van de gebruikersinformatie: 
 Het opstellen van gebruiksaanwijzingen in goed vertaald en goed 

geformuleerd Nederlands. 
 Het opstellen van voor de patiënt/mantelzorger helder geschreven, 

overzichtelijke en compacte gebruiksaanwijzingen. Deze 
gebruiksaanwijzingen zouden ook ter beschikking moeten worden gesteld in 
andere, voor patiënten met fysieke beperkingen geschikte vormen, zoals in 
digitale vorm. 

 
IGZ 2010 
Maatregelen voor betrokken veldpartijen: 
Vertegenwoordigers van de betrokken veldpartijen – thuiszorgorganisaties, 
Fokuswoningen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, CTB’s, huisartsen en 
ziekenhuizen – moeten onder regie van de VSCA een draaiboek ontwikkelen dat 
voor 1 september 2011 leidt tot een landelijke veldnorm chronische beademing. 
Het draaiboek houdt onder meer in: 
 De beschrijving van alle processen die nauw samenhangen met verantwoorde 

zorgverlening voor patiënten die chronische beademing nodig hebben, 
inclusief de wijze waarop de deskundigheid van alle betrokkenen 
gewaarborgd blijft en de technische veiligheid gegarandeerd is. 

 Afspraken over de onderlinge afstemming, communicatie en coördinatie van 
de diverse bij de zorg betrokken schakels van de zorgketen. 

 Afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden van zorginstellingen en 
zorgverleners. 

 Afspraken over (zorg)dossiervoering en onderlinge tijdige uitwisseling van 
relevante informatie en patiëntgegevens. 

 Op de dagelijkse praktijk afgestemde controlelijsten. 
 Afspraken over de wijze waarop men elkaar betrekt bij de evaluatie en 

terugkoppeling van meldingen en incidenten. 
 Het implementatieplan voor de invoering van de veldnorm. 
 Afspraken over de cyclische bijstelling van de landelijke veldnorm. 
 
Onderdeel van de veldnorm moet ook zijn:  
 Het ontwikkelen van een beroepsnorm over de eigen inhoudelijke 

verantwoordelijkheid en onderlinge afstemming over de inhoud, regie, 
communicatie en coördinatie van de behandeling bij patiënten die chronisch 
beademd worden. Actie voor: beroepsverenigingen van artsen. 
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 Het ontwikkelen van een competentieprofiel voor de casemanager bij 
chronische beademing. Actie voor: VSCA en V&VN. 
 Afspraken over de wijze van continue scholing en toetsing van de 
bekwaamheid van zorgverleners en andere betrokkenen die zorg verlenen en 
handelingen verrichten bij patiënten die chronische beademing nodig hebben. 
In deze afspraken wordt vastgelegd wat de minimumfrequentie van de 
voorbehouden en risicovolle handelingen is, wil een uitvoerende hiervoor nog 
bekwaam geacht worden. In deze afspraken is tevens aandacht voor de 
deskundigheid bij reanimeren. Actie voor: CTB’s, V&VN, ActiZ, BTN en SPOT. 

 
Maatregelen voor bedrijven die beademingsapparatuur op rolstoelen bouwen en 
de CTB’s: 
Bedrijven die beademingsapparatuur op rolstoelen bouwen moeten vanaf 1 
oktober 2010 een op het gebied van beademingsapparatuur kundige technicus 
van een CTB of van een bedrijf dat beademingsapparatuur levert, consulteren. 
De consultatie moet gericht zijn op de veiligheid van de samenstelling van 
rolstoel en beademingsapparaat, zoals de loop van de beademingsslangen, de 
elektrische veiligheid en de schriftelijke instructies voor gebruikers over deze 
veiligheidsaspecten. Als eigenaar van de beademingsapparatuur moeten de 
CTB’s vanaf 1 oktober 2010 deze consultatie als voorwaarde stellen voordat zij 
met de opbouw van de apparatuur op de rolstoel instemmen. 
 
Aanbevelingen voor alle organisaties en beroepsbeoefenaren die zorg leveren 
aan patiënten die chronische beademing nodig hebben: 
De inspectie beveelt organisaties en beroepsbeoefenaren die zorg leveren aan 
patiënten die chronische beademing nodig hebben aan voor 1 november 2010 
en vooruitlopend op de landelijke veldnorm chronische beademing na te gaan 
hoe de in dit rapport genoemde risicoaspecten in hun situatie geregeld zijn en 
welke concrete verbeteringen zij nu al kunnen doorvoeren. 
 
B1.2 Thuisdialyse 
RIVM: De Vries et al., 2008 
De kwaliteit van de gebruikersinformatie: 
 Het opstellen van voor de patiënt/mantelzorger heldere, overzichtelijke en 

compacte gebruiksaanwijzingen. 
 Het schrijven van gebruiksaanwijzingen in goed vertaald en goed 

geformuleerd Nederlands. 
Als aanbeveling kan nog worden gesteld dat meer betrokkenheid van de 
fabrikant bij de training van patiënt/mantelzorgers door dialysecentra informatie 
kan opleveren over mogelijke gebruiksproblemen en voor het 
gebruiksvriendelijker maken van apparatuur en gebruiksaanwijzingen. 
 
B1.3 Infuustherapie thuis 
RIVM: Hollestelle et al., 2006 
 Leveranciers zouden in hun trainingen meer aandacht kunnen besteden aan 

het gebruik van de pomp in de thuisomgeving. 
 Procedures voor het verzamelen van gebruikerservaringen moeten schriftelijk 

worden vastgelegd. Daarbij zouden ook de ervaringen van niet-professionals 
moeten worden meegenomen. 
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IGZ, 2009 
Maatregelen te nemen door de thuiszorgorganisaties: 
 Stel uitsluitingscriteria vast voor de toepassing van infuusbehandeling in de 

thuissituatie. Houd daarbij rekening met de opbouw van de opleiding en de 
competenties van de medewerkers. 

 Start niet met een infuusbehandeling voordat het uitvoeringsverzoek 
aanwezig is. 

 Stel beleid vast voor het bekwaam houden van medewerkers.  
 Zorg voor het op peil brengen en houden van de rekenvaardigheid van de 

medewerkers. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de eigen 
rekenvaardigheid en zo nodig voorzorgsmaatregelen treffen om fouten te 
voorkomen. 

 Zorg voor de mogelijkheden van een dubbelcheck bij het berekenen van de 
inloopsnelheid van de infuusvloeistof. 

 Zorg voor beleid op de dubbelcheck van het instellen van de pomp, een 
dubbelcheck waar dit geregeld kan worden en anders moet er het beleid zijn 
dat de verpleegkundige bij twijfel in ieder geval een collega raadpleegt. 
Overleg vooraf kan een herstelmoment zijn van (bijna-)fouten. 

 Instrueer de patiënt en/of mantelzorger voldoende als deze een taak in de 
infuusbehandeling krijgt toebedeeld. 

 Koppel alle (bijna-)fouten met een infuuspomp terug naar de fabrikant. 
 Maak adequate afspraken voor het onderhoud en beheer van de pompen, 

maak deze afspraken in de organisatie bekend en controleer deze. 
 Maak taken en verantwoordelijkheden van de transferverpleegkundige 

bekend in de instelling. 
 Stimuleer de evaluatie in de keten en bepaal de eigen positie in de keten. 

Zorg actief voor samenwerking en afstemming met ketenpartners. 
 
Maatregelen te nemen door voorschrijvend arts: 
 Zorg altijd voor een duidelijk en eenduidig schriftelijk uitvoeringsverzoek dat 

alle noodzakelijke items bevat. Zorg dat dit altijd bij de start van de 
infuusbehandeling in de thuissituatie aanwezig is. 

 Ga de bevoegdheid en bekwaamheid na van degene aan wie de opdracht 
wordt verstrekt (bijvoorbeeld door raamovereenkomsten). 

 Geef als behandelend arts mutaties altijd schriftelijk en onmiddellijk door aan 
de uitvoerend verpleegkundige en eventueel de huisarts van de patiënt. 

 Informeer als medisch specialist de huisarts onmiddellijk en volledig over de 
infuusbehandeling en wijzigingen ervan in de thuissituatie. 

 Lever een actieve bijdrage aan samenwerking en afstemming met 
ketenpartners, eventueel door tussenkomst van de zorgorganisatie 
(ziekenhuis of huisartsenpraktijk). 

 
Maatregelen te nemen door transferverpleegkundigen: 
 Weet welke spelers in het veld welke zorg kunnen bieden. 
 Lever een actieve bijdrage aan samenwerking en afstemming met 

ketenpartners. 
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Maatregelen te nemen door fabrikanten en wederverkopers: 
 Zorg dat het onderhoudsschema duidelijk is, en als het onderhoud door de 

fabrikant of wederverkoper wordt uitgevoerd, moet op de pomp zichtbaar zijn 
voor welke datum het volgend onderhoud moet gebeuren. 

 Zorg voor leesbare en begrijpelijke gebruikersinformatie over de infuuspomp 
voor alle gebruikers. 

 Zorg voor een geschikt ontwerp van de infuuspomp voor gebruik in de 
thuissituatie. 

 
Aanbevelingen aan beroepsorganisaties (Orde van Medisch Specialisten, 
Nederlands Huisartsen Genootschap, KNMG, V&VN): 
 Stel een gezamenlijke norm op waaraan het uitvoeringsverzoek ten minste 

moet voldoen. 
 Stel een norm op hoe vaak de verpleegkundige een infuushandeling in een 

bepaalde periode (bijvoorbeeld het afgelopen jaar) gedaan moet hebben om 
bekwaam te zijn (V&VN). 
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Bijlage II Zoektermen gebruikt voor de literatuurstudie 

In Pubmed zijn publicaties gezocht voor de periode 2009-2013.  
De zoektermen die hierbij gebruikt zijn, hebben betrekking op de naam van de 
technologie (beademing: (mechanical) ventilator, ventilation; 
slaapapneubehandeling: cpap, bpap, sleep apnea; slijmuitzuigapparatuur: 
suction (device), suction machine, mucus removal; zuurstofbehandeling: oxygen 
(therapy); thuisdialyse: hemodialysis, dialysis, CAPD, peritoneal dialysis; 
vacuümtherapie: VAC (therapy), negative pressure wound therapy, NPWT, 
vacuum assisted wound closure; anti-decubitusbehandeling: pressure ulcer, 
decubitus, decubitus mattress, pressure relief mattress; uitwendige 
elektrostimulatie: (external) electrostimulation, electrical stimulation, TENS; 
continuous passive motion: continuous passive motion, motion therapy; 
tractiebehandeling: (skeletal) traction, tension; infuusbehandeling: infusion 
pump, infusion therapy, central venous catheter, central venous line, port a 
cath, perifally inserted central catheter, PICC; insulinepomptherapie: insulin 
pump, insulin infusion; parenterale voeding: parenteral nutrition, parenteral 
feeding; sondevoeding: enteral nutrition, tube feeding, enteral feeding; UV-
therapie: UV therapy, ultraviolet therapy, phototherapy; verneveling: nebulizer; 
cardiotocografie: electronic fetal monitoring, fetal monitoring, cardiotocograhy; 
respiratoire/circulatoire monitoring: capnography, capnograph, respiratory 
monitoring, circulatory monitoring, pulse oximeter, electrocardiography; tilliften: 
patient lift, patient hoist; chest physical therapy: airway clearance device, 
airway clearance techniques, airway clearance vest, chest physical therapy, high 
frequency chest compression, high frequency chest wall oscillations), het woord 
home, home use, home care en/of in combinatie met termen rond het begrip 
‘risico’ (risk (management), complication, safety, incident, adverse event, harm, 
accident en failure).  
 
In Medline zijn eveneens publicaties gezocht voor de periode 2009-2013. De 
zoekstrategie die hierbij is uitgevoerd, bestond uit verschillende combinaties en 
dwarsverbanden van de volgende zoektermen: 
Home Care Services, Risk, Equipment and Supplies, Self Care, 
Electrocardiography/is [Instrumentation], Electrocardiography/nu [Nursing], 
Equipment Failure, Moving and Lifting Patients, Ventilators; Mechanical, Home 
Nursing, Patient Safety, Accident Prevention, Hemodialysis; Home/is, 
Ventilators; Mechanical/ae [Adverse Effects], Moving and Lifting Patients/ae, 
Moving and Lifting Patients/is, Infusion Pumps/ae, Infusion Pumps, Enteral 
Nutrition/ae, Suction/ae, Suction/is, Safety Management/og [Organization & 
Administration], Insulin Infusion Systems/ae, Insulin Infusion Systems, Motion 
Therapy; Continuous Passive, Exercise Therapy, Sleep Apnea Syndromes, 
Wound Healing, Negative-Pressure Wound Therapy/nu, Safety, Negative-
Pressure Wound Therapy, Skin Ulcer/nu, Skin Ulcer/co [Complications], Home 
Infusion Therapy/ae, Home Infusion Therapy/is, Home Infusion Therapy/ae, 
Diagnostic Techniques; Cardiovascular. 
  
De gevonden referenties werden beoordeeld op relevantie. De voor dit 
onderzoek van belang zijnde literatuur werd aangevraagd en geanalyseerd. 
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Bijlage III Topiclijst gebruikt tijdens interviews 

Organisatie 
 Communicatie ketenpartners 
 Zorgprocessen beschreven 
 Verantwoordelijkheid 
 Uitvoeringsverzoek 
 Overdracht 
 Wijzigingen behandeling 
 Keuze apparatuur 
 Afspraken leverancier en zorgverzekeraar 
 Levering 
 Evaluatie zorg 
 Protocollen en richtlijnen 
Uitvoering 
 Scholing/bekwaamheid 
 Training patiënt/mantelzorger 
 Risicovolle en voorbehouden handelingen 
 Beschikbaarheid deskundige zorgverleners 
 Casemanager  
 Afspraken dossiervoering 
 Behandelplan aanwezig 
 Wijziging behandeling 
 Instructie 
 Protocollen en richtlijnen 
Gebruiksfouten 
 Gebruiksvriendelijkheid 
 Instructie/uitleg 
 Uitval mantelzorger 
 Gebruikersinformatie 
 Gebruiksaanwijzing  
 Bediening 
 Alarmering 
 Bereikbaarheid ondersteuning 
 Ervaring gebruiksfouten 
 Veiligheid 
 Belasting patiënt/mantelzorger 
Technisch falen 
 Technische problemen 
 Interferentie 
 Problemen randvoorziening 
 Afspraken reiniging/onderhoud 
 Veiligheid 
 Snelheid oplossing 
Melden, analyseren, evalueren 
 Procedure melding incidenten 
 Terugkoppeling 
 Evaluatie 
 
Suggesties voor verbetering/aanpassing? 
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Bijlage IV Geïnterviewde veldpartijen 

LOC Zeggenschap in de zorg, patiëntenorganisatie. 
Gesproken met: beleidsmedewerker 
 
Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. 
Gesproken met: programmamanager 
 
Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg. 
Gesproken met: programmamedewerker 
 
Panton, ontwerpstudio voor de gezondheidszorg. 
Gesproken met: innovatiemanager 
 
Dianet, kennis- en expertisecentrum voor dialyse. 
Gesproken met: nefroloog, commercieel manager en regiocoördinator 
 
NVN, nierpatiëntenvereniging. 
Gesproken met: directeur 
 
CTB Utrecht, centrum voor thuisbeademing. 
Gesproken met: internist en technici  
 
Infu-In, organisatie voor training, voorlichting en workshops op het gebied van 
infuustechnologie.  
Gesproken met: trainer en consultant infuustechnologie 
 
CTB&A, centrum voor thuisbeademing en ademhalingsondersteuning voor 
kinderen. 
Gesproken met: verpleegkundig specialist 
 
VieCuri, medisch centrum. 
Gesproken met: teamleider thuisdialyse 
 
ZVZ, complexe verpleegkundige thuiszorg.  
Gesproken met: opleidingsfunctionaris/kinderverpleegkundige en directeur zorg 
 
Mantelzorgers infuustherapiepatiënt4 
 
Dialysepatiënt 

 
MC Haaglanden, medisch centrum. 
Gesproken met: nefroloog, zorgmanager en kwaliteitsmedewerker 
 
Beademingspatiënt 

 
  

 
4 De geïnterviewde heeft op persoonlijke titel gesproken. 
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Bijlage V Vragenlijsten voor patiënten en mantelzorgers 

B5.1 Vragenlijst voor thuisbeademing, uitgestuurd via CTB 
Utrecht/VSCA 
Vragenlijst individuele patiënten/mantelzorgers 
Het RIVM is bezig met een onderzoek naar de veilige toepassing van 
thuisbeademing. Naast het bevragen van koepelorganisaties (bijvoorbeeld 
thuiszorgorganisaties) willen wij ook graag ervaringen van patiënten en 
mantelzorgers betrekken in het onderzoek. Wij willen graag uw ervaringen 
horen over de thuisbeademing en hebben daarom deze korte vragenlijst 
opgesteld. Het invullen hiervan kost ongeveer 5 à 10 minuten.  
 
De ingevulde vragenlijst kunt u sturen naar het volgende e-mail adres: 
jolien.hessels@rivm.nl 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
U kunt de vragen beantwoorden door op de checkbox ( ) te klikken bij het 
antwoord en in het scherm dat dan verschijnt ‘checked’ te kiezen. Als dat niet 
lukt, dan kunt u de letter X voor de checkbox bij het antwoord plaatsen. Bij de 
keuzemogelijkheid ‘anders’ heeft u ruimte om tekst in te voegen. Onder aan de 
vragen heeft u ruimte voor eventuele opmerkingen. 
 
Vraag 1: Kunt u hieronder aangeven wat op u van toepassing is? 

 Ik ben patiënt, ga naar vraag 1a 
 Ik ben mantelzorger en partner van de patiënt, ga naar vraag 2 
 Ik ben mantelzorger en mijn relatie met de patiënt is…, ga naar vraag 2 

 
Vraag 1a: Kunt u aangeven wat uw woonsituatie is?  

 Ik woon zelfstandig 
 Ik woon bij familie 
 Ik woon in een woonzorgcentrum 

 
Vraag 1b: Kunt u aangeven bij welk Centrum voor Thuisbeademing 
(CTB) en ziekenhuis u patiënt bent? …. 
 
Vraag 2: Hoe vaak treedt een probleem op bij de bediening van het 
beademingsapparaat of met het beademingsapparaat zelf? 

 Eens per jaar/nooit 
 Eens per maand 
 Eens per week 
 Anders, namelijk..…………. 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 3: Kunt u voor de volgende onderwerpen aangeven hoe tevreden 
u bent?  
(1 = heel ontevreden, 2 = tamelijk ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tamelijk 
tevreden, 5 = heel tevreden) 
Overdracht van het ziekenhuis naar huis 

1 2 3 4 5 
Gebruiksaanwijzing van uw beademingsapparaat  

1 2 3 4 5 
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Gebruiksvriendelijkheid van uw beademingsapparaat 
1 2 3 4 5 

Deskundigheid van CTB-verpleegkundige  
1 2 3 4 5 

Deskundigheid van thuiszorgmedewerker 
1 2 3 4 5 

Communicatie met en tussen zorgverleners 
1 2 3 4 5 

Bereikbaarheid van zorgverleners 
1 2 3 4 5 

Snelheid waarmee technische problemen worden opgelost 
1 2 3 4 5 

Veiligheid opbouw beademingsapparaat op rolstoel, indien van toepassing 
1 2 3 4 5 

Veiligheid in ambulance  
1 2 3 4 5 

Veiligheid in ziekenhuis 
1 2 3 4 5 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 4 bestaat uit enkele vragen over uw 
thuisbeademingsbehandeling en het beademingsapparaat dat hierbij 
wordt gebruikt  
Is het voor u duidelijk wie de eindverantwoordelijke voor uw 
thuisbeademingsbehandeling is? 

ja   nee   weet ik niet 
Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het onderhoud van uw 
beademingsapparaat? 

ja   nee   weet ik niet 
Wanneer er iets verandert in uw thuisbeademingsbehandeling, wordt dit dan 
schriftelijk vastgelegd? 

ja   nee  weet ik niet 
Vindt er wel eens een evaluatie van uw thuisbeademingsbehandeling plaats? 

ja   nee   weet ik niet 
Opmerkingen:…. 
 
Vraag 5: Heeft u een training gevolgd voor het gebruik van uw 
beademingsapparaat, voordat u hiermee naar huis mocht? 

 Ja, ik heb een training gevolgd, die structureel herhaald wordt 
 Ja, ik heb eenmalig een training gevolgd 
 Nee, ik heb alleen een korte instructie gekregen 
 Nee, ik heb geen training gevolgd 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 6: Welke problemen met uw beademingsapparaat komen wel 
eens voor? (Meerdere antwoorden mogelijk.) 

 Stroomuitval 
 Kortsluiting 
 Stukgaan van apparaat 
 Verkeerde instellingen op het apparaat 
 Kapotte/beschadigde onderdelen 
 Problemen met levering van materialen en toebehoren 
 Herhaaldelijk afgaan van alarmen 
 Niet duidelijk wat te doen bij alarmen 
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 Anders, namelijk: 
Opmerkingen:…. 
 
Vraag 7: Wat gebeurt er als uw mantelzorger/partner plotseling ziek 
wordt, of om andere redenen uitvalt?…. 
 
Vraag 8: Kunt u aangeven hoe veilig u zich voelt bij het gebruik van uw 
beademingsapparaat thuis? 
(1 = heel onveilig, 2 = tamelijk onveilig, 3 = neutraal, 4 = tamelijk veilig, 5 = 
heel veilig) 

1   2   3   4   5 
 
Opmerkingen:…. 
Vraag 9: Kunt u aangeven hoe u, als patiënt of mantelzorger, de 
belasting van de beademingsbehandeling thuis ervaart? 
(1 = helemaal niet zwaar, 2 = niet erg zwaar, 3 = neutraal, 4 = tamelijk zwaar, 
5 = heel zwaar) 

1   2   3   4   5 
Opmerkingen: …. 
 
Vraag 10: Als er iets (bijna) fout is gegaan met uw 
beademingsapparatuur, en het probleem is opgelost, wat doet u dan? 
(Meerdere antwoorden mogelijk.) 

 Ik noteer het  
 Ik meld het bij mijn CTB-verpleegkundige 
 Ik meld het bij mijn thuiszorgmedewerker  
 Niks 
 Anders, namelijk:……………. 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 11: Welke dingen zouden er volgens u nog verbeterd kunnen 
worden rond de thuisbeademingsbehandelingen?…. 
 
 
B5.2 Vragenlijst voor thuishemodialyse met een verplaatsbaar 
apparaat, uitgestuurd via MCH 
 
Vragenlijst individuele patiënten/mantelzorgers 
Het RIVM is bezig met een onderzoek naar de veilige toepassing van 
thuishemodialyse. Naast het bevragen van koepelorganisaties (bijvoorbeeld 
thuiszorgorganisaties) willen wij ook graag ervaringen van patiënten en 
mantelzorgers betrekken in het onderzoek.  
Wij willen graag uw ervaringen horen over de thuishemodialysebehandeling en 
hebben daarom deze korte vragenlijst opgesteld. Het invullen hiervan kost 
ongeveer 5 à 10 minuten.  
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
U kunt de vragen beantwoorden door op de checkbox ( ) te klikken bij het 
antwoord en in het scherm dat dan verschijnt ‘checked’ te kiezen. Als dat niet 
lukt, dan kunt u de letter X voor de checkbox bij het antwoord plaatsen. Bij de 
keuzemogelijkheid ‘anders’ heeft u ruimte om tekst in te voegen. Onder aan de 
vragen heeft u ruimte voor eventuele opmerkingen. 
Vraag 1: Kunt u hieronder aangeven wat op u van toepassing is? 
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 Ik ben patiënt 
 Ik ben mantelzorger en partner van de patiënt 
 Ik ben mantelzorger, en mijn relatie met de patiënt is…  

 
Vraag 2: Hoe vaak treedt een probleem op bij de bediening van het 
dialyseapparaat of met het dialyseapparaat zelf? 

 Eens per jaar/nooit 
 Eens per maand 
 Eens per week 
 Anders, namelijk..…………. 

Opmerkingen:…  
 
Vraag 3: Kunt u voor de volgende onderwerpen aangeven hoe tevreden 
u bent?  
(1 = heel ontevreden, 2 = tamelijk ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tamelijk 
tevreden, 5 = heel tevreden) 
Overdracht van het ziekenhuis naar huis 

1 2 3 4 5 
Gebruiksvriendelijkheid van uw dialyseapparaat  

1 2 3 4 5 
Gebruiksaanwijzing van uw dialyseapparaat  

1 2 3 4 5 
Deskundigheid van zorgverleners 

1 2 3 4 5 
Communicatie met en tussen zorgverleners  

1 2 3 4 5 
Bereikbaarheid van zorgverleners  

1 2 3 4 5 
Snelheid waarmee technische problemen worden opgelost 

1 2 3 4 5 
Opmerkingen:…  
 
Vraag 4 bestaat uit enkele vragen over de afspraken over de zorg voor 
uw thuishemodialysebehandeling en het apparaat dat hierbij wordt 
gebruikt  
Is het voor u duidelijk wie de eindverantwoordelijke voor uw 
thuishemodialysebehandeling is? 

ja  nee   weet ik niet 
Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het onderhoud van uw 
dialyseapparaat? 

ja  nee  weet ik niet 
Wanneer er iets verandert in uw thuishemodialysebehandeling, wordt dit dan 
schriftelijk vastgelegd? 

ja   nee   weet ik niet 
Vindt er wel eens een evaluatie van uw thuishemodialysebehandeling plaats? 

ja  nee  weet ik niet 
Opmerkingen:…. 
 
Vraag 5: Heeft u een training gevolgd voor het gebruik van uw 
dialyseapparaat, voordat u hiermee naar huis mocht? 

 Ja, ik heb een training gevolgd, die structureel herhaald wordt 
 Ja, ik heb eenmalig een training gevolgd 
 Nee, ik heb alleen een korte instructie gekregen 
 Nee, ik heb geen training gevolgd 
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Opmerkingen:…. 
 
Vraag 6: Welke problemen met uw dialyseapparaat komen wel eens 
voor (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Stroomuitval 
 Kortsluiting 
 Stukgaan van dialyseapparaat 
 Verkeerde instellingen op het dialyseapparaat 
 Kapotte/beschadigde onderdelen van het dialyseapparaat 
 Problemen met levering van materialen en toebehoren 
 Herhaaldelijk afgaan van alarmen 
 Niet altijd duidelijk wat te doen bij alarmen 
 Anders, namelijk: 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 7: Wat gebeurt er als uw mantelzorger/partner plotseling ziek 
wordt, of om andere redenen uitvalt?:…. 
 
Vraag 8: Kunt u aangeven hoe veilig u zich voelt bij het gebruik van uw 
dialyseapparaat thuis? 
(1 = heel onveilig, 2 = tamelijk onveilig, 3 = neutraal, 4 = tamelijk veilig, 5 = 
heel veilig) 

1   2   3   4   5 
Opmerkingen:…. 
 
Vraag 9: Kunt u aangeven hoe u, als patiënt of mantelzorger, de 
belasting van de hemodialysebehandeling thuis ervaart? 
(1 = helemaal niet zwaar, 2 = niet erg zwaar, 3 = neutraal, 4 = tamelijk zwaar, 
5 = heel zwaar) 
  1   2   3   4   5 
Opmerkingen:…. 
 
Vraag 10: Als er iets (bijna) fout is gegaan met uw dialyseapparatuur, 
en het probleem is opgelost, wat doet u dan? (Meerdere antwoorden 
mogelijk.) 

 Ik noteer het  
 Ik meld het bij mijn zorgverlener 
 Niks 
 Anders, namelijk:……………. 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 11: Welke dingen zouden er volgens u nog verbeterd kunnen 
worden rond de thuishemodialysebehandelingen?…. 
 
 
B5.3 Vragenlijst voor thuisdialyse, uitgestuurd via NVN 
 
Vragenlijst individuele patiënten/mantelzorgers 
 
Het RIVM is bezig met een onderzoek naar de veilige toepassing van 
thuisdialyse. Naast het bevragen van koepelorganisaties (bijvoorbeeld 
thuiszorgorganisaties) willen wij ook graag ervaringen van patiënten en 
mantelzorgers betrekken in het onderzoek.  
Wij willen graag uw ervaringen horen over de thuisdialysebehandeling en 



RIVM Rapport 2014-0061 

 Pagina 66 van 122 

hebben daarom deze korte vragenlijst opgesteld. Het invullen hiervan kost 
ongeveer 5 à 10 minuten.  
 
De ingevulde vragenlijst kunt u sturen naar het volgende e-mailadres: 
jolien.hessels@rivm.nl. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
U kunt de vragen beantwoorden door op de checkbox ( ) te klikken bij het 
antwoord en in het scherm dat dan verschijnt ‘checked’ te kiezen. Als dat niet 
lukt, dan kunt u de letter X voor de checkbox bij het antwoord plaatsen. Bij de 
keuzemogelijkheid ‘anders’ heeft u ruimte om tekst in te voegen. Onder aan de 
vragen heeft u ruimte voor eventuele opmerkingen. 
 
Vraag 1: Kunt u hieronder aangeven wat op u van toepassing is? 

 Ik ben patiënt, ga naar vraag 1a en 1b 
 Ik ben mantelzorger en partner van de patiënt, ga naar vraag 2 
 Ik ben mantelzorger en mijn relatie met de patiënt is…, ga naar vraag 2 

 
Vraag 1a: Kunt u aangeven wat uw woonsituatie is?  

 Ik woon zelfstandig 
 Ik woon bij familie 
 Ik woon in een woonzorgcentrum 

 
Vraag 1b: Kunt u aangeven bij welk Centrum voor Thuisdialyse en/of 
ziekenhuis u patiënt bent? …. 
 
Vraag 2: Welke thuisdialysebehandeling volgt u? 

 Peritoneale dialyse 
 Hemodialyse met een verplaatsbaar dialyseapparaat (bijv. NxStage) 
 Hemodialyse met een níét verplaatsbaar dialyseapparaat 

 
Vraag 3: Hoe vaak treedt een probleem op bij de bediening van het 
apparaat of met het apparaat zelf? 

 Eens per jaar/nooit 
 Eens per maand 
 Eens per week 
 Anders, namelijk…………. 

Opmerkingen:… 
 
Vraag 4: Kunt u voor de volgende onderwerpen aangeven hoe tevreden 
u bent?  
(1 = heel ontevreden, 2 = tamelijk ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tamelijk 
tevreden, 5 = heel tevreden) 
Overdracht van het ziekenhuis naar huis 

1 2 3 4 5 
Gebruiksvriendelijkheid van uw dialyseapparaat  

1 2 3 4 5 
Gebruiksaanwijzing van uw dialyseapparaat  

1 2 3 4 5 
Deskundigheid van zorgverleners 

1 2 3 4 5 
Communicatie met en tussen zorgverleners 

1 2 3 4 5 
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Bereikbaarheid van zorgverleners 
1 2 3 4 5 

Snelheid waarmee technische problemen worden opgelost 
1 2 3 4 5 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 5 bestaat uit enkele vragen over uw thuisdialysebehandeling en 
het dialyseapparaat dat hierbij wordt gebruikt  
Is het voor u duidelijk wie de eindverantwoordelijke voor uw 
thuisdialysebehandeling is? 

ja  nee   weet ik niet 
Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het onderhoud van uw 
thuisdialyseapparaat? 

ja  nee  weet ik niet 
Wanneer er iets verandert in uw thuisdialysebehandeling, wordt dit dan 
schriftelijk vastgelegd? 

ja   nee   weet ik niet 
Vindt er wel eens een evaluatie van uw thuisdialysebehandeling plaats? 

ja  nee  weet ik niet 
Opmerkingen:…. 
 
Vraag 6: Heeft u een training gevolgd voor het gebruik van uw 
dialyseapparaat, voordat u hiermee naar huis mocht? 

 Ja, ik heb een training gevolgd, die structureel herhaald wordt 
 Ja, ik heb eenmalig een training gevolgd 
 Nee, ik heb alleen een korte instructie gekregen 
 Nee, ik heb geen training gevolgd 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 7: Welke problemen met uw dialyseapparaat komen wel eens 
voor (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Stroomuitval 
 Kortsluiting 
 Stukgaan van dialyseapparaat 
 Verkeerde instellingen op het dialyseapparaat 
 Kapotte/beschadigde onderdelen van het dialyseapparaat 
 Problemen met levering van materialen en toebehoren 
 Herhaaldelijk afgaan van alarmen 
 Niet altijd duidelijk wat te doen bij alarmen 
 Anders, namelijk: 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 8: Wat gebeurt er als uw mantelzorger/partner plotseling ziek 
wordt, of om andere redenen uitvalt?:…. 
 
Vraag 9: Kunt u aangeven hoe veilig u zich voelt bij het gebruik van uw 
dialyseapparaat thuis? 
(1 = heel onveilig, 2 = tamelijk onveilig, 3 = neutraal, 4 = tamelijk veilig, 5 = 
heel veilig) 

1   2   3   4   5 
Opmerkingen:…. 
 
 
Vraag 10: Kunt u aangeven hoe u, als patiënt of mantelzorger, de 
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belasting van de dialysebehandeling thuis ervaart? 
(1 = helemaal niet zwaar, 2 = niet erg zwaar, 3 = neutraal, 4 = tamelijk zwaar, 
5 = heel zwaar) 

1   2   3   4   5 
Opmerkingen:…. 
 
Vraag 11: Als er iets (bijna) fout is gegaan met uw dialyseapparatuur, 
en het probleem is opgelost, wat doet u dan? (Meerdere antwoorden 
mogelijk.) 

 Ik noteer het  
 Ik meld het bij mijn zorgverlener 
 Niks 
 Anders, namelijk:……………. 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 12: Welke dingen zouden er volgens u nog verbeterd kunnen 
worden rond de thuisdialysebehandelingen?…. 
 
 
B5.4 Vragenlijst voor infuustherapie thuis, uitgestuurd via LOC en 
Omring Thuiszorg 
Vragenlijst individuele patiënten/mantelzorgers 
 
Het RIVM is bezig met een onderzoek naar de veilige toepassing van 
infuusbehandelingen thuis. Naast het bevragen van koepelorganisaties 
(bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties) willen wij ook graag ervaringen van 
patiënten en mantelzorgers betrekken in het onderzoek.  
Wij willen graag uw ervaringen horen over de infuusbehandeling thuis en 
hebben daarom deze korte vragenlijst opgesteld. Het invullen hiervan kost 
ongeveer 5 à 10 minuten.  
 
De ingevulde vragenlijst kunt u mailen naar: jolien.hessels@RIVM.nl. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
U kunt de vragen beantwoorden door op de checkbox ( ) te klikken bij het 
antwoord en in het scherm dat dan verschijnt ‘checked’ te kiezen. Als dat niet 
lukt, dan kunt u de letter X voor de checkbox bij het antwoord plaatsen. Bij de 
keuzemogelijkheid ‘anders’ heeft u ruimte om tekst in te voegen. Onder aan de 
vragen heeft u ruimte voor eventuele opmerkingen. 
 
Vraag 1: Kunt u hieronder aangeven wat op u van toepassing is? 

 Ik ben patiënt 
 Ik ben mantelzorger en partner van de patiënt 
 Ik ben mantelzorger, en mijn relatie met de patiënt is….  

 
Vraag 2: Hoe vaak treedt een (bijna-)fout op bij het gebruik van uw 
apparaat? 

 Eens per jaar/nooit 
 Eens per maand 
 Eens per week 
 Anders, namelijk..…………. 

Opmerkingen:…. 
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Vraag 3: Kunt u voor de volgende onderwerpen aangeven hoe tevreden 
u bent?  
(1 = heel ontevreden, 2 = tamelijk ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tamelijk 
tevreden, 5 = heel tevreden) 
Overdracht van het ziekenhuis naar huis 

1 2 3 4 5 
Gebruiksvriendelijkheid van uw apparaat 

1 2 3 4 5 
Gebruiksaanwijzing van uw apparaat 

1 2 3 4 5 
Deskundigheid van zorgverleners 

1 2 3 4 5 
Communicatie met en tussen zorgverleners 

1 2 3 4 5 
Bereikbaarheid van zorgverleners 

1 2 3 4 5 
Snelheid waarmee problemen worden opgelost 

1 2 3 4 5 
Opmerkingen:…. 
 
Vraag 4 bestaat uit enkele vragen over de afspraken over de zorg voor 
uw infuusbehandeling en de materialen die hierbij worden gebruikt 
(bijvoorbeeld een infuuspomp, infuuslijnen et cetera). 
Is het voor u duidelijk wie de eindverantwoordelijke voor uw behandeling is? 

ja  nee  weet ik niet 
Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het onderhoud van uw infuuspomp? 

ja  nee  weet ik niet 
Wanneer er iets veranderd in uw behandeling, wordt dit dan schriftelijk 
vastgelegd? 

ja  nee  weet ik niet 
Vindt er wel eens een evaluatie van uw zorg plaats? 

ja  nee  weet ik niet 
Opmerkingen:…. 
 
Vraag 5: Heeft u een training gevolgd voor het gebruik van uw 
infuuspomp, voordat u hiermee naar huis mocht? 

 Ja, ik heb eenmalig een training gevolgd 
 Ja, ik heb een training gevolgd, die structureel herhaald wordt 
 Nee, ik heb alleen een korte instructie gekregen 
 Nee, ik heb geen training gevolgd 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 6: Welke problemen met uw infuuspomp komen wel eens voor? 
(Meerdere antwoorden mogelijk.) 

 Stroomuitval 
 Kortsluiting 
 Stukgaan van apparaat 
 Verkeerde instellingen op het apparaat 
 Kapotte/beschadigde onderdelen 
 Problemen met levering van materialen en toebehoren 
 Onnodig afgaan van alarmen 
 Niet duidelijk wat te doen bij alarmen 
 Anders, namelijk: 

Opmerkingen:…. 
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Vraag 7: Wat gebeurt er als uw mantelzorger/partner plotseling ziek 
wordt, of om andere redenen uitvalt?:…. 
 
Vraag 8: Kunt u aangeven hoe veilig u zich voelt bij het gebruik van uw 
infuuspomp thuis? 
(1 = heel onveilig, 2 = tamelijk onveilig, 3 = neutraal, 4 = tamelijk veilig, 5 = 
heel veilig) 

1  2  3  4  5 
Opmerkingen:…. 
 
Vraag 9: Kunt u aangeven hoe u, als patiënt of mantelzorger, de 
belasting van de behandeling thuis ervaart? 
(1 = helemaal niet zwaar, 2 = niet erg zwaar, 3 = neutraal, 4 = tamelijk zwaar, 
5 = heel zwaar) 

1  2  3  4  5 
Opmerkingen:…. 
 
Vraag 10: Als er iets (bijna) fout is gegaan met uw apparatuur, en het 
probleem is opgelost, wat doet u dan? (Meerdere antwoorden 
mogelijk.) 

 Ik noteer het  
 Ik meld het bij mijn zorgverlener 
 Niks 
 Anders, namelijk:……………. 

Opmerkingen:…. 
 
Vraag 11: Welke dingen zouden er volgens u nog verbeterd kunnen 
worden rond de behandeling met infuusapparatuur in de 
thuissituatie?…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIVM Rapport 2014-0061 

 Pagina 71 van 122
 

Bijlage VI Expertmeeting: deelnemerslijst en uitspraken 

B6.1 Aanwezige organisaties/personen 
Apotheekzorg 
Beademingspatiënt 
Begeleider van beademingspatiënt 
Care4pharma 
Centrum voor Thuisbeademing en Ademhalingsondersteuning (CTB&A) 
Centrum voor Thuisbeademing (CTB) Maastricht 
Centrum voor Thuisbeademing (CTB) Rotterdam 
Centrum voor Thuisbeademing (CTB) Utrecht 
Dianet 
Dirinco 
Eurocept 
FHI, federatie van technologiebranches 
Fresenius Medical Care Nederland BV 
Infu-In 
Landelijke Cliëntenorganisatie (LOC) 
Mantelzorger infuustherapiepatiënt  
Medisch Centrum Haaglanden (MCH) 
Mediq Direct 
Mezzo 
Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) 
Nierstichting 
Panton 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Smiths Medical 
Spierziekten Nederland (VSN) 
TSN Thuiszorg 
Vereniging Samenwerkingsverbanden voor Chronische  
Ademhalingsondersteuning (VSCA) 
VieCuri Medisch Centrum 
Vilans 
Vivisol 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 
 
B6.2 Uitspraken opgetekend tijdens deze meeting 
Uitspraken met betrekking tot financiën: 
 Alles draait om geld/financiering, en dat is een knelpunt in de organisatie van 

de zorg. 
 De vergoedingsmogelijkheden sturen mee in de afwegingen voor wel/niet 

thuis behandelen. 
 De zorg heeft een financiële drijfveer in plaats van de wensen van de 

patiënt/mantelzorger. 
 Er zitten perverse financiële prikkels in de dialysebehandeling: 

zorgverzekeraars streven naar 30 procent thuisdialyse. 
 Meer regels leiden tot duurdere zorg. 
 Uitzoeken waar verspilling van geld zit, hier bezuinigen (bijvoorbeeld 

voorraad materialen beademing) en investeren in kwaliteit van behandeling. 
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 Rolstoelaanpassing voor beademingsapparatuur gebeurt nu per rolstoel, per 
gemeente. Bij verhuizing van een patiënt moet er dus weer een andere 
rolstoel aangepast worden, en dat zijn onnodige kosten. 

 Er zou in kaart moeten worden gebracht wat de vele stappen over 
verschillende zorgverleners in de tijd kosten; pas dan wordt de discussie over 
kwaliteit van leven en de kosten hiervan zinvol. 

 Vergoedingen zijn incompleet. 
 Gemeentelijke overheid Wmo leidt tot rechtsongelijkheid; zorgverzekeringen 

zouden zodanig ‘omschreven’ moeten zijn dat thuisbehandeling mogelijk is en 
er geen rechtsongelijkheid is. 

 Vergoedingen zouden gebaseerd moeten zijn op werkelijke kosten.  
 De ene verzekeraar vergoedt meer dan de andere. 
 De Nederlandse Zorgautoriteit zou zorgmarkten moeten sturen wat betreft 

tarieven. 
 Diverse soorten financieringen bij leveranciers maakt materiaalvoorziening 

risicovol.  
 Door de onduidelijke structuur van onkosten is het voor de verzekeraar 

onduidelijk waar de grens van verantwoordelijkheid ligt. 
 Er zou één loket voor vergoeding vanuit perspectief van de patiënt moeten 

zijn. 
 
Uitspraken met betrekking tot training en deskundigheid: 
 Er zou continuïteit aangebracht moeten worden in de deskundigheid van 

zorgverleners/mantelzorger/patiënt. 
 Meer thuiszorg leidt tot lagere risico-inschatting van handelingen, wat leidt 

tot minder opgeleide mensen. 
 Er zou een digitaal accreditatiesysteem ingevoerd moeten worden voor de 

capaciteit van geschoolde hulpverleners. 
 Herscholing/toetsing zou ingevoerd moeten worden. 
 Voor infuustherapie en thuisbeademing is niet al het personeel voldoende 

opgeleid. 
 Opleiding voor ziekenhuis-verplaatste zorg zou gereguleerd moeten worden. 
 Er wordt soms niet adequaat gereageerd door zorgverleners in acute 

situaties. 
 Er is soms geen adequate zorgverlening (vooral in Fokuswoningen en 

thuiszorg bij infuustherapie). 
 PGB-hulp is slecht getraind. 
 Er zou een cursus voor PGB-hulp moeten worden aangeboden door CTB. 
 Bij beademing is transport in ambulance onveilig doordat 

ambulancepersoneel te weinig kennis van de behandeling heeft. 
 Apotheek(houdend huisarts) heeft niet voldoende kennis van materialen en 

medicijnen. 
 Er zou via dvd/internet simulatie van gebruik en werking van apparaat (e-

learning) beschikbaar moeten zijn. 
 Hygiëne thuis is vaak beter dan in het ziekenhuis waar veel verschillende 

personen aan de patiënt werken. 
 
Uitspraken met betrekking tot communicatie binnen de keten: 
 Zorgaanbieders moeten meer samen met in plaats van voor patiënten 

werken. 
 Mogelijkheden en beslissingen in behandelvorm zouden 

begeleid/ondersteund/voorgelicht moeten worden.  
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 Patiëntervaringen zouden uitgewisseld moeten worden (vooral aan nieuwe 
patiënten). 

 Mantelzorger wordt vaak niet betrokken in de keuze wel/niet 
thuiszorgtechnologie. 

 Hoe schat je in of mantelzorgers de zorg aankunnen? Wat als mantelzorgers 
de zorg niet meer willen of kunnen uitvoeren na verloop van tijd? 

 Er wordt niet altijd met de patiënt meegedacht (bijvoorbeeld geen 
mogelijkheid voor opslag van materialen, dús geen thuisbehandeling). 

 Maak de maatregelen gebruiksvriendelijk; dat kan met creatieve oplossingen. 
 Er is soms te veel wisselend personeel. 
 Er zou met een vast(e) zorgverlener(s) voor een patiënt gewerkt moeten 

worden. 
 Aan de patiënten zou gevraagd moeten worden om het te melden als er iets 

niet helemaal goed gaat. 
 Bereikbaarheid van thuiszorgorganisatie/fabrikant is niet 24/7. 
 Er bestaan andere culturen/taalproblemen: gebruikshandleiding niet alleen in 

andere taal, maar soms ook andere ‘tone of voice’ en andere ‘visuals’. 
 Bij een solistische behandeling is niet altijd back-up aanwezig. 
 Bij een solistische behandeling is er gebrek aan communicatie in de keten. 
 Criteria beoogd gebruiker niet overeenstemmend met eindgebruiker. 
 
Uitspraken met betrekking tot organisatie van de keten: 
 Er bestaan verschillende zorgsystemen bij verschillende 

ziekenhuizen/apotheken. 
 Er zou mondelinge én schriftelijke overdracht middels zorgdossier van patiënt 

moeten plaatsvinden. 
 Overdracht verloopt niet soepel genoeg  
 Aanbevelingen moeten op doelgroep ingericht zijn (zoals nu de 

kinderveldnorm voor beademing). 
 CTB veldnorm: wie heeft de regie? 
 Verantwoordelijkheden zijn onduidelijk in keten, ook binnen overheid. 
 Overheid geeft met betrekking tot risicoreductie (te) weinig sturing. 
 Handhaving IGZ zou meer proactief, niet alleen reactief moeten zijn; 

openstaan voor verbeteren van de hele keten. 
 Er bestaat discrepantie in beleid; beleid is niet eenduidig. 
 Overheid/gemeente/zorg thuis heeft niet een duidelijk patiëntenperspectief. 
 Wie levert kennis aan verzekeraars over de risico’s die ze moeten tackelen 

met hun contractpartijen? 
 Leveranciers kijken te weinig mee in de praktijk. 
 Patiënt/eindgebruiker zou betrokken moeten worden bij 

ontwikkeling/verbetering apparatuur. 
 Wie is er verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik wanneer juiste apparatuur 

niet voorradig is? 
 Incidenteel ziek zijn van mantelzorger kan leiden tot risico’s. 
 Tijdelijke overdracht van zorg van mantelzorger naar iemand anders is lastig 

in verband met benodigde expertise. 
 Langdurige stroomstoringen kunnen veel risico’s opleveren. 
 Ongevallen buiten Nederland kunnen risicovol zijn. 
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Uitspraken met betrekking tot kwaliteitsborging: 
 Er zouden kwaliteitsmanagers (of casemanagers) aangesteld moeten worden 

die de gehele keten overzien. 
 Bijna-fouten zouden altijd geregistreerd moeten worden, zodat ervan geleerd 

kan worden. 
 Er zou naar standaardisatie toegewerkt moeten worden:expertise stijgt en 

kosten dalen. Bijvoorbeeld: winstmarges op disposables zijn hoog:door grote 
aantallen in te kunnen kopen, dalen de kosten. 

 Er is nog aandacht nodig voor het implementeren van protocollen en toezicht 
op naleving, motivering van personeel en continuïteit van de zorgverlening. 

 Voor infuustherapie bestaan protocollen, maar niemand controleert. 
 De hele zorgketen moet (HKZ-)certificering behalen (inclusief instellingen en 

zorgverleners). 
 Er zou een checklist voor logistiek moeten zijn (bijvoorbeeld in het 

elektronisch patiëntendossier (EPD)). 
 Moeten beroepsgroepen van dialyse en infuustherapie misschien ook een 

veldnorm opstellen (net als beademing)? 
 Protocollen worden in de praktijk niet doorgevoerd doordat er te veel 

medewerkers zijn. 
 IGZ wordt naar tevreden mensen gestuurd, waardoor problemen gemist 

worden. 
 Er zou een buddysysteem voor beademing moeten zijn (afwezig door geld). 
 Er zou schriftelijk vastgelegd moeten worden indien er afgeweken wordt van 

protocollen/normen/richtlijnen. Alles zou in goed overleg moeten 
plaatsvinden tussen zorgverlener/zorgverstrekker en patiënt.  

 Er zou duidelijkheid moeten worden gecreëerd over welke kwaliteitseisen en 
indicatoren gebruikt moeten worden. 

 Uitzetten van apparatuur zou moeilijk gemaakt moeten worden voor 
kinderen, bijvoorbeeld door twee verschillende handelingen voor 
ontgrendeling. 

 Apparatuur zou een kindvriendelijke uitstraling moeten hebben. 
 Het aantal apparaten zou beperkt moeten worden. 
 Er zouden eisen gedefinieerd moeten worden vanuit achterliggende vraag, 

niet in oplossingen (deze samen met gebruikers bedenken). 
 
Uitspraken met betrekking tot kwaliteit van leven: 
 Beheersmaatregelen wringen met de autonomie van de 

patiënt:beheersmaatregelen zouden met patiënt besproken moeten worden. 
 Bij de kwaliteit van leven hoort ook dat men bewust risico’s mag nemen; hoe 

verhoudt zich de relatie tot zorgverleners als er risico’s genomen worden? Is 
de zorgverlener bereid/waar ligt de verantwoordelijkheid? 

 Een heel groot risico is dat de patiënt geen thuiszorgtechnologie krijgt. 
 Een risicobenadering is onbevredigend. Het leven is één groot risico. 
 Kan de patiënt zelf risicodrager/verantwoordelijke zijn? 
 Keuzevrijheid van patiënt/mantelzorger is belangrijk. 
 Er zou meer aandacht voor persoonlijke situaties moeten zijn. 
 Kwaliteit van leven versus shared decision making. 
 Wanneer patiënten meer betrokken worden bij het zorgproces, dan zullen er 

betere medische resultaten ontstaan, en zal de zorg uiteindelijk goedkoper 
zijn. 
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Bijlage VII Programma expertmeeting 

 

Tijd: Wat: 

12.45 - 13.15 Inloop en lunch 

13.15 - 13.20 Welkom door dagvoorzitter Johan Melse (RIVM) 

13.20 - 13.40 Spreker: dr. Michael Gaytant (internist, CTB Utrecht) 

13.40 - 14.00 Spreker: ir. Ingeborg Griffioen (industrieel ontwerper, Panton) 

14.00 - 14.20 Introductie project + voorlopige resultaten door Jolien Hessels 
(RIVM) 

14.20 - 14.35 Pauze 

14.35 - 15.40 Kenniscafé 

15.40 - 16.15 

Publiek gesprek met panel en publiek 
 
(Panelleden: Michael Gaytant, Ingeborg Griffioen, Lena Hillenga 
(LOC), Hans Bart (NVN), Ton van Boxtel (Infu-In)), Robert Geertsma 
(RIVM) 

16.15 - 16.30 Samenvatting door Robert Geertsma (RIVM) 

16.30 - ... Afsluitende borrel 
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Bijlage VIII Inventarisatie algemene risico’s medische 
technologie in de thuissituatie 

De risico’s die opgenomen zijn in onderstaande tabel komen voort uit de 
deskresearch en interviews, zoals omschreven in paragraaf 2.1 en 2.2. Deze 
inventarisatie is niet compleet en het is geen kant-en-klare checklist. Voor elke 
woonomgeving, thuiszorginstelling en elke individuele patiënt kunnen andere 
en/of aanvullende specifieke risico’s van toepassing zijn. Ook zullen er risico’s 
genoemd zijn die voor bepaalde behandelingen of patiëntengroepen niet 
relevant zijn.  
 
Fabrikanten van de apparatuur voor thuisgebruik, en de zorginstellingen die de 
apparatuur toepassen, dienen in het kader van een risicoanalyse risico’s te 
schatten, evalueren en beheersen. De tekst in onderstaande tabellen (ook 
tabellen in Bijlage IX) kan hierbij gebruikt worden als lijst van voorbeelden van 
risico’s die optreden. 
 
Tabel B8.1 Algemene risico's medische technologie in de thuissituatie 

Technologiegebonden risico’s 

Apparatuur niet geschikt voor gebruik thuis of mobiel: 
 Niet robuust, niet bestand tegen: 
o stoten of vallen;  
o kinderhandjes; 
o huisdieren; 
o morsen van vloeistoffen.  

 Onderdelen komen gemakkelijk los. 
 Instellingen zijn per ongeluk te wijzigen.  

Apparatuur niet geschikt voor gebruik door leek. 

Lettertype op scherm te klein om te lezen. 

Ontoereikend achtergrondlicht op scherm. 

Verwarrende menuschermen. 

Onjuiste interpretatie van waarden die in het display worden weergegeven: 
 eenheden van de parameters;  
 tijdsinstelling (AM/PM, Day-Month/Month-Day instelling);  
 taal van het display. 

Apparatuur schakelt terug naar default settings na opnieuw opstarten, wat kan leiden tot 
valse alarmen of uitblijven van alarmen wanneer een alarm nodig is. 

Handleiding ontbreekt. 

Verkeerde opbouw van apparatuur, aansluiting van onderdelen of ontbrekende 
onderdelen, waardoor:  
 storing; 
 letsel; 
 ineffectieve behandeling; 
 losraken van onderdelen. 

Verkeerd instellen van de apparatuur en alarmgrenzen. 
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Verkeerd gebruik van de apparatuur, waaronder: 
 onjuiste waterkwaliteit (kraanwater in plaats van gedistilleerd water); 
 onjuiste/geen functiecontrole voor gebruik; 
 onjuist/niet laden van de batterij/accu; 
 onjuiste/geen periodieke controle; 
 onjuist/niet kalibreren; 
 onjuist/niet ontluchten; 
 ontstaan van lucht in het systeem; 
 obstructie in het systeem.  

Verkeerde behandeling door (bedoelde of onbedoelde) manipulatie van aan-/uitknop en 
instellingen. 

Toepassen van ongeschikte onderdelen/accessoires/disposables (incompatibiliteit). 

Groot en steeds vernieuwend assortiment materialen en accessoires bevordert veiligheid 
niet. 

Etikettering van onderdelen/accessoires/disposables onjuist, waardoor het verkeerde type 
of de verkeerde maat wordt gebruikt, of de houdbaarheidsdatum is verstreken. 

Verkeerd opbouwen van apparatuur en/of toebehoren op een rolstoel. 

Gebrekkig onderhoud, gebrekkige reiniging en desinfectie en/of niet periodiek vervangen 
van slangen en filters, waardoor: 
 slecht functioneren; 
 optreden defecten (slijtage, lekkage, breuk, vermogen verlies); 
 infecties.  

Defecten in hardware of software die leiden tot belemmering van behandeling en/of 
gevaar: 
 een herhalende toets in het touchscreen; 
 lege accu of versleten accu waardoor noodstroomvoorziening faalt;  
 losraken/knikken/blokkade/scheurtje van/in lijnen en slangen;  
 kortsluiting; dit kan leiden tot rook, brand of brandwonden;  
 kapotte stroomkabels of beschadigde behuizing waardoor gevaar voor vonken, 

elektrische schokken, materiaalschade en brand kan ontstaan;  
 letsel/smelten van onderdelen door oververhitting, bijvoorbeeld door verkeerde opbouw 

of verkeerd vervangen van onderdelen;  
 letsel door afbreken van onderdelen die in de patiënt terechtkomen; 
 gebruik van onderdelen waarvan de houdbaarheidstermijn is verstreken. 

Stroomuitval, waardoor: 
 behandeling wordt onderbroken; 
 alarmfuncties uitvallen; 
 instellingen verloren gaan. 

Storingen van het alarm: 
 vals alarm;  
 uitblijven van alarm; 
 voor patiënt/verzorger onbegrijpelijk alarm; 
 alarmsignaal niet zichtbaar of hoorbaar voor de patiënt of mantelzorger; 
 trilalarm niet voelbaar. 

De technologie heeft geen ingebouwd logboek, waardoor: 
 geen retrospectief onderzoek mogelijk is om een reeks van gebeurtenissen te 

reconstrueren; 
 incidentanalyse moeilijker is. 
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Datacommunicatieverbinding tussen apparatuur en zorgverlener is onstabiel of heeft een 
te beperkte bandbreedte. 

Na installatie, reparatie, onderhoud of een software-update werkt (een deel van) de 
apparatuur niet. 

Omgevingsgebonden risico’s 

Het apparaat of onderdelen (met name filters) kunnen vervuild raken met rook, haren van 
huisdieren, huishoudchemicaliën, voedsel en dranken. 

Blootstelling aan vloeistof, waardoor uitval van de apparatuur. 

Huisdieren of kinderen trekken leidingen, kabels of onderdelen los, waardoor behandeling 
wordt onderbroken. 

Kinderen of andere onbevoegden drukken toetsen in, waardoor instellingen veranderen of 
de behandeling stopt. 

Extreme omgevingsfactoren: 
 temperatuur: apparaatfalen door te hoge/lage temperaturen;  
 luchtvochtigheid: apparaatfalen door te hoge luchtvochtigheid;  
 atmosferische druk: apparaatfalen tijdens verandering van luchtdruk, bijvoorbeeld 

vliegreis; 
 elektromagnetische interferentie; 
 lawaai, waardoor alarmen/notificaties niet opgemerkt worden;  
 licht: te veel licht, waardoor aflezen van het scherm bemoeilijkt wordt, te weinig licht 

om apparaat te kunnen bedienen. 

Beperkte ruimte om apparatuur op te stellen, waardoor letsel, onderbreking van de 
behandeling en/of schade aan de apparatuur, als gevolg van: 
 tegen apparaat stoten; 
 apparaat omstoten/laten vallen; 
 struikelen over leidingen en kabels; 
 in de knoop raken van kabels;  
 apparaat is niet goed te bedienen; 
 display is niet goed af te lezen; 
 onvoldoende ventilatie. 

Kabels en leidingen leveren gevaar voor struikelen.  

Apparatuur van mobiele patiënt valt onderweg uit. 

Hulpverleners in geval van nood weten niet met de apparatuur om te gaan. 

Bij medewerkers van leverancier ontbreekt soms deskundigheid. 

Stroomstoring kan problemen geven met bereikbaarheid of evacuatie patiënt. 

Gebruiksgebonden risico’s (patiënt en mantelzorger) 

Gebruiksfouten door onvoldoende kennis/deskundigheid van patiënt/mantelzorger.  

Ontbreken behandeling doordat apparatuur na een korte onderbreking niet opnieuw wordt 
aangezet. 

Gebruiksaanwijzing onduidelijk voor de gebruiker. 

Niet altijd een Nederlandse fabriekshandleiding bij de apparatuur. Taal gebruiksaanwijzing 
wordt niet beheerst door gebruiker. 

Foutief aflezen van de display. 
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Verkeerd opvolgen van alarmsignalen. 

Lettertype of symbolen op scherm te klein om te lezen. 

Door internationaal gebruik problemen met verandering in voltage, frequentie en stekker. 

Scholing vanuit fabrikanten en wederverkopers aan directe gebruikers is te weinig gericht 
op het feit dat de apparatuur in de thuissituatie gebruikt wordt. 

Gebruiksfouten door levering van de apparatuur per post zonder mondelinge toelichting 
van de zorgverlener/leverancier.  

Verkeerd gebruik van de apparatuur, waaronder: 
 onjuiste waterkwaliteit (kraanwater in plaats van gedistilleerd water); 
 onjuiste/geen functiecontrole voor gebruik; 
 onjuist/niet laden van de batterij/accu; 
 onjuiste/geen periodieke controle;  
 onjuist/niet kalibreren; 
 onjuist/niet ontluchten;  
 ontstaan van lucht in het systeem;  
 obstructie in het systeem; 
 hergebruik van wegwerponderdelen;  
 verkeerd berekenen doseringsinstelling en ontbreken van dubbelcheck. 

Complexe behandeling met meerdere middelen, leveranciers en contactpersonen vergt 
veel energie en regelvermogen van patiënten/mantelzorgers. 

Mantelzorger valt weg. 

Opnieuw voorkomen van (bijna-)fouten, doordat de terugkoppeling van feiten en 
ervaringen naar de zorgorganisatie of leverancier niet/nauwelijks gebeurt.  

Mantelzorger is niet betrokken bij de implementatie van de technologie. 

Taken en verantwoordelijkheden van de patiënt en/of mantelzorger zijn niet duidelijk 
omschreven. 

Patiënt is bang dat de technologie niet goed werkt als hij hulp nodig heeft. 

Patiënt of mantelzorger onderhoudt de apparatuur niet. 

Communicatieproblemen als gevolg van een taal- en/of cultuurbarrière tussen 
zorgverlener en patiënt/mantelzorger. 

Mantelzorgers overschrijden hun draagkracht, vanwege de morele of emotionele druk, of 
een ‘belofte’ aan de patiënt.  

Relatie patiënt/mantelzorger en zorgverlener is niet gelijkwaardig, wat aangeven 
tekortkomingen of wensen bemoeilijkt. 

Toedeling verantwoordelijkheden ketenpartners soms nog niet duidelijk genoeg. 
Eindverantwoordelijke niet altijd duidelijk. 

Transfer vanuit ziekenhuis loopt nog niet soepel genoeg. 

Hygiënemaatregelen en zorgvuldigheid verwateren in de loop van de tijd. 

Zorgverlenergebonden (zorgorganisatie en zorgverleners) 

Behandeling is suboptimaal. 

Verkeerd instellen van de apparatuur en alarmgrenzen. 

Gebruikersfouten door onvoldoende kennis/deskundigheid thuiszorgorganisatie. 
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Fouten door uitvoeren risicovolle handelingen door onbevoegd personeel. 

Fouten door het ontbreken of niet gebruiken van een transferprotocol. 

Verstoring instrumenteel technisch handelen door communicatie (per mobiele telefoon) 
over bijvoorbeeld intake van nieuwe patiënten. 

Opnieuw voorkomen van (bijna-)fouten, doordat de terugkoppeling van feiten en 
ervaringen naar de fabrikant of wederverkoper niet/nauwelijks gebeurt. 

Opnieuw voorkomen van (bijna-)fouten, doordat de terugkoppeling van feiten en 
ervaringen naar de collega-zorgverleners en de patiënten niet/nauwelijks gebeurt. 

Onduidelijk of alle problemen en fouten geregistreerd worden. 

Te late levering van de apparatuur bij acute situaties. 

Vervangende apparatuur niet of laat beschikbaar. 

De mogelijkheden voor interventie op afstand zijn intrinsiek beperkt. 

Er zijn te weinig zorgverleners om alle verzoeken om ondersteuning op te volgen. 

Deskundige ondersteuning tijdens weekenden, vakanties en feestdagen minder 
beschikbaar. 

Noodplan voor calamiteiten (brand, overstroming) ontbreekt vaak. 

Hygiënemaatregelen en zorgvuldigheid verwateren in de loop van de tijd (ook in het 
ziekenhuis). 

Deskundigheid thuiszorgmedewerkers niet altijd voldoende (zomerperiode, tijdelijke 
krachten, invalkrachten). 

Te weinig tijd voor scholing zorgverleners door hoge werkdruk. 

Krappe financiën:  
 leiden ertoe dat handelingen door zo laag mogelijk opgeleide zorgverleners worden 

uitgevoerd; 
 leiden ertoe dat niet alle aanbevelingen uit veldnormen worden opgevolgd door 

zorginstellingen, en belemmeren de samenwerking met andere partijen. 

Communicatieproblemen als gevolg van een taal- en/of cultuurbarrière tussen 
zorgverlener en patiënt/mantelzorger. 

Relatie patiënt/mantelzorger en zorgverlener is niet gelijkwaardig, wat aangeven 
tekortkomingen of wensen bemoeilijkt. 

Toedeling verantwoordelijkheden ketenpartners soms nog niet duidelijk genoeg. 

Levering door apotheken niet 24/7. 

Fabrikanten werken niet altijd mee bij opstellen ‘eigen’ patiëntgerichte handleiding door 
zorgaanbieder. 

Niet altijd voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar (Fokuswoningen, verpleeghuis, 
revalidatiecentrum, ambulance). 

Responstijd alarm soms te lang. 

Spanningsveld tussen zorgorganisatie en ziekenhuis over plaats op de IC en ontslag uit het 
ziekenhuis. 

Opbouw rolstoel niet meegenomen bij onderhoud. 
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Mantelzorgers verrichten soms na instructie meer handelingen, zonder dat dit vastgelegd 
wordt. 

Referenties: Hollestelle et al. (2005); Hilbers et al. (2013); FDA Medical device home use initiative (2010); FDA 

Home Use Devices – Case Studies (27-06-13). 
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Bijlage IX Inventarisatie risico’s specifiek voor de diverse 
technologieën 

De risico’s die opgenomen zijn in onderstaande tabel komen voort uit de 
deskresearch, zoals omschreven in paragraaf 2.1. Deze inventarisatie is niet 
compleet en het is geen kant-en-klare checklist. Voor elke woonomgeving, 
thuiszorginstelling en elke individuele patiënt kunnen andere en/of aanvullende 
specifieke risico’s van toepassing zijn. Ook zullen er risico’s genoemd zijn die 
voor bepaalde behandelingen of patiëntengroepen niet relevant zijn.  
 
Voor het samenstellen van de tabellen zijn de volgende referenties gebruikt: 
Alivizatos et al. (2012); Allcock et al. (2012); ARD (2013); Best en Hitchings 
(2010); Boroughs and Dougherty (2012); Brinkerhoff (2009); Carlucci et al. 
(2013); Chakladar en Adams (2009); Chatwin et al. (2010); Citak et al. (2010); 
Dessy et al. (2013); Diamanti et al. (2013); ECRI ‘ PICC’; ECRI ‘capnography’; 
ECRI ‘cardiotocography’; ECRI ‘central venous catheter’; ECRI ‘CPAP’; ECRI 
‘electrical stimulation’; ECRI ‘enteral feeding’; ECRI ‘enteral nutrition’; ECRI 
‘fetal monitoring’; ECRI ‘hoist’; ECRI ‘home ultraviolet therapy’, ‘ultraviolet 
therapy’, ‘uv therapy’, ‘home phototherapy’; ECRI ‘infusion pump’; ECRI 
‘infusion pump’; ECRI ‘infusion therapy’; ECRI ‘insulin pump’; ECRI ‘nebulizer’; 
ECRI ‘NPWT’; ECRI ‘oxygen therapy’; ECRI ‘parenteral nutrition’; ECRI 
‘phototherapy’; ECRI ‘port a cath’; ECRI ‘pressure relief mattress’; ECRI ‘pulse 
oximeter’; ECRI ‘respiratory monitoring’; ECRI ‘suction machine’; ECRI ‘tension’; 
ECRI ‘traction’; ECRI ‘ventilator’; http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-
topics/topics/cpap/risks.html geraadpleegd op 30 juli 2013; ECRI 2009 ‘Hazard 
report. Tipping of portable LOX containers increases risk of injuries and fires.’; 
Litt et al. (2012); Evans et al. (2011); Ewen et al. (2012); Farry et al. (2009); 
FDA – general hospital devices and supplies patient lifts (2013); FDA ‘airway 
clearance device’; FDA ‘capnograph’; FDA ‘cardiotocography’; FDA ‘central 
venous catheter’; FDA ‘continuous passive motion’; FDA ‘electrical stimulation’; 
FDA ‘fetal monitoring’; FDA ‘home enteral nutrition’; FDA ‘home parenteral 
nutrition’; FDA ‘home phototherapy’; FDA ‘nebulizer’; FDA ‘oxygen therapy’; FDA 
‘patient hoist’; FDA ‘pressure relief mattress’; FDA ‘pulse oximeter home’; FDA 
‘suction’; FDA ‘TENS’; FDA ‘traction’; FDA ‘vacuum assisted wound closure’; FDA 
Home Use Devices > case studies (27-06-13); FDA Medical device home use 
initiative (2010); Gandullia et al. (2011); Guglielmi et al. (2012); Hatanaka et 
al. (2009); Hitchings et al. (2010); IGZ-rapport 2004 tilliften; IGZ-rapport 2009 
infuuspompen; Kerner et al. (2004); Klonoff en Reyes (2009); Leroyer et al. 
(2013); Mudigonda et al. (2012); Murabit en Tredget (2012); Murray et al. 
(2013); Rajpara et al. (2010); RIVM-rapport 2003 tilliften; RIVM-rapport 2006 
infuuspompen thuis; RIVM-rapport 2008 thuisdialyse; RIVM-rapport 2009 
thuiszorgtechnologie; RIVM-rapport 2007 thuisbeademing; Stieglitz et al. 
(2013); Tai et al. (2011); Toussaint en Reychler (2010); Zhang et al. (2010). 
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B9.1 Beademing 
 
Tabel B9.1.1 Risico's specifiek voor chronische beademing 

Risico’s 

Tracheacanule 

Infecties, vooral in de beginperiode na de operatieve ingreep. 

Losraken van de tracheacanule, wat blokkade van de luchtwegen van de patiënt kan 
veroorzaken. 

Het niet meer terug kunnen plaatsen van een canule door het dichtvallen van de 
tracheostoma. 

Het verkeerd plaatsen van de tracheacanule, zodat deze niet meer in de trachea uitkomt. 

Verstopte canule, door bijvoorbeeld slijm of ingegroeid weefsel. 

Verkeerde behandeling doordat de cuff om de canule lek is (gebruiksfout ten gevolge van 
het plaatsen van een klem). 

Slangen 

Inademing van water door lekkage tussen binnenste en buitenste holte in de slang.  

Verkeerd aangesloten slangen, wat leidt tot CO2-inademing. 

Luchtlekkage, wat kan leiden tot een val in de inademingsdruk, en dus in de hoeveelheid 
ingeademde lucht.  

Geen luchttoevoer door: 
 het losschieten van de slang; 
 knikken van de slang; 
 blokkade in de slang; 
 scheur in de slang. 
N.B. Het is mogelijk dat het alarm niet afgaat wanneer de slang losschiet en het uiteinde 
van de slang tussen bijvoorbeeld dekens of kleding terechtkomt. Er wordt dan geen 
drukverschil gesignaleerd door de apparatuur. 

Beademingsapparaat 

Lege accu (mobiel apparaat op rolstoel). 

Supportarm beklemt de inademingspoort. 

Besmetting van het expiratiegedeelte via de uitademingslucht. 

Onvoldoende beademing door het gebruik van een klein slagvolume (50-100 ml). De dode 
ruimte van het apparaat is te groot om kleine slagvolumes te verwerken, waardoor 
dezelfde lucht steeds opnieuw ingeademd kan worden.  

Beademingsballon (bij uitval apparaat) 

Te snel of te langzaam handmatig beademen, waardoor lage bloeddruk of hypoxie 
optreedt. 

Spreekkleppen 

Geen uitweg voor uitgeademde lucht bij gebruik van spreekklep in combinatie met een 
canule met manchet. 
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Bevochtigingsapparatuur 

Te veel vocht in de slangen bij gebruik van een elektrische bevochtiger. Naast het gevaar 
dat de patiënt vocht binnenkrijgt, kan de alarmfunctie hierdoor verstoord raken. 

Infecties kunnen optreden bij gebruik van bevochtigingsapparatuur. Dit geldt vooral voor 
de elektrische bevochtiger. 

Bevestiging van verwarmingselement kan breken, wat inhalatie van afgebroken deeltjes 
tot gevolg kan hebben.  

 
B9.2 Slaapapneubehandeling 
Slaapapneubehandeling wordt ingezet om te voorkomen dat de keel dichtvalt 
tijdens de slaap. De apparatuur bestaat uit een luchtpomp, die via een slang en 
een masker een luchtstroom in de luchtwegen van de patiënt blaast. De patiënt 
ademt hierbij zelf.  
 
Tabel B9.2.1 Risico's specifiek voor slaapapneubehandeling 

Risico’s  

Apparatuur 

Het verkeerd instellen van de druk, waardoor: 
 hernieuwde apneus;  
 aanblijven van apneus aanwezig;  
 optreden van hypoapneus. 

Cardiorespiratoir falen. 

Onjuiste plaatsing apparatuur, waardoor de luchtstroom belemmerd kan worden, waardoor 
verstikking. 

Verkeerd gebruik van het apparaat als ‘life support ventilator’.  

Masker 

Ernstige luchtlekkage langs het masker, waardoor druk wegvalt. 

Openvallen van de mond, waardoor het effect van de CPAP verdwijnt. 

Allergieën en drukplekken door het masker (met name bij de beginfase van de 
behandeling). 

Droge mond. 

Verkoudheid, bijholteontsteking en bloedneus. 

Een opgeblazen gevoel en ongemak door een verkeerde luchtdrukinstelling. 

Gevoel van verstikking of moeite met uitademen door een verkeerde luchtdrukinstelling. 

Blokkering van de uitademingsopeningen, waardoor het wegvoeren van lucht wordt 
belemmerd en CO2 wordt ingeademd. 

Per ongeluk verwijderen van het masker tijdens de slaap. 

Bevochtiger 

Defect in bevochtiger, waardoor buitenzijde oververhit raakt en bij aanraking tot een 
brandwond kan leiden.  

Te veel vocht in de slangen bij gebruik van een elektrische bevochtiger. Naast het gevaar 
dat de patiënt vocht binnenkrijgt, kan de alarmfunctie hierdoor verstoord raken. 
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Infecties kunnen optreden bij gebruik van bevochtigingsapparatuur. Dit geldt vooral voor 
de elektrische bevochtiger. 

 
B9.3 Slijmuitzuigapparatuur 
Slijmuitzuigapparatuur wordt gebruikt voor het wegzuigen van slijm uit mond- 
en keelholte om aspiratie en infectie te voorkomen [CTB Rotterdam, 2002; 
KITTZ, 2003]. Uitzuigen kan via de neus, mond- of keelholte of een 
tracheacanule plaatsvinden [KITTZ, 2003]. 
 
Tabel B9.3.1 Risico's specifiek voor slijmuitzuigapparatuur 

Risico’s 

Beschadigingen van de luchtpijpwand door: 
 vastzuigen of stoten van de katheter;  
 te snel inbrengen van de katheter; 
 hoesten tijdens het uitzuigen. 

Negeren van weerstand bij het inbrengen van de uitzuigkatheter. 

Aspiratie. 

Vermindering van de zuigkracht. 

Infecties. 

 
B9.4 Zuurstofbehandeling 
Zuurstofbehandeling wordt toegepast bij patiënten die via de ademhaling te 
weinig zuurstof uit de lucht opnemen. In de thuissituatie gaat het meestal om 
langdurige toediening van zuurstof (onderhoudsbehandeling; (KITTZ, 2003).  
 
Tabel B9.4.1 Risico's specifiek voor zuurstofbehandeling 

Risico’s 

Algemeen 

Bijwerkingen door verkeerde dosering/toepassing. Bij een te laag zuurstofgehalte of een te 
hoog koolzuurgehalte kunnen klachten optreden als hoofdpijn, hoge bloeddruk en 
bewustzijnsstoornissen. Een hogere dosering dan voorgeschreven kan ademdepressie 
veroorzaken bij patiënten met hypercapnie. 

Uitdrogen van het neusslijmvlies met als gevolg neusbloedingen en moeilijk te verwijderen 
ingedroogde slijmdeeltjes in de neus. 

Brand. 

Toevoersysteem 

Verstopping toevoersysteem (neusbril/slang). 

Cilinders 

Explosies. Zuurstof is op zich niet explosief en explosies treden alleen op na acuut 
losschieten van de drukregelaar van een cilinder, door een combinatie van vuildeeltjes in 
de drukregelaar met snelle drukopbouw, door oververhitting of door een mechanische 
oorzaak. 

Losschieten van onderdelen, waardoor verwondingen kunnen ontstaan. 

Elektrostatische ontladingen. 
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Lege cilinder. 

Vloeibaar zuurstofsysteem 

Bevriezing van lichaamsdelen die in aanraking komen met vloeibare zuurstof, bijvoorbeeld 
door weglekken van zuurstof tijdens het bijvullen van de draagbare tank. 

Leeg vat. 

Concentrator 

Verstopping filter. 

Belemmering van de luchtcirculatie, bijvoorbeeld als gevolg van het afdekken van de 
behuizing van de concentrator. 

Te lage concentratie zuurstof bij slecht onderhoud, veel draaiuren en een hoge 
voorgeschreven dosis. 

Zuurstofpulsapparaat 

Onvoldoende sensitiviteit voor ademhaling van de patiënt. 

Uiteenspatten of losschieten van onderdelen. 

Bevochtiger 

Defect in bevochtiger, waardoor buitenzijde oververhit raakt en bij aanraking tot een 
brandwond kan leiden.  

Te veel vocht in de slangen bij gebruik van een elektrische bevochtiger. Naast het gevaar 
dat de patiënt vocht binnenkrijgt, kan de alarmfunctie hierdoor verstoord raken. 

Infecties kunnen optreden bij gebruik van bevochtigingsapparatuur. Dit geldt vooral voor 
de elektrische bevochtiger. 

Te veel vocht in de slangen, waardoor gevaar voor het inademen van water ontstaat. 

 
B9.5 Dialyse 
Tabel B9.5.1 Risico's specifiek voor dialysebehandelingen 

Risico’s 

Slangen en dialysaat 

Verstopt raken van een slang. 

Dialysaat kan verkeerd geëtiketteerd zijn. 

Bevestigingsmanchet van de katheters kan loslaten, wat kan leiden tot 
katheterverplaatsing, bloedverlies en/of infecties. 

Bevestigingsklemmen kunnen loslaten, waardoor lucht kan binnendringen of bloed kan 
lekken. 

Specifiek bij hemodialyse 

Lekkage van slangen door kapotte heparinenaald (heparin syringe connector), wat kan 
leiden tot bloedverlies omdat de machine deze lekkage niet kan detecteren. 

Bloedstolling in de shunt/katheter. 

Onderdialyse door een niet optimaal functionerende toegang. 

Stolling in de kunstnier. 

Bloedbaan- en huidpoortinfecties. 
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Bacteriegroei in waterbereidingssysteem door onjuiste reinigingsprocedure. 

Bloedlekkage doordat de katheter niet voldoende is vastgedraaid. 

Teruggeefprocedure van bloed vindt verkeerd om plaats, waardoor bloed aan patiënt 
onttrokken wordt. 

Lekkage in de kunstnier; mogelijk anemie (vermindering rode bloedcellen) of hypovolemie 
(bloedverlies). 

Lucht in de bloedlijn. 

Het verkeerd koppelen van de arteriële lijn aan de machine, waardoor een hoge veneuze 
druk ontstaat en de verbinding kan losschieten. 

Free-flow van bloed doordat klemmen verkeerd zijn aangesloten op bloedlijnen. 

Lekkage wordt niet gedetecteerd doordat vochtdetector verkeerd is geplaatst. 

Storing in verbinding tussen apparatuur en callcenter. 

Specifiek bij peritoneale dialyse 

Ontstekingen (onder andere buikvliesontsteking, ontstekingen rond getunnelde katheter, 
ontsteking huidpoort). Dit risico is groter bij CAPD dan bij APD, omdat bij APD slechts één 
keer per dag een aansluitprocedure plaatsvindt en bij CAPD drie tot zes keer. 

Overvulling (oedeem). 

Ondervulling (uitdroging). 

Obstructie in het spoelsysteem. 

Dislocatie katheter. 

 
B9.6 Vacuümtherapie voor wondbehandeling 
Bij vacuümtherapie voor wondbehandeling worden steriel schuim en een 
zuigcanule in de wond aangebracht. Het geheel wordt luchtdicht afgeplakt en 
vacuüm gezogen met een drainagepomp. Door de negatieve druk (vacuüm) 
wordt de circulatie in de wond hersteld en wordt de wond gestimuleerd tot de 
vorming van granulatieweefsel.  
 
Tabel B9.6.1 Risico's specifiek voor vacuümtherapie voor wondbehandeling 

Risico’s 

Beschadiging aan organen of weefsels of van verzwakte/blootliggende grote bloedvaten. 

Achterblijven van oude stukken schuim in de wond bij verbandwisselingen, met name bij 
complexe wonden en fistels. 

Buitensporige ingroei van weefsel in het schuim door bijvoorbeeld grote zuigkracht. 

Onvoldoende wisselingen van de wondbekleding (met name wanneer de apparatuur heeft 
uitgestaan). 

Verkeerde instelling van de vacuümpomp, waardoor: 
 te hoge zuigkrachten en beschadigingen aan weefsel; 
 te lage zuigkrachten en onvoldoende afzuiging van wondvocht.  

Lek in de afdichting, waardoor: 
 wondverband niet vacuüm is; 
 wondvocht zich ophoopt; 
 infecties ontstaan. 
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Infecties door onderbreken van de therapie.  

Pijn door de therapie. 

Secundaire instabiliteit van littekenweefsel nabij de te behandelen wond.  

Fistelvorming.  

 
B9.7 Anti-decubitusbehandeling 
Met behulp van anti-decubitusmatrassen vermindert de inwerking van druk-, 
schuif- en wrijfkrachten op het lichaam en daardoor kan decubitus worden 
voorkomen of wordt een bijdrage geleverd aan de behandeling. 
 
Tabel B9.7.1 Risico's specifiek voor anti-decubitusbehandeling 

Risico’s 

(Extra) weefselschade door: 
 onderbehandeling;  
 verkeerde keuze van product;  
 verkeerd gebruik van onderlakens; 
 gebruik van hoeslakens die niet elastisch genoeg zijn; 
 matras ligt verkeerd om. 

Verkeerde combinatie bed, bedhek en matras, waardoor patiënt beklemd kan raken of uit 
bed kan vallen. 

Bedieningsfouten. 

Te hoge of te lage druk in de matras. 

‘Bottoming’: de patiënt ligt alsnog met delen van het lichaam op de bedbodem. 

Letsel doordat patiënt uit bed valt, omdat men de standaard vijftien minuten die nodig zijn 
om het matras volledig op te blazen niet aanhoudt.  

Letsel doordat patiënt uit bed valt, omdat het matras schuin af lijkt te lopen. 

Verspreiding van infecties. 

Bio-incompatibiliteit (toxisch, allergieopwekkend of beschadigend effect op weefsel). 

Problemen met reanimatie op een opgeblazen matras. 

Te hoog geluidsniveau, te hoge temperatuur, trilling pompmotor. 
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B9.8 Uitwendige elektrostimulatie 
Uitwendige elektrostimulatie kan als medische behandeling ingezet worden voor 
zenuwstimulatie of spierstimulatie. 
 
Tabel B9.8.1 Risico's specifiek voor uitwendige elektrostimulatie 

Risico’s  

Pacemakers kunnen gestoord worden door impulsen van de elektrostimulatieapparatuur. 

Plaatsing van de sensor op een andere plek dan voorgeschreven, bijvoorbeeld plaatsing 
van de elektroden in de buurt van de halsslagader, kan veranderingen in bloeddruk 
veroorzaken.  

Plaatsing van de elektroden in de buurt van keel of mond kan laryngeale of pharyngeale 
spasmen tot gevolg hebben, waardoor ademhaling bemoeilijkt kan worden. 

Huidirritaties en allergische huiduitslag op de plek van de elektroden. 

Huidverbranding. 

Pijnlijke schok doordat batterijen vervangen worden zonder dat het apparaat uit is gezet.  

 
B9.9 Continuous Passive Motion 
Continuous Passive Motion Therapy (CPM, passieve bewegingstherapie) is een 
passieve oefentherapie met behulp van een motorslede. CPM-behandeling thuis 
maakt onderdeel uit van het nazorgtraject van verschillende operatieve ingrepen 
en komt in de plaats van een aantal dagen tot weken verblijf in het ziekenhuis 
(CVZ, 2004). CPM-behandeling verhoogt de beweeglijkheid van gewrichten, 
vermindert de postoperatieve pijn en doet de spierkracht toenemen (Lenssen et 
al., 2003; Milne et al., 2005). 
 
Tabel B9.9.1 Risico's specifiek voor Continuous Passive Motion 

Risico’s 

Weefselbeschadiging door beklemming lichaamsdelen bij patiënten met 
sedatie/verlammingen/sensibiliteitsstoornissen. 

Weefselbeschadiging door te lange duur therapie.  

Kantelgevaar bij plaatsing op tafel of bed. 

Infecties of weefselreacties door onvoldoende hygiëne. 

 
B9.10 Tractiebehandeling 
Bij een tractiebehandeling wordt trekkracht uitgeoefend op een bepaald 
lichaamsdeel door middel van gewichten en/of een veertrommel. Tractie wordt 
toegepast om botten of gewrichten te ontlasten of om gewrichts- of botdelen in 
juiste onderlinge positie te brengen of te houden, bijvoorbeeld na fractuur of 
dislocatie. 
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Tabel B9.10.1 Risico's specifiek voor tractiebehandeling 

Risico’s 

Huidproblemen. 

Infecties bij de uittredeplaats van de tractiesnaar. 

Drukplekken. 

Letsel doordat het apparaat te hard heeft getrokken (bijvoorbeeld doordat de kabel van de 
katrol is geraakt, of doordat het apparaat niet goed gekalibreerd is).  

Spieratrofie, gewrichtsverstijving als gevolg van immobiliteit. 

Letsel doordat: 
 kabels losschieten als gevolg van te grote tractiekrachten; 
 het tractiemechanisme plotseling ontsluit; 
 schroeven te strak zijn aangedraaid;  
 in/op de huid bevestigde pennen wegslippen;  
 de flexion wedge onder het hoofd wegschiet (zie Figuur 3);  
 het tiljuk losraakt uit het ophangmechanisme;  
 de bevestigingsstaven verkeerd zijn geplaatst op de patiënt.  

Beschadigde onderdelen door verkeerd gebruik of door het gebruik van extreme krachten 
om het apparaat los te maken. 

De informatie op of over het apparaat kan foutief zijn, bijvoorbeeld verkeerd aantal graden 
(voor heuptractie). Hierdoor kan het been een aantal mm langer worden of kan dislocatie 
optreden door beïnvloeding van zacht weefsel en gewrichtsstabiliteit. 

 

 
Figuur 3: Flexion wedge onder het hoofd 
 
B9.11 Tilliften 
Een tillift is een medisch hulpmiddel om mensen met lichamelijke beperkingen in 
of uit bed, bad, douche, toilet of (rol)stoel te helpen. 
 
Tabel B9.11.1 Risico's specifiek voor tilliften 

Risico’s 

Valincident doordat patiënt uit tilband glijdt, of doordat het juk van de tillift glijdt 
(melding: ontbreken borgmoer). 

Letsel doordat patiënt bekneld raakt in de tilband. 

Letsel doordat patiënt wordt geraakt door het tiljuk. 

Letsel door een botsing tijdens transfer. 

Hapering van verstellen van de poten. 

Onbedoeld doorwerken tillift. 

Letsel doordat de tilband en tillift niet gekoppeld zijn aan het gewicht van de patiënt. 
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Letsel doordat de haak van de tilband in of door het lichaam kan snijden. 

 
B9.12 Infuustherapie 
Tabel B9.12.1 Risico's specifiek voor infuustherapie 

Risico’s 

Gebruik en onderhoud apparatuur 

Doseringsfouten (bijvoorbeeld: over- of onderdosering, te lage of te hoge 
doseringssnelheid, onbedoelde bolustoediening, verkeerd ingestelde rescuedosis). 
Oorzaken zijn vaak het verkeerd programmeren van de apparatuur, zoals in ml/uur in 
plaats van mg/uur, berekeningsfouten, ontbreken dubbelchecks. 

Free-flow: het ongecontroleerd inlopen van het infuus door hevelwerking. Dit kan 
bijvoorbeeld optreden wanneer fouten gemaakt zijn bij het aansluiten, afkoppelen of 
monteren van het infuussysteem. 

Het vergeten van de toediening van een bolusdosis.  

Infusie van lucht doordat lucht in het circuit aanwezig is. Lucht in het systeem ontstaat 
bijvoorbeeld doordat vergeten wordt lucht te verwijderen bij het verwisselen van het 
infuus, door het losraken van lijnen of door fouten in de procedure voor het aansluiten op 
de patiënt. Aanwezigheid van lucht leidt tot onnauwkeurigheden in de toedieningssnelheid. 
Infusie van grotere hoeveelheden lucht kan leiden tot luchtembolie, wat ernstig letsel of de 
dood tot gevolg kan hebben. 

Haperen of stilvallen van het infuus door verstopping in het circuit. Verstopping kan ook 
optreden tussen pomp en infuusreservoir. 

De medicatiebibliotheek (databank in het geheugen van de infuuspomp) kan verloren gaan 
na stroomuitval. Dit kan resulteren in vertraagde therapie, of over/onderdosering wanneer 
op de medicatiebibliotheek vertrouwd wordt.  

Pomp loopt terwijl er geen infuusvloeistof (meer) is, waardoor er spanning op de lijn komt 
te staan en er kans op lucht in de lijn bestaat. 

De kalibratie van de druksensor kan verlopen, waardoor occlusies niet of vals gedetecteerd 
kunnen worden.  

Falen in het detecteren van distale occlusies door slijtage. 

Door sifoneffecten kunnen werkelijke inloopsnelheden afwijken van geprogrammeerde 
inloopsnelheden (sifoneffect: de uitgang van de pomp is lager gepositioneerd dan het 
vloeistofniveau in de pomp).  

Een gebogen kathetercanule, wat kan leiden tot verkeerde toediening. 

Per ongeluk verwijderen van infuuslijn (bijvoorbeeld tijdens slaap).  

Elastomere pompen 

De pompen kunnen een te hoge (‘higher-than-specified’) inloopsnelheid hebben.  

Apparatuur kan falen door niet-werkende interne onderdelen (fabricagefout).  

Lekkage. 

Infuuslijnen 

Verkeerd aanprikken/aansluiten/afsluiten/doorspuiten van de lijnen. 

(Bloedbaan)infecties door onvoldoende verzorging. 
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Kruisreacties van medicijnen door een lek in de slangen. 

Het ontstaan van een open of short circuit doordat de lijn van de bolus beschadigd is 
geraakt. Hierdoor kan een ongewenste bolustoediening plaatsvinden, of kan toediening 
van medicatie uitblijven.  

Embolie/infectie door afgebroken stukjes van beschadigde katheters. 

Lekken van vloeistof doordat klemmen loslaten. 

Per ongeluk loskoppelen van de katheter door onvoldoende vastdraaien van de 
infuuslijnen. 

Trombose. 

Beschadiging van de wand van het bloedvat door het doorduwen van de katheter bij 
weerstand. 

Mislocatie van de katheter (bijvoorbeeld in de pleuraholte in plaats van in de superior vena 
cava). 

Loslaten of afbreken van de katheter, waardoor deze kan migreren in het lichaam en 
medicatie buiten het bloedvat terecht kan komen. 

Injectieplaats 

Irritatie, allergie, infecties op de injectieplaats. 

Infiltratie of extravasatie rond de injectieplaats. 

Interne en/of externe lekkage door scheuren in de injectiepoort.  

Lekkage tussen injectiepoort en katheter, door onvoldoende bevestiging van katheter aan 
poort. 

Toegediende producten 

Kruisreacties bij toediening bloedproducten. 

Risico’s rond afvalverwerking bij cytostatica. 

Medicatie is niet verenigbaar met de pomp. 

Brandgevaar door roken in bed in combinatie met een infuus van morfine of sedativa. 

 
B9.13 Insulinepomptherapie 
Bij Continue Subcutane Insuline Infusie (CSII) wordt insuline toegediend met 
behulp van een draagbaar pompje. De pomp wordt op het lichaam gedragen en 
via een katheter stroomt de insuline naar de naald of kunststof canule die 
subcutaan in de buik is aangebracht. De pomp dient continu een kleine 
hoeveelheid snelwerkende insuline toe (basale infusie).  
 
Tabel B9.13.1 Risico's specifiek voor insulinepomptherapie 

Risico’s 

Algemene risico’s van infuusbehandeling 
(Zie sectie 3.2.4.)  

Risico’s specifiek voor insulinebehandeling 

Verstopping op de injectieplaats. Dit is bij insulinepompen het meest frequente probleem. 

‘Harde plekken’ op de plaats waar de katheter het lichaam binnenkomt, waardoor de 
insuline minder goed wordt opgenomen. 
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Te lage insulineconcentratie door verstopping, lekkage of defect aan de pomp.  

Verkeerde insulineconcentratie door het gokken in plaats van tellen/berekenen van de 
gegeten koolhydraten, omdat dit een ingewikkelde procedure is.  

Verkeerde insulineconcentratie doordat de geregistreerde data incorrect is, als gevolg van: 
 verwisseling van batterijen; 
 reizen naar een andere tijdszone; 
 elektromagnetische interferentie. 

Verkeerde insulineconcentratie doordat gebruikers de pomp loskoppelen zonder de 
lopende toediening eerst te beëindigen. Hierdoor kan er insuline lekken en een 
miscalculatie van de hoeveelheid toegediende vloeistof optreden. 

Toediening van een onbedoelde insulineconcentratie doordat men kapotte onderdelen 
opnieuw probeert te bevestigen. 

Verkeerde therapie, doordat geprinte resultaten afwijken van resultaten weergegeven op 
het display. Resultaten op het display zijn correct. 

Verkeerde insulineconcentratie door lekkage, doordat katheters geen leak-proof verbinding 
maken met de infuuspomp. 

 
B9.14 Parenterale voeding  
Parenterale voeding is het intraveneus toedienen van voedingsstoffen die direct 
in de bloedbaan kunnen worden gebracht. Parenterale voeding wordt vanwege 
de hoge osmolaliteit vrijwel uitsluitend centraal veneus toegediend, meestal via 
de vena cava superior of inferior. Voor parenterale voeding wordt meestal 
gebruikgemaakt van een volumetrische, elektronische infuuspomp, omdat 
nauwkeurige, gelijkmatige toediening en de aanwezigheid van alarmfuncties van 
belang zijn.  
 
Tabel B9.14.1 Risico's specifiek voor parenterale voeding 

Risico’s 

Algemene risico’s van infuusbehandeling: 
(Zie sectie 3.2.4.)  

Risico’s specifiek voor parenterale voeding  

(Bloedbaan)infectie, wat kan leiden tot kathetersepsis (een potentieel levensbedreigende 
complicatie bij centraal veneuze katheters).  
 

Lokale infectie bij een arterioveneuze shunt (zeldzaam). 

Verstopping van de katheter door de voeding (vaak door neergeslagen vet). 

Dislocatie van de katheter, waardoor voeding paraveneus wordt toegediend. 

Verkeerde voeding toegediend, door het ontbreken van dubbelchecks.  

De klem van de voedingszakken blijft niet dicht, wat kan leiden tot contaminatie van de 
voeding. 
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Diverse complicaties: 
 veneuze trombose (frequent);  
 trombose bij een arterioveneuze shunt (frequent);  
 hyper- en hypoglykemie/-trygliceridemie (redelijk frequent) ; 
 hematothorax (zeldzaam); 
 luchtembolie (zeldzaam); 
 hartritmestoornissen (zeldzaam); 
 verstoorde elektrolytenbalans;  
 hepatobiliaire complicaties (van de lever en gal).  

 
B9.15 Sondevoeding 
Soms is het voor korte of langere tijd nodig om patiënten vloeibare voeding toe 
te dienen via een slangetje (sonde) dat in de maag of de darm uitkomt. 
Sondevoeding kan in porties of continu worden gegeven. Portie 
(bolus)toediening kan gebeuren met behulp van een spuit, met een 
druppeltoedieningssysteem met rolregelklem of een enterale voedingspomp. 
Continue toediening gebeurt met een toedieningssysteem met rolregelklem of, 
als gelijkmatige toediening belangrijk is, met een voedingspomp.  
 
Tabel B9.15.1 Risico's specifiek voor sondevoeding 

Risico’s 

Voor algemene risico’s van pompen, zie paragraaf B8.10 Parenterale voeding 

Verstopping van de sonde door voeding of medicijn. 

Verkeerd gebruik van de sonde:  
 gebruik van de verkeerde katheteropening;  
 toedienen van te veel voeding. 

Verkeerde voeding toedienen, door het onnauwkeurig/niet afwegen/meten van 
ingrediënten. Dit kan komen door bijvoorbeeld nalatigheid of miscommunicatie. 

Voeding komt in de luchtwegen door verkeerde ligging van de neus/maagsonde na 
inbrengen (met als gevolg onder andere: hartritmestoornis, klaplong, luchtweginfectie). 

Aspiratie (kan tot aspiratiepneumonie en overlijden van de patiënt leiden). Kan 
veroorzaakt worden door gastro-oesophagale reflux, braken ten gevolge van overvoeding 
of doordat de katheteruitgang in de slokdarm is komen te liggen. 

Lostrekken (bijvoorbeeld bij verstandelijk gehandicapten), ophoesten of uitbraken van de 
neussonde. 

Diverse complicaties: 
 uitdroging;  
 obstipatie; 
 vocht vasthouden;  
 misselijkheid, diarree;  
 abdominaal ongemak door het toedienen van nog niet opgewarmde voeding;  
 mondinfecties, cariës; 
 verstoorde elektrolyten/glucosebalans;  
 gewichtsverlies;  
 verlies van energie of mobiliteit, waardoor gewicht kan toenemen.  

Irritatie neus, keel, slokdarm door neussonde. 

Contaminatie voedingsvloeistof, door bijvoorbeeld verkeerde opslag. 

Risico’s rond het gebruik van ongekookt tapwater, in plaats van gekoeld gekookt water.  
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Vertraging van de behandeling doordat bepaalde klemmen een hoge weerstand tegen 
openen bieden.  

Bij toediening tijdens de nacht kan urineren tijdens de nacht nodig zijn. Hierbij kan het 
loskoppelen vergeten worden en kan de patiënt verstrikt raken in de administratieset. 

Specifiek voor maag- en darmkatheters 

Huidirritatie, huidinfectie, granuloomvorming. 

Lekkage via de fistelgang. 

Katheter komt te ver uit in de fistelgang of komt eruit. 

Afbreken van de PEG-button, leeglopen van de ballon. 

Maagzweren of -bloedingen. 

Buikvliesontsteking doordat maaginhoud in de buikholte terechtkomt (kan tot overlijden 
van de patiënt leiden). 

 
B9.16 UV-therapie 
Bij UV-therapie worden lichtstralen van UV-licht gebruikt voor de behandeling 
van huidaandoeningen. 
 
Tabel B9.16.1 Risico's specifiek voor UV-therapie 

Risico’s 

UV-behandeling  

Bijwerkingen: 
 verbrandingen;  
 blaren;  
 droogheid;  
 erosie van de huid;  
 hyperpygmentatie; 
 jeuk;  
 fototoxiciteit bij overdosering; 
 huidkanker. 

Ongewenste blootstelling: 
 netvlies; 
 genitaliën (bij mannen)..; 

 

Interactie van de therapie met geneesmiddelen. 

Snijwond door scherpe randen van glasvezelcover van het UV-licht. 

Specifiek PUVA (UVA-lampen in combinatie met medicijn psoraleen) 

Teratogeniteit (misvormingen in prenatale ontwikkelingen). 

Schade aan vitale organen. 
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B9.17 Verneveling 
Vernevelapparatuur wordt gebruikt voor het toedienen van geneesmiddelen via 
de luchtwegen. Hierbij worden de opgeloste werkzame stoffen als kleine 
vloeistofdruppeltjes verstoven en door de patiënt geïnhaleerd (CVZ, 2004). 
 
Tabel B9.17.1 Risico's specifiek voor verneveling 

Risico’s 

Gebruik en onderhoud van de apparatuur 

Geen of onvoldoende luchtstroom of toevoer van medicatie.  

Onvoldoende mistproductie voor bevochtiging, waardoor patiënt droge luchtwegen krijgt. 

Luchtweginfecties door verontreinigde apparatuur. 

Medicatie-effecten 

Onvoorziene reacties door mengen geneesmiddelen. 

Bij gebruik van vernevelvloeistoffen bestaat de kans dat de patiënt reageert met 
bronchusobstructie. 

Irritaties en contaminatie van gezichtshuid of ogen bij toediening van bepaalde 
geneesmiddelen door middel van een masker. 

Blootstellingsrisico’s voor omstanders en omgeving bij gebruik van antimicrobiële 
middelen. 

 
B9.18 Cardiotocografie bij risicozwangerschap 
Bij vrouwen met een risicozwangerschap kunnen cardiotocogrammen (CTG’s) 
gemaakt worden met een draagbaar apparaat (Gezondheidsraad, 2004). Met de 
CTG-apparatuur kan informatie over de foetale hartslag en activiteit van de 
baarmoeder verkregen worden, en soms ook over de beweging van het kind 
(Quak et al., 2005). 
 
Tabel B9.18.1 Risico's specifiek voor cardiotocografie bij risicozwangerschap 

Risico’s 

Onjuiste registraties. 

Valse geruststelling doordat gegevens van de moeder voor die van de baby worden 
aangezien.  

Valse geruststelling doordat het ‘fetal movement profile’ (fmp) is ingeschakeld. 
Bewegingen alleen hoeven echter niet altijd te betekenen dat de baby in leven is.  

Onnodige alarmen doordat schakelen tussen gegevens van moeder en baby schijnbare 
verstoringen in de ‘fetal heart rate’ (fhr) opleveren (case van een onnodige keizersnede). 

 
B9.19 Respiratoire en circulatoire monitoring 
Monitoren voor respiratoire gassen, zoals zuurstof of koolstofdioxide, worden 
meest ingezet voor de monitoring van de cardiorespiratoire status van de 
patiënt bij operaties en op de intensive care, maar zijn ook in andere 
omgevingen geïntroduceerd, zoals bij de patiënt thuis. 
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Tabel B9.19.1 Risico's specifiek voor respiratoire en circulatoire monitoring 

Risico’s 

Metingen kunnen onnauwkeurig of vertekend zijn door bewegingen, door 
verf/pigmenten/nagellak op de plaats van de sensor of door plaatsing van de sensor op 
een extremiteit met een bloeddrukmanchet, een arteriële katheter of een intravasculaire 
infuuslijn.  

Weefselbeschadigingen. Bijvoorbeeld verbranding of drukplekken door onjuiste plaatsing 
van de sensor, langdurig gebruik van de sensor of door gebruik van een sensor met 
onbedekte optische onderdelen. 

Inademing van kleine losgeschoten onderdelen. 

Overschatten van zuurstofsaturatie (SpO2) in een vochtige omgeving.  

De monitoren kunnen meer elektromagnetische straling genereren dan is toegestaan. 
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Bijlage X Compleet overzicht resultaten interviews  

In hoofdstuk 3 zijn tabellen opgenomen met daarin de belangrijkste resultaten 
die zijn voortgekomen uit de verschillende onderzoeksmethoden, waaronder de 
interviews. In deze bijlage is een complete weergave van de resultaten uit de 
interviews opgenomen. 
 
De risico’s die goed beheerst worden, zijn aangeduid met een ‘+’, en de risico’s 
die nog niet volledig beheerst worden met een ‘–’. Risico’s die zich nog wel 
voordoen, maar makkelijk te verhelpen zijn met een maatregel die vaak al wordt 
toegepast, beginnen met een ’±’. 
 
B10.1 Productveiligheid 
 
B10.1.1 Keuze apparaat en behandelvorm 
Beperken van het assortiment is belangrijk vanwege de kans op fouten bij het 
bedienen van veel verschillende apparaten. Niet alleen bij de betrokken 
zorgverleners, maar bij beademing bijvoorbeeld ook bij personeel van 
ambulance of intensive care. 
Ook is het belangrijk dat patiënten goed worden geïnformeerd over de mogelijke 
behandelvormen. Dit speelt vooral bij dialyse een rol, waar de keuze niet alleen 
bestaat uit centrum- of thuisdialyse, maar ook uit peritoneale dialyse, 
handmatig of met een machine, stationaire hemodialyse of hemodialyse met een 
draagbaar apparaat. 
 
Algemeen 
 Zorgverzekering heeft geen invloed op de keuze voor een apparaat. Men 

krijgt een bepaald bedrag waar de behandeling van betaald moet 
worden;centrum heeft verder vrije keuze in apparatuur. 

 
Beademing 
 Het assortiment aan verschillende apparaten wordt zo beperkt mogelijk 

gehouden. 
 
Dialyse 
 Het assortiment aan verschillende apparaten wordt zo beperkt mogelijk 

gehouden. 
- Informatie voor patiënten tijdens de afweging rondom de keuze in 

dialysevorm kan vollediger, bijvoorbeeld aangevuld met ervaringen van 
andere dialysepatiënten. 

- De keuze in dialysevorm wordt niet (overal) jaarlijks geëvalueerd. 
 
Infuustherapie 
 Het assortiment aan verschillende infuuspompen is beperkt. 
- Binnen het ziekenhuis is soms te weinig deskundigheid over de verschillende 

pompen, en welke pomp het meest geschikt is om mee naar huis te nemen 
(n=1). 
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B10.1.2 Gebruiksvriendelijkheid 
 
Gebruiksaanwijzing 
Hoewel een goede uitleg en instructie over de behandeling met het apparaat 
heel belangrijk is, is het voor patiënten en mantelzorgers ook heel prettig als ze 
nog een gebruiksaanwijzing hebben waarin ze kunnen kijken als er iets aan de 
hand is met de machine. Als mensen niet weten wat ze moeten doen, kunnen ze 
in paniek op de verkeerde knoppen gaan drukken in een poging het alarm uit te 
zetten.  
 
- Gebruiksaanwijzingen van de fabrikant zijn niet altijd gebruiksvriendelijk voor 

patiënten en mantelzorgers; ze bevatten onduidelijke terminologie of zijn 
heel dik. 

 
Beademing 
 Bij elk apparaat moet een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing van de 

fabrikant zijn meegeleverd.  
 
Gebruiksvriendelijkheid apparatuur 
 De gebruiksvriendelijkheid van apparatuur is de laatste jaren flink verbeterd; 

opbouw is simpel, displays zijn vaak in te stellen qua licht, lettergrootte is 
voldoende groot en het reinigen is eenvoudig. 

 
B10.1.3 Levering 
Beademing 
± Patiënten hebben soms niet genoeg materialen (volgens protocol) op 

voorraad (hier zijn ze zelf verantwoordelijk voor). 
Maatregel: tijdens huisbezoeken wordt gecontroleerd en 
geadviseerd/gestimuleerd om de bestellingen bij te houden. 

± Levering van een verkeerd type materiaal, omdat het juiste type niet 
voorradig is. 
Maatregel: in het geval dat een besteld product niet voorradig is, wordt er 
overlegd tussen leverancier en centrum. 
Maatregel: medewerkers van leverancier uitnodigen voor een cursus op het 
centrum. 

± Slechte kwaliteit van geleverde slangen. 
Maatregel: terugkoppeling fabrikant. 

- Na terugkoppeling over slechte kwaliteit van geleverde slangen worden toch 
eerst oude slangen opgemaakt alvorens verbeterde producten te gebruiken. 

 
Dialyse 
 Patiënten kunnen geen verkeerde materialen bestellen, omdat levering 

gebeurt met behulp van een bestelformulier waarop alleen artikelen staan die 
de patiënt gebruikt. 

 
B10.1.4 Alarmering 
Als mensen een alarm horen, en niet weten wat ze moeten doen, dan bestaat de 
kans dat ze verkeerde handelingen uitvoeren, bijvoorbeeld op knoppen gaan 
drukken totdat het geluid uitgaat, zonder naar de oorzaak van het alarm te 
kijken. Dit kan gevaarlijk zijn, en daarom is het heel belangrijk dat de actie op 
een alarm heel duidelijk is.  
 
  



RIVM Rapport 2014-0061 

 Pagina 101 van 122
 

Beademing 
± Alarmsystemen in begeleide woningen (bijvoorbeeld in Fokuswoningen) zijn 

niet toereikend. Zo maakt het waarschuwingsalarm geen onderscheid tussen 
noodsituaties en overige benodigde hulp, en werkt het systeem niet (goed) 
bij stroomstoringen. 
Maatregel: als een alarmsysteem voor beademingsafhankelijke patiënten niet 
voldoet, dan wordt dit gerapporteerd in het patiëntendossier, en wordt de 
patiënt nauw in de gaten gehouden (Veldnorm Chronische beademing 
(2012)). 

 Kinderen jonger dan zes jaar worden bewaakt met een saturatiemeter, 
aangezien zij geen ziekte-inzicht hebben. Dit geldt ook voor kinderen ouder 
dan zes jaar die niet in staat zijn om een bel in te drukken. 

- Onnodig afgaan van frequentiealarm (bijvoorbeeld wanneer de patiënt veel 
praat). 

- Niet duidelijk (voor zorgverlener) wat te doen bij een alarm. 
Suggestie maatregel: de patiënt het apparaat zelf laten bedienen met behulp 
van een tablet-pc. 

 
Dialyse 
 Het apparaat instrueert wat er moet worden gedaan bij een alarm. 
 Solodialysepatiënten zijn vaak gekoppeld aan een centrale, zodat wanneer de 

patiënt zelf niet reageert op een alarm er via de centrale hulp ingeschakeld 
wordt. 

 
Infuustherapie 
- Een alarm dat veel voorkomt is ‘occlusie’, wat veroorzaakt wordt door 

bijvoorbeeld de patiënt die op een lijn ligt, of doordat een klem niet goed 
dicht/open is.  

 
B10.1.5 Bediening 
Beademing 
 Moderne apparatuur is vrij eenvoudig opgebouwd. 
 Op moderne apparatuur zit een klinische modus die door professionals kan 

worden ingesteld, en waar patiënten niet zomaar bij kunnen. 
± Ook bij moderne apparatuur komt het voor dat patiënten/mantelzorgers de 

instellingen veranderen (ze ontdekken bijvoorbeeld de manier van 
ontgrendelen via internet). 
Maatregel: CTB legt uit dat dit niet de bedoeling is, en dat het de 
verantwoordelijkheid van patiënten/mantelzorgers zelf is als ze toch 
instellingen wijzigen zonder toezegging van professionals. 

 
Dialyse 
 Vaak worden instellingen van de apparatuur vooraf ingesteld door de 

technische dienst, en deze zijn vergrendeld voor patiënten/mantelzorgers. 
 
Infuustherapie 
 Een infuuspomp wordt volgens een uitvoeringsverzoek ingesteld voordat de 

patiënt hem gaat gebruiken. 
- Dubbelcheck wordt soms uitgevoerd door mantelzorger in plaats van 

professional. 
- Er bestaat nog steeds verschil in instellingsmodules (punten/komma’s, 

milliliters/milligram, per uur/per 24 uur), en dat vergroot de foutgevoeligheid 
van instellen. 
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- Zorgverleners zijn niet altijd op de hoogte van de betekenis van bepaalde 
eenheden (zoals bepaalde drukeenheden) die bij het instellen van 
infuusapparatuur gebruikt worden (n=1). 

 
B10.1.6 Problemen met randvoorzieningen 
 Interferentie met andere apparatuur komt vrijwel nooit voor. 
 
Beademing 
 Patiënten die niet lang zonder beademing kunnen, hebben een extra 

apparaat, en vaak extra externe accu’s, zodat het apparaat kan blijven 
werken tijdens stroomuitval. 

± Patiënten hebben de accu’s van hun apparatuur niet goed opgeladen. 
Maatregel: CTB adviseert en legt de noodzaak van goed opladen uit. 

- Het uitzuigapparaat heeft geen accu, waardoor patiënten hun mobiliteit 
verliezen tijdens stroomuitval. 
Suggestie maatregel: vast uitzuigapparaat van accu voorzien. 

- Bij langdurige stroomstoringen/overstromingen is het lastig om patiënten te 
evacueren. 
Suggestie maatregel: men is bezig om een duidelijke en passende oplossing 
te verzinnen voor dit soort problemen. 

 
Dialyse 
 Bij stroomuitval heeft het apparaat een back-uptijd, zodat patiënten de tijd 

hebben om af te koppelen. 
 Waterbedrijven hebben contactgegevens van dialysepatiënten in hun 

omgeving. Wanneer er iets moet gebeuren met de watervoorziening worden 
patiënten ingelicht, zodat ze weten of ze kunnen dialyseren of niet.  

 
Infuustherapie 
 Infuuspompen hebben een accu waar hij op door kan blijven werken tijdens 

een stroomstoring. 
  
B10.2 Organisatie 

Het beademings-, dialyse- en infuusbeleid is multidisciplinair. Wat de meeste 
energie kost, is de organisatie eromheen: de instanties die benaderd moeten 
worden, het aan elkaar koppelen van informatie, het duidelijk maken en 
begrijpen van wat er van je verlangd wordt. Patiënten en mantelzorgers worden 
vaak geacht al deze zaken te kunnen regelen voor zichzelf, terwijl ze hier niet 
altijd toe in staat zijn.  
 
B10.2.1 Meldingsprocedures 
- Als een probleem/fout geen directe consequenties heeft, wordt het vaak niet 

gemeld (waardoor veel leermomenten gemist worden). 
- Gebruikers zijn niet altijd op de hoogte van een meldingssysteem. 
 
B10.2.2 Noodplan bij technisch falen 
Naast technisch falen van de apparatuur is ook bijvoorbeeld het uitbreken van 
een brand of een overstroming een situatie waarvoor een noodplan zou moeten 
bestaan. Bij dialyse zijn dergelijke problemen minder risicovol, omdat patiënten 
dan simpelweg af kunnen sluiten van het apparaat. Bij beademing en 
infuustherapie zijn de situaties wat kritieker.  
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Beademing 
 Bij rampen of ongevallen wordt de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie 

in de Regio (GHOR) ingeschakeld. Zij hebben een lijst met patiënten in de 
regio die het meest beademingsafhankelijk zijn, en dus het eerst hulp nodig 
hebben. 

 
Infuustherapie 
 Een noodplan bij technisch falen van een infuuspomp is een opname in het 

ziekenhuis. 
- Een noodplan voor het uitbreken van brand of een overstroming lijkt meestal 

niet te bestaan. 
 
B10.2.3 Noodplan bij uitval van de mantelzorger 
Wanneer de draagkracht van de mantelzorger langzaam achteruitgaat, dan kan 
hier rekening mee worden gehouden, en kan er tijdig meer hulp van 
bijvoorbeeld de thuiszorg ingeschakeld worden.  
Een geluid dat veel gehoord wordt is dat de patiënt, bij acúte uitval van de 
mantelzorger, opgenomen zal worden in het ziekenhuis of direct 24 uurszorg 
van de thuiszorg krijgt. Hier is echter vaak niet van tevoren over nagedacht, en 
wordt ter plekke verzonnen als het waarschijnlijke plan.  
 
- Er bestaat geen noodplan bij acute uitval van de mantelzorger. 

Suggestie maatregel: er bestaan pasjes die mantelzorgers bij zich kunnen 
dragen, en waarop staat: ‘Ik ben mantelzorger van… [gegevens patiënt]’, 
zodat er sneller op ingespeeld kan worden als de mantelzorger iets overkomt. 
Deze pasjes zouden breder doorgevoerd/ingezet kunnen worden. 

 
B10.2.4 Aanspreekpunten bij vragen, problemen of incidenten 
 In het zorgdossier van de patiënt staan vaak de gegevens van 

aanspreekpunten bij vragen, problemen of incidenten.  
 Het is voor patiënten en mantelzorgers vaak duidelijk wie de 

(eind)verantwoordelijke is voor de behandeling. 
 
Beademing 
 Om noodnummers makkelijker vindbaar te maken in acute situaties worden 

apparaten voorzien van stickers waarop de noodnummers weergegeven 
staan (toegepast bij CTB Utrecht).  

 
Dialyse 
 Wie er benaderd moet worden bij technische problemen staat duidelijk 

beschreven in de handleiding die de patiënt van het centrum meekrijgt. 
 
Infuustherapie 
- Het is soms lastig om een medisch contactpersoon te vinden die informatie 

kan geven over de verschillende toe te dienen medicijnen en combinaties 
hiervan. 
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B10.2.5 Bereikbaarheid ondersteuning 
Beademing 
 Naar aanleiding van de veldnorm is men bij beademingscentra bezig/gestart 

met een 24/7 bereikbaarheidsdienst. 
- Bereikbaarheid van medewerkers van Fokuswoningen is soms niet voldoende 

(bij een alarm horen ze er binnen vijf minuten te zijn, maar dit duurt ook wel 
eens langer). 

 
Dialyse 
 Er bestaat tevredenheid over de bereikbaarheid van ondersteuning. In 

weekenden is de ondersteuning minder bereikbaar, maar dit levert geen 
problemen op. 

 Bij het intakegesprek wordt rekening gehouden met de afstand van de 
woning van de patiënt tot het centrum, zodat patiënten bij problemen tijdig 
naar het centrum kunnen komen. 

 
Infuustherapie 
- Bereikbaarheid is tijdens vakantiedagen en weekenden slechter: 

patiënten/mantelzorgers krijgen dan te maken met AIOS in plaats van 
artsen, waardoor ondersteuning moeizamer kan gaan. 

- Bereikbaarheid van TPV-thuisteam is niet 24/7. 
 De leverancier van infuuspompen heeft 24/7 bereikbaarheid. 
 
B10.2.6 Communicatie ketenpartners 
Belangrijke ketenpartners bij de behandeling met medische technologie thuis 
zijn de behandelend arts, andere zorgverleners uit het ziekenhuis, de 
thuiszorgmedewerkers, de fabrikant of leverancier van de apparatuur, de 
zorgverzekeraar, de apotheker en natuurlijk de patiënten en mantelzorgers. 
 
Communicatie met ketenpartners kan per situatie heel verschillend verlopen. 
Het is belangrijk voor zorgverleners om in gesprek te (blijven) gaan met 
patiënten en mantelzorgers, om zo goed in te kunnen schatten waartoe ze in 
staat zijn, zodat de behandeling thuis goed kan verlopen.  
 
- Er bestaat een afhankelijke relatie van patiënten naar zorgverleners toe, 

waardoor het aangeven van problemen, tekortkomingen, achteruitgang of 
wensen kan uitblijven. 

- Ketenpartners wijzen gauw naar elkaar. 
Suggestie maatregel: duidelijke toewijzing van taken/verantwoordelijkheden 

per ketenpartner. 
 Fabrikanten zijn meer dan voorheen bezig met het verzamelen van wensen 

en klachten van gebruikers. 
 
Beademing 
- Beslissingen omtrent behandeling worden soms zonder overleg met CTB 

gedaan. 
- Spanningsveld tussen CTB en ziekenhuis IC over plaats voor 

beademingspatiënt op IC gedurende opname. 
 Centra voor Thuisbeademing (CTB’s) hebben onderling meer contact en leren 

van elkaar.  
 
  



RIVM Rapport 2014-0061 

 Pagina 105 van 122
 

Infuustherapie 
- Het handelen volgens strakke protocollen, met name ten aanzien van 

hygiëne, wordt minder zorgvuldig in de loop van de tijd. 
- Artsen hebben bij het voorschrijven van medicijnen weinig aandacht voor het 

gebruiksgemak voor patiënten. 
- Fabrikanten leveren een pomp pas als de patiënt thuis is, zodat in het 

ziekenhuis niet kan worden voorbereid op de behandeling met de infuuspomp 
thuis. 

 
B10.2.7 Deskundigheid 
- Ontbreken van deskundigheid bij tijdelijke krachten of invalkrachten tijdens 

drukke periodes.(Suggestie) maatregel: drukke periodes invullen met eigen 
personeel en zzp’ers, die van tevoren gescreend en waar nodig getoetst 
worden (deze maatregel wordt soms, maar niet overal, al toegepast). 

 
Beademing 
 Centra voor thuisbeademing streven ernaar de opbouw van apparatuur op 

een rolstoel door één partij te laten doen, waardoor de deskundigheid van de 
opbouw wordt vergroot. 

 Er heerst volgens geïnterviewden tevredenheid over de deskundigheid van 
CTB-zorgverleners. 

- Niet alle thuiszorgmedewerkers (met name medewerkers van 
Fokuswoningen) zijn deskundig genoeg. 

± Men heeft aandacht besteed aan casemanagerschap, maar er is landelijk nog 
geen consensus over wat er onder dit casemanagerschap moet vallen.  

 
Dialyse 
- De wisseling in verpleegkundigen wordt door patiënten als vervelend ervaren. 
 
Infuustherapie 
- Artsen hebben soms onvoldoende kennis van praktische aspecten van 

infuustherapie of inbrengen van poorten. 
- Er is niet één eindverantwoordelijke, of ‘probleemeigenaar’, waardoor er geen 

groep bestaat die zich verantwoordelijk voelt om de kwaliteit van het 
infuusbeleid te borgen/verbeteren. 

 
B10.2.8 Draagkracht 
Artsen en verpleegkundigen zouden heel duidelijk moeten toelichten wat de 
behandeling thuis zou inhouden qua handelingen en verantwoordelijkheid. De 
patiënten en mantelzorgers moeten zich bewust zijn van de last die de 
behandeling thuis zal kosten. Mantelzorgers kunnen heel erg de morele druk 
voelen, waardoor ze bijvoorbeeld risicovolle handelingen uitvoeren die beter 
door professionals uitgevoerd kunnen worden. Ook moeten mantelzorgers altijd 
ondersteund blijven en moet er altijd getoetst blijven worden of het nog goed 
gaat thuis.  
 
Aan de andere kant kan het ook heel belastend zijn als er elke dag zorgverleners 
over de vloer komen die de behandeling voor je partner regelen. Hier moet dus 
een goede afweging in gemaakt worden, en dit moet altijd in overleg met 
patiënt en mantelzorger worden besproken.  
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Infuustherapie 
- Een mantelzorger kan zich verslapen, waardoor medicijnen te laat worden 

toegediend. 
- Mantelzorgers overschrijden soms hun draagkracht, vanwege de morele of 

emotionele druk, of een ‘belofte’ aan de patiënt. 
(Suggestie) maatregel: gekwalificeerde thuiszorg moet met patiënt en 
mantelzorger in gesprek blijven gedurende de behandeling (deze maatregel 
wordt soms, maar niet overal, toegepast). 

 
B10.2.9 Evaluatie 
Beademing 
 In 2012 is een eerste versie van de veldnorm voor chronische beademing 

uitgebracht, en deze zal cyclisch bijgesteld worden. 
 Patiënten gaan eens per jaar voor controle naar het ziekenhuis. 
  
Dialyse 
 Tijdens huisbezoeken of thuisdialysebijeenkomsten op de centra worden 

patiënten en hun behandeling geëvalueerd.  
 
Infuustherapie 
 Thuiszorgorganisaties hebben de intentie om (half)jaarlijks een evaluatie te 

doen met hun patiënten. 
- Het komt voor dat evaluaties niet plaatsvinden (ze worden 

overgeslagen/vergeten). 
 
B10.2.10 Overdracht 
De verplaatsing van de zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie wordt 
geïnitieerd door de patiënt of de behandelend arts. De arts bepaalt echter wel 
altijd of een patiënt geschikt is om naar huis te gaan.  
 
- De overdracht van ziekenhuis naar huis verloopt niet soepel genoeg. Er komt 

soms een hoop informatie en regelwerk op patiënten en/of mantelzorgers af. 
Suggestie maatregel: de transferverpleegkundige na de overdracht nog een 

tijd mee laten kijken thuis. 
- De informatie die patiënten/mantelzorgers mee naar huis krijgen is niet 

volledig. 
(Suggestie) maatregel: thuiszorg maakt gebruik van inventarisatielijst 

waarmee alle informatie vergaard wordt die nodig is (deze maatregel 
wordt soms, maar niet overal, al toegepast). 

 
Beademing 
- Ontslag vanuit IC gebeurt soms zonder overleg met CTB (terwijl CTB hier 

deskundigheid/verantwoordelijkheid over draagt). 
 
Dialyse 
 Patiënten die voldoen aan medische criteria voor thuisdialyse worden ook 

gescreend op mentale geschiktheid, zoals op inzicht en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast wordt nagegaan of de thuisomgeving 
aan te passen is aan de technische vereisten.  
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Infuustherapie 
 Patiënten/mantelzorgers mogen alleen naar huis als ze door de behandelend 

arts capabel geacht zijn om met de behandeling thuis om te gaan. 
 
B10.2.11 Wijziging in behandeling 
 Wijzigingen in behandeling vinden in overleg plaats, en worden meestal 

schriftelijk vastgelegd. 
 
B10.2.12 Financiële aspecten 
Beademing 
- Krappe financiën leiden ertoe dat niet alle aanbevelingen uit de veldnorm 

worden opgevolgd door zorginstellingen, en belemmert samenwerking van 
CTB’s met andere partijen. 

 
Infuustherapie 
- De wijze van financiering van teams voor medisch specialistische verpleging 

thuis (MSVT-teams) draagt niet bij aan de bevordering van de zelfstandigheid 
van patiënten. MSVT-teams worden namelijk betaald voor uren ‘achter de 
voordeur’. 

 
B10.3 Toepassingsveiligheid 
 
B10.3.1 Vervoer 
Beademing 
- Vervoer in ambulance is niet veilig doordat ambulancepersoneel geen 

deskundigheid op het gebied van chronische beademing heeft.  
(Suggestie) maatregel: CTB maakt gebruik van een ambulancekaart voor 
met een canule beademde patiënten, waarop staat wat canulebeademing 
inhoudt, wat er in het noodpakket zit (dat patiënten bij zich hebben) en een 
telefoonnummer van het centrum (deze maatregel wordt soms, maar niet 
overal, al toegepast). 

- Vervoer in ambulance is niet veilig doordat beademingsapparaat niet 
vastgezet kan worden. 

 
B10.3.2 Gebruikersfouten 
Het risico op fouten neemt toe naarmate zorgverleners met meer verschillende 
apparaten moeten werken. 
 
Beademing 
± Patiënten/mantelzorgers nemen geen reserveapparaat mee op vakantie. 

Maatregel: CTB informeert gebruikers over de noodzaak. 
± Patiënten/mantelzorgers zijn aan het begin van de thuisbehandeling heel 

secuur in de omgang met de apparatuur, maar na verloop van tijd worden ze 
slordiger, waardoor gebruiksfouten kunnen optreden. 

Maatregel: CTB blijft adviseren/stimuleren. 
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Dialyse 
± Patiënten kunnen vergeten een klem van de lijn af te halen. 

Maatregel: apparaat geeft een alarm met instructie. 
± Soms heeft een patiënt toegang tot professionele instellingen van het 

apparaat, maar vergeet hoe het werkt. 
Maatregel: alleen capabele/geen patiënten toegang verlenen tot deze 

instellingen. 
 
Infuustherapie 
- Er treedt occlusie op doordat lijnen niet goed zijn afgeplakt. 
- Er zit lucht in de lijnen doordat de pomp eerder is afgelopen dan verwacht, 

doordat de TPV-zak niet genoeg gevuld was. 
- Een lijn raakt verstopt doordat medicijnen met elkaar in aanraking zijn 

gekomen en zo neerslag in de lijn vormen. 
- Een (voedings)zak wordt verkeerd aangeprikt, waardoor de pomp niet goed 

loopt. 
 
B10.3.3 Instructie/training/bekwaamheidsverklaring 
Organisaties zijn verplicht om risicovolle handelingen toe te wijzen aan een 
bepaald functieniveau of aan de deskundigheid van medewerkers. Zorgverleners 
moeten BIG geregistreerd zijn. Om geregistreerd te blijven, moet je aan kunnen 
tonen dat je als zorgverlener werkt en vakbekwaam bent. 
 
- Krappe financiën leiden ertoe dat handelingen door zo laag mogelijk 

opgeleide zorgverleners worden uitgevoerd.  
- Te weinig tijd voor scholing van zorgverleners door hoge werkdruk. 
 
B10.3.4 Onderhoud/reiniging 
 Over het onderhoud bestaan duidelijke afspraken. 
 Het onderhoud vindt periodiek plaats. 
 
Beademing 
- Tijdens onderhoud wordt de opbouw van apparatuur op de rolstoel niet 

meegenomen. 
Suggestie maatregel: de opbouw van apparatuur op de rolstoel meenemen 

tijdens onderhoud. 
 
B10.3.5 Protocollen/richtlijnen 
Het is verplicht voor organisaties om de handelingen die ze aanbieden te 
beschrijven in protocollen. Ook moeten ze kunnen aantonen hoe ze de 
deskundigheid van hun medewerkers op peil houden.  
 
Beademing 
 In de Veldnorm voor Chronische beademing (uitgebracht in 2012) zijn heel 

veel initiatieven opgenomen om de veiligheid van beademingspatiënten te 
vergroten. Een aantal van deze initiatieven heeft al tot verbetering geleid. 

 Men is bezig met het opstellen van een kinderveldnorm voor chronische 
beademing. 

- Voor thuisbeademing bestaan meer zaken waarvoor men een norm/richtlijn 
wil opstellen, maar dit blijft liggen door uitblijven van medewerking van de 
benodigde partijen, vaak vanwege geldgebrek. 

 
  



RIVM Rapport 2014-0061 

 Pagina 109 van 122
 

Dialyse 
 Dialysecentra zijn meestal gecertificeerd voor de dialysebehandeling; 

thuisdialyse zit hier dan vaak aan vast. 
 
Infuustherapie 
- In gecompliceerde langdurige situaties stellen mantelzorgers soms hun eigen 

protocollen op voor de behandeling van de patiënt thuis (doordat er geen 
adequate protocollen door een andere partij aangeleverd worden) (n=1). 

 Volgens geïnterviewden zijn de instellingen voor een infuuspomp altijd in het 
uitvoeringsverzoek van het ziekenhuis omschreven. 

 
B10.3.6 Training patiënt/mantelzorger 
Beademing 
 Elke patiënt krijgt een trainingsboek mee naar huis. 
 Ouders en hulpverleners van kinderen met canulebeademing moeten een 

scholingstraject doorlopen voordat ze met de behandeling naar huis gaan. 
- Scholing van mantelzorgers wordt niet herhaald/gecontroleerd in een later 

stadium. 
Suggestie maatregel: periodieke herscholing invoeren door CTB’s voor 

mantelzorgers. 
 
Dialyse 
 Elke patiënt krijgt een trainingsboek mee naar huis. 
 Alle patiënten/mantelzorgers doorlopen een training voordat ze thuis mogen 

dialyseren. 
± Er vindt vaak geen herscholing plaats. 

Maatregel: tijdens huisbezoeken wordt in de gaten gehouden of 
patiënten/mantelzorgers de handelingen goed onder de knie hebben. 

 
Infuustherapie 
 Voor infuustherapie met TPV moeten patiënten/mantelzorgers een training 

volgen in het ziekenhuis. 
- Patiënten/mantelzorgers krijgen geen trainingsboek mee naar huis. 
- Naast de inhoud van de training maken mantelzorgers zich soms nog meer 

handelingen eigen, die nergens worden vastgelegd. 
 
B10.3.7 Veiligheid  
Patiënten die ervoor kiezen om naar een centrum of ziekenhuis te blijven gaan 
voor hun behandeling voelen zich vaak niet veilig bij de gedachte dat ze zelf 
verantwoordelijkheid moeten dragen. Ook al is er direct iemand aanwezig als er 
iets is. Aan de andere kant kun je te maken krijgen met verpleegkundigen die 
bijvoorbeeld niet goed kunnen aanprikken. Als je het aanprikken dan zelf leert, 
neem je de regie hierover in handen.  
 
Veiligheid is een relatief begrip, en afhankelijk van de levensinstelling van 
patiënten en mantelzorgers. Ieder mens ‘heeft het recht om onveilig te leven’. 
Belangrijk is dat patiënten goed ingelicht zijn over de meest veilige opties en 
zich bewust zijn van de risico’s van een minder veilige optie. 
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Infuustherapie 
Geïnterviewde mantelzorgers geven aan dat hun veiligheidsgevoel thuis groter is 
dan in het ziekenhuis. In het ziekenhuis komen verschillende mensen aan de 
centrale lijn van de patiënt, waar ontzettend schoon mee omgegaan moet 
worden, en niet iedereen in het ziekenhuis gaat even deskundig met de 
infuustherapie van de patiënt om. De behandelend artsen hebben dit zelf ook 
aangegeven, en hebben dan ook het advies gegeven om met de patiënt naar 
huis te gaan. 
 
B10.3.8 Afvalverwerking 
Dialyse 
- Naaldencontainers worden soms bij het huishoudelijk afval gedaan. 
 
Infuustherapie 
- Overgebleven hoeveelheden van medicijnen worden soms bij het gewone 

afval gedaan. 
 
B10.3.9 Snelheid oplossing (bij een probleem) 
 Vrijwel alle centra en/of ziekenhuizen hebben contracten met fabrikanten van 

apparatuur, waarin de maximale ‘aanrijtijd’ bij problemen met de apparatuur 
is vastgelegd. Binnen deze tijd moeten fabrikanten, of afgevaardigden 
daarvan, het probleem kunnen oplossen door de apparatuur ter plaatse te 
repareren of door apparatuur (tijdelijk) te vervangen.  

 
Beademing 
- Er geldt een dag aanrijtijd voor problemen met uitzuigapparatuur, wat soms 

te lang is. 
 
B10.3.10 Technische problemen 
 Er is altijd een partij 24/7 beschikbaar in geval van technische problemen. Bij 

het ene centrum is deze partij de fabrikant, bij het andere zijn het 
deskundige zorgverleners en bij weer een ander centrum is dit de technische 
dienst van het centrum.  

 
Beademing 
 Patiënten die erg afhankelijk zijn van hun apparaat krijgen altijd een tweede 

apparaat mee voor het geval dat er technische problemen optreden. 
- De aansluiting voor de slangen op het apparaat is een kwetsbaar punt en kan 

eraf vallen. 
± Bepaalde instellingen die niet vooraf vastgezet hoeven te worden, blijken bij 

het testen van de instellingen toch de laatst(e) (geteste) waarden te 
onthouden, waardoor het alarm af blijft gaan.  
Maatregel: instellingen altijd vooraf vastzetten. 

- Nadat apparatuur over een drempel wordt gereden, en vervolgens wordt 
aangesloten, staan instellingen soms op fabrieksinstellingen. 

 
Dialyse 
- Incidentele lekkage van dialysaatzakken, waardoor de patiënt die dag niet 

kan dialyseren. 
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Infuustherapie 
- De infuuspomp geeft soms niet aan wanneer er occlusie optreedt, waardoor 

de pomp ongemerkt een poos niets heeft toegediend. 
± Elastomeerpomp levert bij hoge bloeddruk niet alle vloeistof af. 

Maatregel: patiënt over laten stappen op mechanische pomp. 
± Verkeerde instellingen op de infuuspomp doordat de fabrikant de 

basisinstellingen verkeerd heeft ingevoerd. 
Maatregel: contact met fabrikant, die het probleem oplost. 

 
B10.4 Suggesties voor verbetering 
 
Beademing 
Suggesties voor verbeteringen om thuisbeademing nog veiliger te maken, 
aangedragen door de gesproken veldpartijen:  
 In het geval dat een besteld product niet voorradig is, zou er overleg 

moeten plaatsvinden tussen leverancier en centrum. 
 Leveranciers laten meekijken op het centrum (bijvoorbeeld tijdens een 

cursus), zodat ze meer zicht krijgen op de toepassing van hun materialen. 
 Door de opbouw van beademingsapparatuur op een rolstoel modulair te 

maken, wordt het uit- en omwisselen van (onderdelen van) apparatuur 
eenvoudiger.  

 Beademingspatiënten worden tegenwoordig vaak geclusterd, dat wil zeggen 
samengebracht bij een beperkt aantal instellingen. Hierdoor kan ook de 
deskundigheid over de beademingsbehandeling geclusterd worden, wat de 
veiligheid voor patiënten zal vergroten. 

 Als een alarmsysteem in woningen voor begeleid wonen voor 
beademingsafhankelijke patiënten niet voldoet, dan moet dit worden 
gerapporteerd in het patiëntendossier, en wordt de patiënt nauw in de gaten 
gehouden (Veldnorm Chronische beademing, 2012). 

 Als het mobiele uitzuigapparaat kapot is, valt de mobiliteit van de patiënt 
grotendeels weg. Als het vaste uitzuigapparaat een accu zou hebben, dan 
zou dit de mobiliteit weer enigszins herstellen, tot het mobiele apparaat 
gerepareerd of vervangen is.  

 De opbouw van apparatuur op de rolstoel zou ook meegenomen moeten 
worden tijdens het onderhoud van de apparatuur. 

 Beademingspatiënten zijn vaak goede ervaringsdeskundigen over hun 
behandeling. Ze weten zelf vaak wat er moet gebeuren bij bijvoorbeeld een 
alarm, soms beter dan de thuiszorgmedewerkers. Door hun aandoening 
hebben zij echter niet de mogelijkheid om zelf te handelen. Een 
geïnterviewde patiënt geeft aan dat sommige patiënten baat zouden hebben 
bij een tablet-pc, waarmee ze hun apparatuur kunnen bedienen, dan kunnen 
ze wél handelen bij een probleem of alarm, en daardoor meer regie houden 
over hun behandeling.  

 Thuiszorgmedewerkers en medewerkers van Fokuswoningen zouden beter 
geschoold moeten worden voor de behandeling van patiënten met 
chronische beademing. 

 CTB’s zouden een periodieke herscholing moeten invoeren voor 
mantelzorgers. 

 Sommige CTB’s maken gebruik van een ambulancekaart voor met een 
canule beademde patiënten, waarop staat wat canulebeademing inhoudt, 
wat er in het noodpakket zit (dat patiënten bij zich hebben) en een 
telefoonnummer van het centrum. 
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Dialyse 
Suggesties voor verbeteringen om thuisdialyse nog veiliger te maken, 
aangedragen door de gesproken veldpartijen:  
 De voorlichting voor nieuwe dialysepatiënten wat betreft de keuze voor 

dialysevorm behoeft meer aandacht. Het zou goed zijn als patiënten in het 
voortraject voor deze keuze informatie van ervaringsdeskundigen kunnen 
krijgen.  

 Evaluatie van de dialysevorm, jaarlijks en/of na medische gebeurtenissen, 
zou meer aandacht moeten krijgen.  

 In voorlichting en handleiding moet informatie worden opgenomen over 
afvalverwerking, met name over de afvoer van naaldencontainers. 

 Peritoneale dialyse zou gebaat zijn bij een vorm van monitoring op afstand. 
Hiermee zou bijvoorbeeld de huidpoort in de gaten gehouden kunnen 
worden, zodat de kans op infecties verkleind wordt.  

 
Infuustherapie 
Suggesties voor verbeteringen om infuustherapie thuis nog veiliger te maken, 
aangedragen door de gesproken veldpartijen:  
 Voorschrijvende artsen zouden moeten nadenken over het gebruiksgemak 

en de belasting voor patiënten en mantelzorgers, bijvoorbeeld over 
mogelijkheden voor het combineren van meerdere middelen in één infuus bij 
complexe infuustherapieën. 

 De overdracht van het ziekenhuis naar huis kan nog verbeterd worden op 
het moment dat mensen net thuis zijn. Vooral bij infuustherapie komt naar 
voren dat patiënten en mantelzorgers zich aan hun lot overgelaten voelen 
wanneer ze net thuis zijn. Direct en snel in contact komen met een 
verantwoordelijk en deskundig persoon, en meer begeleiding aan het begin 
van de thuisbehandeling zijn hierbij nog gewenst.  

 Om de grenzen aan de draagkracht van mantelzorgers te bewaken zouden 
thuiszorgmedewerkers met patiënt en mantelzorger hierover in gesprek 
moeten blijven gedurende de gehele behandeling. 

 Bij patiënten met een afwijkende bloeddruk inzet van een mechanische 
pomp in plaats van een elastomere pomp overwegen.  

 
Tegenover de risico’s in de thuissituatie staat dat geïnterviewde mantelzorgers 
aangaven dat hun veiligheidsgevoel thuis groter is dan in het ziekenhuis. Zij 
hebben ervaren dat niet iedereen in het ziekenhuis even deskundig omgaat met 
de infuustherapie van de betreffende patiënt, en dat daar veel verschillende 
mensen aan de centrale lijn van de patiënt komen, terwijl er ontzettend 
hygiënisch mee omgegaan moet worden. De behandelend artsen hebben de 
risico’s van ziekenhuisverblijf bevestigd, en het advies gegeven om met de 
patiënt naar huis te gaan. 
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Bijlage XI Aanvullend overzicht resultaten vragenlijsten 

In hoofdstuk 3 is een samenvatting van de resultaten van de vragenlijsten 
weergegeven. In deze bijlage is een aanvullend overzicht van de resultaten van 
de vragenlijsten te vinden. Resultaten die al in hoofdstuk 3 omschreven zijn, 
worden niet allemaal in deze bijlage herhaald.  
 
B11.1 Beademing 
De vragenlijst voor thuisbeademing is ingevuld door 11 respondenten, van wie 
8 patiënten en 3 mantelzorgers (2 partners en 1 ouder van de patiënt).  
 
Woonsituatie 
7 patiënten geven aan zelfstandig te wonen, en 1 patiënt leeft in een 
woonzorgcentrum. Er wordt van uitgegaan dat de patiënten van de 
mantelzorgers die de vragenlijst hebben ingevuld bij familie wonen, aangezien 
de mantelzorgers partner of ouder zijn.  
 
Faciliterend centrum en/of ziekenhuis 
De centra en/of ziekenhuizen van waaruit de patiënten de 
thuisbeademingsbehandeling ontvangen zijn weergegeven in Tabel B11.1.1. 
 
Tabel B11.1.1: Faciliterende centra en/of ziekenhuizen van waaruit de 
thuisbeademingsbehandeling van respondenten is georganiseerd 
Faciliterend centrum en/of ziekenhuis Aantal respondenten 
CTB Utrecht 4 
CTB Rotterdam 2 
CTB Maastricht 2 
Niet aangegeven 3 

 
Tevredenheid over behandeling 
 Over de overdracht van het ziekenhuis naar de thuissituatie is 1 respondent 

neutraal tevreden, zijn 5 respondenten tamelijk tevreden en zijn 
4 respondenten heel tevreden. 1 respondent heeft deze vraag overgeslagen.  

 Met de gebruiksvriendelijkheid van het beademingsapparaat zijn 
2 respondenten tamelijk ontevreden, is 1 respondent neutraal tevreden, zijn 
4 respondenten tamelijk tevreden en ook 4 respondenten heel tevreden. 

 Voor de gebruiksaanwijzing van het apparaat geven 2 respondenten aan 
tamelijk ontevreden te zijn, 3 neutraal tevreden, 3 tamelijk tevreden en ook 
3 heel tevreden. 

 Over de deskundigheid van CTB-verpleegkundigen zijn 2 respondenten 
neutraal tevreden, 3 tamelijk tevreden en 6 heel tevreden. 

 Over de deskundigheid van thuiszorgmedewerkers (zoals medewerkers van 
Fokuswoningen) is 1 respondent heel ontevreden, 1 tamelijk ontevreden, 
1 neutraal tevreden, zijn 4 respondenten tamelijk tevreden en 2 heel 
tevreden. De rest heeft deze vraag niet ingevuld. 

 Voor de communicatie met en tussen zorgverleners geven 2 respondenten 
aan tamelijk ontevreden te zijn, 2 neutraal tevreden, 4 tamelijk tevreden en 
3 heel tevreden.  
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 Met de bereikbaarheid van zorgverleners is 1 respondent tamelijk 
ontevreden, 1 neutraal tevreden, zijn 5 respondenten tamelijk tevreden en 
4 heel tevreden. 

 Over de snelheid waarmee technische problemen worden opgelost is 
1 respondent tamelijk ontevreden, zijn 2 respondenten neutraal tevreden, 
3 tamelijk tevreden en 3 heel tevreden. 2 respondenten hebben de vraag 
niet ingevuld. 

 Over de veiligheid van de opbouw van beademingsapparatuur op een 
rolstoel hebben 4 respondenten geantwoord dat ze tamelijk tevreden zijn en 
1 respondent is hier heel tevreden mee. Voor de andere respondenten is de 
opbouw op een rolstoel niet van toepassing.  

 De tevredenheid over de veiligheid in de ambulance is door 5 respondenten 
ingevuld. De tevredenheid is gelijk verdeeld over alle tevredenheidsklassen. 
Voor de andere respondenten is vervoer in de ambulance nog niet 
voorgekomen of niet van toepassing. 

 De veiligheid in het ziekenhuis is door 6 respondenten ingevuld. 
1 respondent geeft aan heel ontevreden te zijn, 2 respondenten zijn tamelijk 
ontevreden, 1 respondent is neutraal tevreden, 1 tamelijk tevreden en 
1 heel tevreden. Voor de andere respondenten is opname in het ziekenhuis 
nog niet voorgekomen of niet van toepassing. 

 
Afspraken over de zorg  
Op de eerste vraag (‘Is het voor u duidelijk wie de eindverantwoordelijke voor 
uw thuisbeademingsbehandeling is?’) antwoorden 10 respondenten met ‘ja’ en 
1 met ‘nee’. 
Op de tweede vraag (‘Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het onderhoud 
van het beademingsapparaat?’) reageerden ook 10 respondenten met ‘ja’. 
1 respondent heeft deze vraag niet beantwoord. 
De derde vraag was: ‘Wanneer er iets verandert in de 
thuisbeademingsbehandeling, wordt dit dan schriftelijk vastgelegd?’ 
Hierop reageren 8 respondenten met ‘ja’, 1 met ‘nee’ en 1 met ‘weet ik niet’. 
De vierde en laatste vraag: ‘Vindt er periodiek een evaluatie van de 
thuisbeademingsbehandeling plaats?’ 
Hierop reageren 9 respondenten met ‘ja’, 1 met ‘nee’ en 1 met ‘weet ik niet’. 
 
Training van de patiënt/mantelzorger 
1 mantelzorger en 2 patiënten geven aan eenmalig een training te hebben 
gevolgd. 8 respondenten hebben alleen een korte instructie gekregen. 
1 respondent (die alleen een korte instructie heeft gekregen) geeft aan dat 
hij/zij beschikt over de volledige (klinische) handleiding van de 
beademingsmachine, en zo nodig instellingen in overleg met het CTB aanpast. 
Een andere respondent (die ook alleen een korte instructie heeft gekregen) 
geeft aan dat hij/zij door meekijken met de arts geleerd heeft hoe een en ander 
bediend moet worden. Verpleegkundigen hebben op verzoek van de patiënt 
haar/zijn ouders geïnstrueerd, maar de patiënt merkt dat het voor hen moeilijk 
blijft om omgang met de behandeling te snappen. 
 
Problemen met apparatuur 
8 respondenten geven aan dat problemen ‘eens per jaar/nooit’ voorkomen, 
1 respondent geeft ‘enkele keren per jaar’ aan, 1 respondent ‘eens per maand’ 
en 1 respondent ‘eens per week’. 
 
  



RIVM Rapport 2014-0061 

 Pagina 115 van 122
 

1 respondent geeft aan dat er met een vorig apparaat problemen waren met 
synchronisatie van ademhaling, maar dat dit met een nieuw apparaat 
grotendeels is opgelost.  
(Acute) uitval van mantelzorg 
3 respondenten antwoorden dat het nog niet voorgekomen is dat de 
mantelzorger plotseling ziek werd of om andere redenen uitviel, maar vinden 
wel dat dit een punt van aandacht is. 7 respondenten geven aan dat er back-up 
aanwezig is of komt. 1 respondent noemt dat zorg wordt verleend door ADL‘ers 
(Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) van Fokuswoningen.  
 
Gevoel van veiligheid 
Op de vraag hoe veilig de respondent zich voelt bij het gebruik van de 
apparatuur thuis antwoorden 5 respondenten met ‘heel veilig’ en 
6 respondenten met ‘tamelijk veilig’.  
 
Belasting van de behandeling thuis 
De belasting van de behandeling thuis wordt door 6 respondenten (waarvan alle 
3 mantelzorgers) als tamelijk zwaar ervaren, 3 respondenten ervaren de 
belasting als neutraal en 2 respondenten vinden de belasting niet erg zwaar.  
 
Er is in de vragenlijsten geen onderscheid gemaakt in de verschillende vormen 
van beademingsafhankelijkheid van patiënten. Er kan daarom geen uitspraak 
worden gedaan over de correlatie tussen ervaren belasting en 
beademingsafhankelijkheid. 
 
Er lijkt geen correlatie te bestaan tussen het centrum van waaruit de 
behandeling georganiseerd is en de ervaren belasting. 
 
Verder merkt een respondent (die de belasting als neutraal ervaart) op dat 
hij/zij de veiligheid alleen zo (goed) ervaart doordat hij/zij de veiligheid zo goed 
mogelijk probeert te regelen door inzet van persoonsgebonden budget, 
zorgverleners en mantelzorg, en door een elektronische deurbel, een mobiele 
telefoon en een blaasballon altijd binnen handbereik te hebben. De patiënt 
schrikt ’s nachts wel eens wakker uit angst dat er één veiligheidsaspect niet 
goed geregeld is, waarna hij/zij alles nog eens checkt.  
 
Actie na probleem met apparaat 
Wanneer een probleem is opgetreden met de beademingsapparatuur, en het 
probleem is opgelost, dan geven 7 respondenten aan het probleem bij hun CTB-
verpleegkundige te melden. 1 van deze 7 respondenten meldt het probleem ook 
bij de manager van Fokuswoningen. 3 respondenten geven aan dat er nog geen 
problemen zijn voorgekomen en 1 respondent (mantelzorger) geeft aan niks te 
doen nadat een probleem is opgelost. 
 
Suggesties voor verbetering 
Suggesties ter verbetering van de zorg die genoemd zijn door respondenten: 
 uniforme protocollen bij alle vier de CTB’s; 
 meer aandacht voor de enorme afhankelijkheid van patiënten voor hun 

medische veiligheid, en voor hun lichamelijke beperkingen; 
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 betere instructies ten aanzien van de werking van beademingsapparatuur 
voor mantelzorgers die in principe altijd stand-by zijn; 

 betere communicatie tussen diverse specialismen (zoals CTB en longartsen); 
 kortere lijnen tussen CTB, patiënt en leveranciers van 

beademingstoebehoren; 
 een goede regeling waarbij veilige assistentie in de nabijheid 24/7 

beschikbaar is; 
 aanpassen van het masker, een respondent geeft aan dat hij/zij deze niet 

past. 
B11.2 Dialyse 
De vragenlijst voor thuisdialyse is ingevuld door 20 respondenten. Van hen zijn 
er 17 patiënt, en 3 zijn mantelzorger en partner van de patiënt. 
 
Faciliterend centrum en/of ziekenhuis 
Aan de respondenten is gevraagd vanuit welk centrum en/of ziekenhuis hun 
thuisdialysebehandeling wordt geregeld. Het resultaat is weergegeven in 
Tabel B11.2.1. 
 
Tabel B11.2.1: Faciliterende centra en/of ziekenhuizen van waaruit de 
thuisdialysebehandeling van respondenten is georganiseerd 

Faciliterend centrum en/of ziekenhuis Aantal respondenten 
Medisch Centrum Haaglanden 3 
Isala ziekenhuis Zwolle 1 
Dialysecentrum Dianet 5 
Universiteit Medisch Centrum Utrecht 2 
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 1 
Dianet/Catharina ziekenhuis 1 
Kennemer Gasthuis Haarlem 1 
Orbis Medisch Centrum Sittar/Geleen 1 
Niet aangegeven 5 

 
 
Behandelvorm 
Voor thuisdialyse zijn er verschillende behandelvormen. Dit zijn hemodialyse 
met een stationair apparaat, hemodialyse met een draagbaar (verplaatsbaar) 
apparaat, handmatige peritoneale dialyse overdag; Continue Ambulante 
Peritoneale Dialyse (CAPD) en peritoneale dialyse ’s nachts met een machine, en 
Automatische Peritoneale Dialyse (APD). In Tabel B11.2.2 zijn de 
behandelvormen van de respondenten weergegeven. 
 
Tabel B11.2.2: Behandelvormen van respondenten voor thuisdialyse 

Behandelvorm 
Aantal 

respondenten 
(patiënten) 

Aantal 
respondenten 

(mantelzorgers) 
Hemodialyse met een stationair apparaat 6 0 
Hemodialyse met een draagbaar apparaat 4 0 
CAPD 1 1 
APD 7 1 
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Tevredenheid over behandeling 
 Voor de overdracht van het ziekenhuis naar huis geeft 1 respondent aan ‘heel 

ontevreden’ te zijn, 3 zijn er ‘tamelijk tevreden’ en 15 respondenten zijn ‘heel 
tevreden’. 1 respondent heeft de vraag niet ingevuld. 

 Met de gebruiksvriendelijkheid van het dialyseapparaat is 1 respondent ‘heel 
ontevreden’, 1 respondent ‘tamelijk ontevreden’, 1 respondent ‘neutraal’ 
tevreden, zijn 6 respondenten ‘tamelijk tevreden’ en zijn 10 respondenten 
‘heel tevreden’. Ook hier heeft 1 respondent de vraag niet ingevuld.  

 Over de gebruiksaanwijzing van het dialyseapparaat is 1 respondent ‘heel 
ontevreden’, zijn 2 respondenten ‘tamelijk ontevreden’, 2 respondenten 
‘neutraal’ tevreden, 8 respondenten ‘tamelijk tevreden’ en 7 respondenten 
‘heel tevreden'. 

 Voor de deskundigheid van zorgverleners geeft 1 respondent aan ‘heel 
ontevreden’ te zijn, 3 zijn er ‘tamelijk tevreden’ en 16 ‘heel tevreden’. 

 Met de communicatie met en tussen zorgverleners is 1 respondent ‘heel 
ontevreden’, zijn 5 respondenten ‘tamelijk tevreden’ en 14 ‘heel tevreden’. 

 Over de bereikbaarheid van zorgverleners is 1 respondent ‘heel ontevreden’, 
zijn twee respondenten ‘neutraal’ tevreden, 5 ‘tamelijk tevreden’ en 12 ‘heel 
tevreden’.  

 Tot slot is 1 respondent ‘heel ontevreden’ met de snelheid waarmee 
technische problemen worden opgelost, 1 is hier ‘neutraal’ tevreden mee, 
5 respondenten zijn hier ‘tamelijk tevreden’ mee en 13 respondenten ‘heel 
tevreden’. 

 
Hierbij moet worden aangegeven dat 1 respondent op alle aspecten ‘heel 
ontevreden’ heeft geantwoord. Wellicht dat er iets niet goed is gegaan bij het 
invullen van de vragenlijst bij deze persoon. 
Bij de gebruiksvriendelijkheid van het dialyseapparaat wordt opgemerkt: ‘Zolang 
alles goed gaat is de machine gebruiksvriendelijk. Bij storing is het probleem 
soms lastig op te lossen of op te sporen.’ Ook: ‘Het apparaat maakt veel lawaai.’  
Over de gebruiksaanwijzing wordt opgemerkt: ‘De terminologie in het handboek 
is onduidelijk.’. 
Over de bereikbaarheid van zorgverleners: ‘In de nacht is het lastig om contact 
te krijgen met hulpverleners.’  
 
Afspraken over de zorg  
De eerste vraag betrof: ‘Is het voor u duidelijk wie de eindverantwoordelijke 
voor uw thuisdialysebehandeling is?’  
Hierop reageren 18 respondenten met ‘ja’, en 2 met ‘weet ik niet’.  
De tweede vraag: ‘Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het onderhoud van 
het thuisdialyseapparaat?’ 
Hierop reageren 16 respondenten met ‘ja’, 3 met ‘nee’ en 1 met ‘weet ik niet’. 
De derde vraag: ‘Wanneer er iets verandert in de thuisdialysebehandeling, wordt 
dit dan schriftelijk vastgelegd?’ 
Hierop reageren 18 respondenten met ‘ja’ en 2 met ‘nee’. 
De vierde en laatste vraag: ‘Vindt er periodiek een evaluatie van de 
thuisdialysebehandeling plaats?’ 
Hierop reageren ook 18 respondenten met ‘ja’ en 2 met ‘nee’. 
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Problemen met apparatuur 
Er is aan respondenten gevraagd hoe vaak en welke problemen er wel eens 
voorkwamen met hun dialyseapparaat. 11 respondenten geven aan dat 
problemen eens per jaar of nooit voorkomen. Volgens 7 respondenten komen 
problemen enkele keren per jaar voor en volgens 2 andere respondenten eens 
per week. 
 
(Acute) uitval van mantelzorg 
Wat gebeurt er in het geval dat de mantelzorger plotseling ziek wordt of om 
andere redenen uitvalt? Hierop hebben 6 patiënten en 1 mantelzorger 
gereageerd.  
Volgens de mantelzorger dialyseert de patiënt dan in het ziekenhuis. Dit was ook 
de reactie van 3 patiënten. 2 patiënten antwoorden dat er dan andere 
mantelzorgers of dialyseverpleegkundigen kunnen invallen, en 1 patiënt noemt 
dat hij/zij dan alleen thuis dialyseert met een uitgebreid toezicht via een ADSL-
verbinding. 
Gevoel van veiligheid 
Op de vraag hoe veilig men zich voelt bij het gebruik van de apparatuur thuis 
antwoorden 15 respondenten met ‘heel veilig’. Hierbij werd door 1 respondent 
opgemerkt dat de partner mantelzorger en dialyseverpleegkundige is. Twee 
respondenten antwoorden met ‘tamelijk veilig’, 2 met ‘neutraal’ en 1 met ‘heel 
onveilig’. Deze laatste respondent gebruikt een stationair hemodialyseapparaat. 
 
Verder wordt er door respondenten opgemerkt dat een patiënt zich alleen bij 
onweer in de nacht wat minder veilig voelt (n=1). Een andere respondent merkt 
op dat bij eventuele problemen de machine uitgezet kan worden, en dat de 
volgende ochtend het ziekenhuis kan worden gebeld.  
 
Er is geen uitspraak te doen over een eventuele correlatie tussen het gevoel van 
veiligheid en het centrum en/of ziekenhuis van waaruit de behandeling wordt 
georganiseerd.  
 
Belasting van de behandeling thuis 
De belasting van de behandeling thuis is volgens geen enkele respondent heel 
zwaar. 1 respondent geeft aan dat de belasting tamelijk zwaar is, 5 vinden de 
belasting neutraal, 8, van wie 2 mantelzorgers, vinden het niet erg zwaar en 
6, van wie 1 mantelzorger, helemaal niet zwaar.  
 
Een hemodialysepatiënt (stationair apparaat) noemt dat er dagen zijn waarop 
hij/zij ertegenop ziet, vooral als hij/zij er met prikken naast heeft gezeten. In 
het ziekenhuis sta je er dan niet alleen voor, maar thuis moet je het zelf doen.  
 
Ook voor dit onderwerp is er geen uitspraak te doen over een eventuele 
correlatie met het centrum en/of ziekenhuis van waaruit de behandeling is 
georganiseerd. 
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Actie na probleem met apparaat 
Nadat een probleem met apparatuur is opgelost, geven 10 respondenten aan dat 
ze het noteren (bijvoorbeeld in het zorgdossier), 12 melden het bij hun 
zorgverlener, 5 respondenten doen niks en 1 respondent geeft aan dat hij/zij, 
afhankelijk van het probleem, het meldt bij de fabrikant of bij de dialyseafdeling.  
 
Suggesties voor verbetering 
Op de vraag of de respondenten suggesties ter verbetering van de 
thuisdialysebehandeling hebben, gaven zij de volgende suggesties: 
 vakantieregeling bij ziektekostenverzekeraars; tegenwoordig zijn er hoge 

kosten verbonden aan het gebruik van eigen apparatuur tijdens vakanties in 
niet-EU-landen; 

 verbeteren van het gewicht van de (verplaatsbare hemo)dialysemachine 
(n=3); 

 verminderen van de geluidsproductie van de dialysemachine (bij 
hemodialyse, n=4); 

 ontwikkelen van een draagbare kunstnier5; 
 om geen Trans Membrane Pressure (TMP-)alarm te krijgen, wordt bij het 

starten van de behandeling eerst de TMP-knop uitgezet. Dit zou 
geautomatiseerd moeten worden; 

 arteriële en veneuze druk voortdurend zichtbaar houden (op verplaatsbaar 
dialyseapparaat); 

 minder lange behandelingen; 
 duidelijker zichtbaar wat te doen bij alarmmeldingen en een uitgebreidere 

lijst met mogelijke machineproblemen en hoe je ze op kunt lossen (voor 
zowel PD als HD, n=4); 

 invoeren van een mobiele opvangbak voor het dialysaat dat niet direct 
afgevoerd kan worden; 

 verwijderen van onnodige alarmen (vooral bij nachtelijke dialyse). De 
respondent geeft aan dat alarmen bijna altijd een schrikreactie geven in de 
avond en nacht, wat concentratievermogen en hoe verder te handelen 
behoorlijk aantast; 

 vaker controle van de machine door de fabrikant; 
 aanpassen van de vloeistoffen die bij PD gebruikt worden, zodat de werking 

hetzelfde blijft, maar er minder calorieopname is. (De vloeistoffen bevatten 
glucose: een hoog glucosegehalte laat toe dat er meer vocht kan worden 
onttrokken, maar de glucose in het dialysaat wordt ook opgenomen in het 
bloed, waardoor er risico op zwaarlijvigheid bestaat 
(http://www.azgroeninge.be/5893).) 

 
B11.3 Infuustherapie 
De vragenlijst voor infuustherapie thuis is ingevuld door 3 respondenten, van 
wie 2 mantelzorgers en 1 is patiënt. De infuusbehandeling van de invullers 
betreft infuustherapie met medicamenten of bloedproducten. Toediening van 
voeding (totale parenterale voeding) is dus niet aan de orde in deze 
vragenlijsten. 
 
  

 
5 De Nierstichting investeert hierin: http://www.nierstichting.nl/werk/nieuws/doorbraak-draagbare-
kunstnier. 
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Tevredenheid over behandeling 
 Over de overdracht van het ziekenhuis naar de thuissituatie is 1 respondent 

neutraal tevreden en zijn 2 respondenten heel tevreden.  
 Wat betreft de gebruiksvriendelijkheid van de infuusapparatuur is 

1 respondent tamelijk tevreden en 1 respondent heel tevreden. De derde 
respondent geeft aan dat het apparaat niet op dit punt beoordeeld kan 
worden aangezien hij/zij er op verzoek van de medisch technisch handelend 
(MTH-)verpleegkundigen zoveel mogelijk van af moet blijven. Alleen bij 
occlusiemeldingen drukt hij/zij op stop en start.  

 Met de gebruiksaanwijzing van het apparaat is 1 respondent neutraal 
tevreden en 1 respondent heel tevreden. Voor de derde respondent geldt bij 
de gebruiksaanwijzing hetzelfde als bij de gebruiksvriendelijkheid van de 
apparatuur. 

 Over de deskundigheid van zorgverleners is 1 respondent neutraal tevreden 
en zijn 2 respondenten heel tevreden. 

 Voor de communicatie met en tussen zorgverleners geeft 1 respondent aan 
tamelijk tevreden te zijn, en geven 2 respondenten aan heel tevreden te zijn.  

 Ook voor de bereikbaarheid van zorgverleners geeft 1 respondent aan 
tamelijk tevreden te zijn, en geven 2 respondenten aan heel tevreden te zijn. 

 En tot slot de snelheid waarmee technische problemen worden opgelost; 
hierover is ook 1 respondent tamelijk tevreden en zijn 2 respondenten heel 
tevreden. 

 
Afspraken over de zorg 
Op de eerste vraag (‘Is het voor u duidelijk wie de eindverantwoordelijke voor 
uw infuusbehandeling is?’) antwoorden 3 respondenten met ‘ja’. 
Op de tweede vraag (‘Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het onderhoud 
van de infuuspomp?’) reageert 1 respondent met ‘ja’ en 2 respondenten met 
‘weet ik niet’. 
De derde vraag was: ‘Wanneer er iets verandert in de infuusbehandeling, wordt 
dit dan schriftelijk vastgelegd?’ 
Hierop reageert 1 respondent met ‘ja’ en reageren 2 respondenten met ‘weet ik 
niet’. 
De vierde en laatste vraag: ‘Vindt er periodiek een evaluatie van de 
infuusbehandeling plaats?’ 
Hierop reageren alle 3 respondenten met ‘ja’. 
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Bijlage XII Afkortingenlijst  

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 
AIOS Arts In Opleiding tot Specialist 
APD Automatische Peritoneale Dialyse  
BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
BPAP Bilevel Positive Airway Pressure 
BTN Belangenbehartiging voor organisaties voor Zorg Thuis, Kraamzorg 

en Welzijn 
CAPD Continue Ambulante Peritoneale Dialyse 
CPAP Continuous Positive Airway Pressure 
CPM Continuous Passive Motion 
CSII Continue Subcutane Insuline Infusie 
CTB Centrum voor Thuisbeademing 
CTB&A Centrum voor Thuisbeademing & Ademhalingsondersteuning 
CTG Cardiotocografie 
CVC Central Venous Catheter 
CVL Central Veneuze Lijn 
CVZ College Voor Zorgverzekeringen 
EPD Elektronisch Patiëntendossier 
FDA Food and Drug Administration 
fhr fetal heart rate 
fmp fetal movement profile 
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
HD Hemodialyse 
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
IC Intensive Care 
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg 
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 

Geneeskunst 
LOC LOC zeggenschap in zorg, landelijke cliëntenorganisatie 
MAUDE Manufacturer and User Facility Device Experience Database 
MCH Medisch Centrum Haaglanden 
MSVT Medisch Specialistische Verpleging Thuis 
MTH Medisch Technisch Handelen 
NPWT Negative Pressure Wound Therapy 
NVN Nierpatiënten Vereniging Nederland 
PAC Port-A-Cath 
PCA Patient Controlled Analgesia 
PD Peritoneale Dialyse 
PEG Percutane Endoscopische Gastronomie 
PGB Persoonsgebonden Budget 
PICC Peripherally Inserted Central Catheter 
PMS Postmarket Surveillance 
PUVA Psoraleen Ultraviolet A 
PwC PricewaterhouseCoopers 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
TENS Transcutane Elektrische Neurostimulatie 
TMP Trans Membrane Pressure 
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TPV Totale Parenterale Voeding 
UV Ultraviolet  
UVA Ultraviolet A 
VAC Vacuum Assisted Closure 
VIT Volledig Implanteerbaar Toedieningssysteem 
VSCA Vereniging Samenwerkingsverband Chronische 

Ademhalingsondersteuning 
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
zzp’er Zelfstandige Zonder Personeel 
ZVZ Zorg Voor Zorg (gespecialiseerde thuiszorg) 
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