Inhoud presentatie

Anesthesie aan Kinderen

-

de basis op orde
Bouwe Molenbuur
kinderanesthesioloog

Waarom een Richtlijn?

Calamiteiten IGZ

Versnipperde afspraken
• Standpunt kleine locaties
• Anesthesiologische hulpverlening aan en
ingrepen bij kinderen
Casuistiek
• Neonaten met perioperatieve
hersenschade
• IGZ meldingen

Opdracht

Waarom een richtlijn?
Richtlijn ontwikkeling
Onderzoeksvragen
De “gevolgen” voor de PACU
Toetsing en handhaving

Kinderen 1-10 jaar
• 25% op PACU
• Allen na luchtwegchirurgie
• 100% overlijden
• Bijdragende factoren
De
afbeelding
kan niet
worden
weergegev
en.
Mogelijk
is er
onvoldoen
de
geheugen

•
•

Frequent: onvoldoende training PBLS / PALS
Benodigde materiaal niet nabij

Richtlijn ontwikkeling

Evalueren huidige zorg
Inventariseren risico’s
• Literatuur en IGZ meldingen
Reductie uitschieters op de gemiddelde
praktijkvoering
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Faciliteiten en kwaliteiten

Faciliteiten en kwaliteiten
Dagbehandeling
Bekwaamheidseisen anesthesioloog
Neurologische gevolgen anesthesie
Voorbereiding: nuchtertijden, Time Out, angst
Faciliteiten recovery
Ontslagcriteria

Definitie type zorglocaties en minimale
faciliteiten
weken in een kindercentrum te behandelen. Ook in internationale richtlijnen wordt deze
Definitie
leeftijdsgrensrisico-categorieën
benoemd.
Dit geldt tevens
voor kinderen met een ernstige of zeldzame aandoening (niet nader
Definitie
risicofactoren
gespecificeerd). Hieruit volgt automatisch dat deze patiëntencategorieën in de nietkindercentra niet voor dagbehandeling in aanmerking komen. Criteria voor
dagbehandeling worden niet genoemd, wel wordt aangegeven dat in een kliniek zonder
kinderafdeling alleen geplande dagbehandeling plaatsvindt bij ASA I en II patiënten van
drie jaar en ouder.

Verdeling van zorg obv risico’s

Daarnaast is de werkgroep van mening dat kinderen met ASA III met een niet-stabiel
ingestelde aandoening en ASA IV met aangeboren of verworven syndromale afwijkingen
dienen niet in dagbehandeling geopereerd te worden.
Obesitas is een duidelijke risicofactor voor het optreden van complicaties, echter deze
zouden volgens andere auteurs ook optreden in een klinische setting en dagopname en
snelle mobilisatie voorkomt juist dat de complicaties optreden. Een bijzondere entiteit is
de aanwezigheid van pediatrisch obstructieve slaap apneu syndroom (POSAS) bij
kinderen met een KNO-aandoening. Hoewel de gedachte zou kunnen zijn dat het
probleem na verwijdering van tonsillen en adenoïd over zou zijn, lijken er toch
postoperatief respiratoire complicaties in deze groep te kunnen optreden en er lijkt een
trend te zijn dat deze kinderen vaker klinisch geopereerd zouden kunnen worden. Een
polygrafie lijkt verder te kunnen voorspellen welke kinderen hierop een hoger risico
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Consequenties indeling competentieniveaus
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De werkgroep adviseert de NVA om invulling te geven aan de vereisten voor bij- en
nascholing voor de verschillende competentieniveaus. Deze vereisten zouden door de
NVA in het eerder genoemde normendocument kunnen worden opgenomen.
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Onderzoeksvragen

Behandeling in ziekenhuislocatie
zonder kinderafdeling met meer
dan twee OK’s

Opleiding, bijscholing en ervaring van:
• Kinderanesthesioloog
• Anesthesioloog aandachtsgebied kinderen
• Algemeen anesthesioloog

Aanbeveling
De werkgroep beveelt Behandeling
aan omin instelling
de anesthesiologische zorg in Nederland
zonder kinderafdeling
aan kinderen in drie competentieniveaus
te categoriseren.
Deze drie competentieniveaus zijn:
Behandeling in instelling
Kinderanesthesioloog;
zonder kinderafdeling
Anesthesioloog met aandachtsgebied kinderen;
Algemeen anesthesioloog.

Bekwaamheidseisen

De werkgroep adviseert de NVA om in een apart normendocument
volumenormen per leeftijdscategorie op te nemen. Dit document behoort
naast volumenormen ook andere kwaliteitsnormen bevatten.
De werkgroep adviseert de NVA een uitspraak te doen over een
normstelling per specialist.
De werkgroep adviseert de NVA om invulling te geven aan de vereisten
voor bijscholen en het volgen van cursussen voor de verschillende
competentieniveaus.
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Personele
Personele eisen
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zijn in
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staat een
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bedreigd kind
kind te
te herkennen;
herkennen;
–– (jaarlijkse)
(jaarlijkse) pediatric
pediatric basic
basic life
life support
support (PBLS)
(PBLS) voor
voor recovery-verpleegkundigen;
recovery-verpleegkundigen;
–– een
een anesthesioloog
anesthesioloog die
die voldoet
voldoet aan
aan de
de gestelde
gestelde competenties
competenties om
om zorg
zorg te
te verlenen
verlenen
aan
aan het
het kind
kind op
op de
de recovery
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om complicaties
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op te
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vangen. De
De
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(geweest). Bij
Bij verschijnselen
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zonder
aanwezigheid
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van ouders
ouders moet
moet deze
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bezetting (één
(één op
op één)
één) gehandhaafd
gehandhaafd blijven.
blijven. In
In
alle overige gevallen zal een bezetting van circa één op twee gehanteerd kunnen
worden.
Andere faciliteiten en eisen
– de chirurgisch verantwoordelijke is bekend en bereikbaar;
– ieder kind heeft een standaard, op het lichaamsgewicht aangepast,
reanimatielijstje, dan wel een universeel te gebruiken kinderreanimatie lijst (zoals
PRIL of vergelijkbaar);
– indien op de verkoeverruimte tevens kinderen worden opgenomen of opgevangen
met een acute bedreigende ziekte of trauma dienen materialen voor alle leeftijden
aanwezig te zijn.

Faciliteiten Recovery

Aanbeveling
Verzeker dat een recovery waar kinderen worden opgevangen voldoet aan Minimum
de volgende kwaliteitseisen:

Faciliteiten Recovery
Personeel
• Recovery-verpleegkundigen zijn aantoonbaar opgeleid volgens de
kinderspecifieke eisen van de beroepsvereniging voor de zorg aan
kinderen en zijn in staat een vitaal bedreigd kind te herkennen;
• Jaarlijkse pediatric basic life support (PBLS) voor recovery
medewerkers;
• Een anesthesioloog die voldoet aan de gestelde competenties om
zorg te verlenen aan het kind op de recovery is beschikbaar om
complicaties op te vangen;
• De chirurgisch verantwoordelijke is bekend en bereikbaar
• De verpleegkundige bezetting dient ‘één op één te zijn totdat het
kind wakker een aanspreekbaar is (geweest).

Apparatuur
Alle apparatuur, disposables en reanimatie benodigdheden die
noodzakelijk zijn voor kinderen in de leeftijdscategorie die in het
betreffende ziekenhuis geopereerd worden moeten aanwezig zijn.
Inrichting
– ouders moeten in de gelegenheid worden gesteld om bij hun kind te
zijn zodra het na een anesthesie weer wakker wordt en er ook bij te
blijven ook als hun kind weer slaapt;
– af te scheiden van de volwassen recovery (bijv. room-divider).
Personeel
– recovery-verpleegkundigen zijn aantoonbaar opgeleid volgens de
kinderspecifieke eisen van de beroepsvereniging voor de zorg aan
kinderen en zijn in staat een vitaal bedreigd kind te herkennen;
– jaarlijkse pediatric basic life support (PBLS) voor recovery
medewerkers;
– een anesthesioloog die voldoet aan de gestelde competenties om zorg
te verlenen aan het kind op de recovery is beschikbaar om
complicaties op te vangen;
– de chirurgisch verantwoordelijke is bekend en bereikbaar
– de verpleegkundige bezetting dient één op één te zijn totdat het kind
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Toetsing / handhaving

Ontslagcriteria
Aanbeveling
Zorg dat lokale schriftelijke afspraken tussen chirurgie-anesthesie
uitgewerkt worden en beschrijf lokaal gehanteerde scoringssystemen
(minimale dataset) en minimale ontslagcriteria (veiligheidscriteria).

Middels de 5 jaarlijkse visitatie afdeling anesthesiologie
Beroepsnormen Anesthesie bij kinderen

Verzeker een gestructureerde en gedocumenteerde informatieoverdracht
zowel bij aankomst in als bij ontslag uit de verkoeverkamer.

De beroepsnormen anesthesie bij kinderen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal
streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitaties sluit hierbij aan.

Maak heldere afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling bij
ontslag van de verkoeverkamer, betreffende de transportbegeleiding van
de verkoeverkamer naar de verpleegafdeling en voor de postoperatieve
nabehandeling.

1. Minimumnorm ‐ Het inzicht, de maatregel of de interventie is ingevoerd en men werkt volgens afspraak
2. Good practice ‐ Implementatie en resultaten worden geëvalueerd en leiden tot reflectie en verbetering
3. Best practice ‐ De vakgroep draagt op dit vlak actief bij aan innovatie in en/of buiten het ziekenhuis

Transport van de recovery naar de (kinder)afdeling wordt uitgevoerd door
twee personen van wie ten minste één een kinderverpleegkundige of een
recovery-verpleegkundige is.
Stem de afspraken over scoringssystemen af met het ziekenhuisbrede
spoed interventie teams indien aanwezig.
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Beroepsnormen

Registratie pijnscores
1. De vakgroep registreert leeftijdsspecifieke pijnscores postoperatief op de verkoever en aansluitend
op de verpleegafdeling. De vakgroep bespreekt de uitkomsten systematisch. Er wordt met een
kinderpijnprotocol gewerkt.
2. De vakgroep registreert leeftijdsspecifieke pijnscores postoperatief op de verkoever en aansluitend
op de verpleegafdeling. De vakgroep bespreekt de uitkomsten systematisch en stelt op basis daarvan
het kinderpijnprotocol bij.
3. De vakgroep registreert leeftijdsspecifieke pijnscores postoperatief op de verkoever en aansluitend
op de verpleegafdeling. De vakgroep bespreekt de uitkomsten systematisch in multidisciplinair
verband en stelt op basis daarvan het organisatie brede kinderpijnprotocol bij.
Protocollen
1. De richtlijn Anesthesie bij kinderen en de van toepassing zijnde protocollen van de NVA sectie
kinderanesthesiologie zijn vertaald in lokale protocollen en werkinstructies voor de
kinderanesthesiologische zorg, en deze zijn geïmplementeerd in het dagelijks proces.
2. De geïmplementeerde lokale protocollen en werkinstructies voor de kinderanesthesiologische zorg gebaseerd op de richtlijn Anesthesie bij kinderen en de protocollen van de NVA sectie
kinderanesthesiologie - zijn inhoudelijk afgestemd met protocollen van andere medische
vakgroepen. Daarnaast wordt elk nieuw protocol beoordeeld op consequenties voor de
kinderanesthesiologische zorg.
3. De geïmplementeerde lokale protocollen en werkinstructies voor de kinderanesthesiologische zorg gebaseerd op de richtlijn Anesthesie bij kinderen en de protocollen van de NVA sectie
kinderanesthesiologie - worden structureel geëvalueerd binnen de vakgroep en met andere
specialismen. Op basis daarvan worden ze geactualiseerd. Daarnaast wordt elk nieuw beoordeeld op
consequenties voor de kinderanesthesiologische zorg.
Perioperatieve zorg neonaten

Recoveryteam
Acute zorg
1. De vakgroep verifieert dat het recoveryteam is opgeleid voor zorg aan kinderen -volgens de eisen van
1. Er zijn afspraken gemaakt waarmee direct duidelijk is wie (anesthesioloog, chirurg, kinderarts, etc.),
hun eigen beroepsvereniging- en jaarlijks deelneemt aan PBLS-training.
wanneer en voor welk onderdeel / welke onderdelen verantwoordelijk is voor de opvang van een
2. In het eigen ziekenhuis is de vakgroep betrokken bij het opleiden, bij- en nascholen van
acuut kind. De afspraken beslaan 24/24 uur en 7/7 dagen per week, waarbij bereikbaarheid en
recoverypersoneel voor zorg aan kinderen.
beschikbaarheid geregeld zijn.
3. De vakgroep levert regionaal/nationaal een bijdrage aan de opleiding en bij- en nascholing van
2. Er zijn schriftelijke afspraken met een aanpalend en/of referentieziekenhuis vastgelegd.
recoverypersoneel voor zorg aan kinderen.
3. De vakgroep evalueert de interne en externe afspraken regelmatig en stelt deze zo nodig bij.
Overdracht (overdracht van verantwoordelijkheden; verkoever- afdeling)
NVA Beroepsnorm: Professionele ontwikkeling – Naleven volumenormen NVA
1. Er vindt een mondelinge overdracht volgens een gestructureerd format plaats op het moment van
1. De vakgroep voldoet aan de vigerende volumenorm(en) die door de NVA zijn vastgesteld.
overdracht van de verkoever naar de afdeling. Deze wordt vastgelegd in het patiëntendossier. Hierbij
2. De vakgroep voldoet aan de vigerende volumenorm(en) die door de NVA zijn vastgesteld. De
wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde recovery ontslagscore -met normering en
vakgroep evalueert jaarlijks of ze hier het komende jaar ook nog aan zal voldoen en zo nodig stelt ze
criteria voor ontslag- aangepast voor kinderen.
haar organisatie/beleid op basis van de evaluatie bij.
2. De minimumnorm wordt gehaald. Tevens worden de recovery ontslagscores regelmatig binnen de
3. De interne evaluatie en bijstelling worden ook regionaal besproken. Naar aanleiding daarvan worden
vakgroep geëvalueerd en wordt op basis hiervan zo nodig het zorgproces aangepast.
afspraken gemaakt/bijgesteld over regionale volumeverdeling.
3. De voorgaande streefnorm wordt gehaald. Tevens worden de recovery ontslagscores regelmatig
multidisciplinair geëvalueerd en wordt op basis daarvan zo nodig het zorgproces aangepast.
Competentieniveaus1
1. De vakgroep werkt volgens de indeling van de drie competentieniveaus.
Registratie pijnscores
2. De vakgroep werkt naar indeling van de drie competentieniveaus, waarbij de vakgroep voorziet in
1. De vakgroep registreert leeftijdsspecifieke pijnscores postoperatief op de verkoever en aansluitend
bijscholing/cursus voor de juiste invulling hiervan.
op de verpleegafdeling. De vakgroep bespreekt de uitkomsten systematisch. Er wordt met een
3. Het werken naar indeling van de drie competentieniveaus wordt aantoonbaar geëvalueerd en zo
kinderpijnprotocol gewerkt.
nodig bijgesteld.
2. De vakgroep registreert leeftijdsspecifieke pijnscores postoperatief op de verkoever en aansluitend
op de verpleegafdeling. De vakgroep bespreekt de uitkomsten systematisch en stelt op basis daarvan
1 De
drie competentieniveaus zijn kinderanesthesioloog, anesthesioloog met aandachtsgebied kinderen en
het kinderpijnprotocol bij.
algemeen anesthesioloog. Voor meer informatie over de competentieniveaus kunt u de richtlijn
3. De vakgroep registreert leeftijdsspecifieke pijnscores postoperatief op de verkoever en aansluitend
raadplegen.
op de verpleegafdeling. De vakgroep bespreekt de uitkomsten systematisch in multidisciplinair
verband en stelt op basis daarvan het organisatie brede kinderpijnprotocol bij.
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Recoveryteam
1. De vakgroep verifieert dat het recoveryteam is opgeleid voor zorg aan kinderen -volgens de eisen van
hun eigen beroepsvereniging- en jaarlijks deelneemt aan PBLS-training.
2. In het eigen ziekenhuis is de vakgroep betrokken bij het opleiden, bij- en nascholen van
recoverypersoneel voor zorg aan kinderen.
3. De vakgroep levert regionaal/nationaal een bijdrage aan de opleiding en bij- en nascholing van
recoverypersoneel voor zorg aan kinderen.
Overdracht (overdracht van verantwoordelijkheden; verkoever- afdeling)
1. Er vindt een mondelinge overdracht volgens een gestructureerd format plaats op het moment van
overdracht van de verkoever naar de afdeling. Deze wordt vastgelegd in het patiëntendossier. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde recovery ontslagscore -met normering en
criteria voor ontslag- aangepast voor kinderen.
2. De minimumnorm wordt gehaald. Tevens worden de recovery ontslagscores regelmatig binnen de
Richtlijn
Anesthesie
bij op
kinderen
vakgroep
geëvalueerd
en wordt
basis hiervan zo nodig het zorgproces aangepast.
3. De voorgaande streefnorm wordt gehaald. Tevens worden de recovery ontslagscores regelmatig
multidisciplinair geëvalueerd en wordt op basis daarvan zo nodig het zorgproces aangepast.

Reguliere en/of planbare zorg*
1. Er zijn schriftelijke afspraken gemaakt over welke ingrepen bij kinderen binnen uw ziekenhuis
reguliere en/of planbare zorg zijn (incl. afspraken over binnen en buiten kantoortijden) gebaseerd op
het stroomschema uit de richtlijn.
2. De schriftelijke afspraken voor reguliere en/of planbare zorg aan kinderen (binnen en buiten
kantoortijden) zijn geïmplementeerd in het hele ketenzorgproces.
3. De vakgroep controleert regelmatig of de afspraken over reguliere en/of planbare zorg bij kinderen
voldoende in het ketenzorgproces zijn ingebed en neemt zo nodig het initiatief het ketenzorgproces
bij te stellen.
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Protocollen
1
1. De richtlijn Anesthesie bij kinderen en de van toepassing zijnde protocollen van de NVA sectie
* Definities:
Planbare zorg = electieve
zorg. Reguliere
= zowel electieve
zorg als niet-electieve
kinderanesthesiologie
zijn vertaald
in lokale zorg
protocollen
en werkinstructies
voor dezorg welke dusdanig
veelvuldig in een ziekenhuis plaatsvindt dat die zorg gegroepeerd mag worden onder de noemer reguliere zorg van het
kinderanesthesiologische zorg, en deze zijn geïmplementeerd in het dagelijks proces.
betreffende ziekenhuis. Denk aan appendectomie a chaud; dit type ingrepen is niet planbaar en vaak wel reguliere zorg.
2. De geïmplementeerde lokale protocollen en werkinstructies voor de kinderanesthesiologische zorg gebaseerd op de richtlijn Anesthesie bij kinderen en de protocollen van de NVA sectie
kinderanesthesiologie - zijn inhoudelijk afgestemd met protocollen van andere medische
vakgroepen. Daarnaast wordt elk nieuw protocol beoordeeld op consequenties voor de
kinderanesthesiologische zorg.
3. De geïmplementeerde lokale protocollen en werkinstructies voor de kinderanesthesiologische zorg gebaseerd op de richtlijn Anesthesie bij kinderen en de protocollen van de NVA sectie
kinderanesthesiologie - worden structureel geëvalueerd binnen de vakgroep en met andere
specialismen. Op basis daarvan worden ze geactualiseerd. Daarnaast wordt elk nieuw beoordeeld op
consequenties voor de kinderanesthesiologische zorg.
Perioperatieve zorg neonaten
Alleen van toepassing indien in het ziekenhuis anesthesiologische zorg wordt verleend aan á terme
kinderen tot de leeftijd van 1 maand en/of premature kinderen tot een postconceptie leeftijd van 60
weken.
1. De perioperatieve zorg rondom deze hoog risico patiënten is -eventueel met lokaal helder
omschreven aanpassingen- gestoeld op de aanbevelingen “perioperatieve zorg voor neonaten”
2
* Definities: Planbare zorg = electieve zorg. Reguliere zorg = zowel electieve zorg als niet-electieve zorg welke dusdanig
veelvuldig in een ziekenhuis plaatsvindt dat die zorg gegroepeerd mag worden onder de noemer reguliere zorg van het
betreffende ziekenhuis. Denk aan appendectomie a chaud; dit type ingrepen is niet planbaar en vaak wel reguliere zorg.
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Discussie:
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