Focusgroep Acute Neurologie
Algemeen
Op 21 september 2017 kwam de focusgroep Acute Neurologie voor de 2e keer dit jaar bij elkaar. Er
stonden een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda.
Regionale toekomstplannen intra-arteriële trombectomie (IAT)
De landelijke koepel van de regionale Netwerken, het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg), moest
voor 1 oktober 2017 het Zorginstituut Nederland informeren over de regionale implementatie van de
kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’. De focus lag hierbij op nieuwe partijen die op termijn IAT
willen aanbieden. De ROAZ-regio’s zijn daarom gevraagd voor 1 oktober de regionale plannen
kenbaar te maken in een brief. In dit kader hebben wij in de zomer al geïnventariseerd welke
ziekenhuizen in onze ROAZ-regio(‘s) op termijn IAT willen aanbieden. In de focusgroep zijn de
resultaten hiervan besproken met de regio. De regio was eigenlijk heel eensgezind over de
toekomstplannen. De brief is op 27 september verstuurd naar het LNAZ.
Pilot directe overplaatsingen IAT-patiënten
Vanuit het AMC (IAT-centrum Noord-Holland en Flevoland) werd inzicht gegeven in de resultaten van
een nieuw pilotonderzoek waarin de regio-ziekenhuizen potentiële IAT-kandidaten direct naar hen
doorstuurden. Het doel was de door-to-groin-tijd (DGT) te verkorten. De pilot duurde 3 maanden. Al
was het aantal directe overplaatsingen relatief beperkt, de resultaten bleken positief. Conclusie was
dat er eigenlijk bijna nooit sprake was van ‘onterechte’ verwijzingen. Bovendien bleek de
gemiddelde/mediane DGT korter bij directe doorverwijzing (trend). Vanaf 1 oktober zullen alle
potentiële IAT-kandidaten in onze regio direct worden doorverwezen naar het AMC, wat de DGT ten
goede zal komen. De effecten hiervan worden weer onderzocht in een nieuw pilotonderzoek.
Voorstel redenen en voorwaarden bij over/terugplaatsingen tussen ziekenhuizen
O.a. door de capaciteitsproblematiek, concentraties en lateralisaties is er een toename zichtbaar van
terug-/overplaatsingen tussen ziekenhuizen. Soms lijkt er hierbij enige onduidelijkheid te bestaan
over het toe te passen beleid. Vanuit de focusgroep wordt in dit kader nu een voorstel uitgewerkt,
dat bovendien breder toepasbaar is dan alleen voor de neurologie. Uitgangspunt hiervan is dat het
ziekenhuis waar de patiënt zich presenteert, ook opneemt. Er zijn een aantal redenen wanneer
hiervan afgeweken kan worden, en een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Dit is

verwerkt in een stroomschema. De neurologen deden in de focusgroep nog een aantal suggesties ter
verbetering. Het schema zal de komende tijd worden geperfectioneerd, mede door het ook te
bespreken met andere ziekenhuis-professionals. Wij zullen vervolgens de implementatie gaan
vormgeven.

