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Titel 
 

Interklinisch IC-transport: verbeteren van kwaliteit en veiligheid 

Inleiding 
 

Transport van intensive care (IC) patiënten is risicovol en moet alleen plaatsvinden indien 
de voordelen opwegen tegen de nadelen. Transport vindt plaats in een mobile intensive 
care unit (MICU), of ambulance en dit besluit dient gemaakt te worden aan de hand van 
vervoerscriteria, beschreven in de richtlijn interklinisch IC transport. Er werd nagaan of 
het interklinisch IC-transport plaatsvond conform de richtlijn. 

 
Doel 
 

Het doel van dit project was het verbeteren van de kwaliteit van het patiënten transport. 

Methode 
 

Alle patiënten met een IC-indicatie, die interklinisch vervoerd werden tussen de IC-
afdelingen werden geïncludeerd. Er werd gekeken of het aangewezen type transport 
daadwerkelijk plaats vond en of dit gepaard ging met adequate begeleiding. Daarnaast 
werd een verbeterplan opgesteld. 

 
Resultaten 
 

In totaal werden 19 patiënten in een ambulance vervoerd en 52 patiënten in een MICU. In 
geen van de gevallen werd voorafgaande aan het transport de categorie bepaald. Nadat 
op retrospectieve wijze de patiënten werden ingedeeld in de vier transport categorieën, 
bleken tien patiënten niet aan de vervoerscriteria te voldoen. Dit betrof zowel MICU- als 
ambulance-transporten. Patiënten die niet aan de transportcriteria voldeden bleven 
langer opgenomen op de IC. 

 
Discussie & 
Conclusie  
 

Transport is noodzakelijk, ondanks de bekende risico’s is er vaak geen andere optie. Het 
…ZH heeft …. locaties met elk een afzonderlijke IC- afdeling. Mogelijk is hierdoor de 
drempel tot transport lager. Daarnaast blijken onduidelijke werkafspraken en 
onvoldoende kennis over het protocol risico’s te vormen voor het niet voldoen aan de 
vervoerscriteria van een transport. Transport van IC-patiënten is risicovol en moet alleen 
plaatsvinden indien de voordelen opwegen tegen de nadelen. Niet alle transport bleek te 
voldoen aan de in de richtlijn beschreven vervoerscriteria en dit is geassocieerd met een 
verlengde opnameduur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


