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Bijlage 1  Invulformulier prioriteitensessie

PRIORITEITENSESSIE 12-11-‘90

TARGET O* 1. Diagnosegroep levertransplantatie
O 2. Bloedgasanalyse
O 3. Routine CKCL-bepalingen
O 4. Parenterale voeding

* Aankruisen welke van toepassing is.

KRITERIA

Score**

Beschikbaarheid van patiëntengegevens 1 2 3 4 5
(exclusief geautomatiseerde gegevens)

Haalbaarheid 1 2 3 4 5

Beïnvloedbaarheid 1 2 3 4 5

Kwaliteitscriteria:

Ruimte voor verbetering van:
- doeltreffendheid van diagnostiek 1 2 3 4 5

en/of behandeling

- doelmatigheid 1 2 3 4 5

- veiligheid 1 2 3 4 5

............ 1 2 3 4 5

............ 1 2 3 4 5

............ 1 2 3 4 5

............ 1 2 3 4 5

12
Bijlagen

**Gekozen waarde
omcirkelen.

Score: schaal waarbij
1 = zeer slecht
2 = slecht
3 = matig
4 = goed
5 = zeer goed
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Bijlage 2  KERO-score methode

Items1 score score patiënt

1. Ventilatie therapie niet geïntubeerd; 1
kreunen > 6 uur; onrust, apnoes;
intubatie; CPAP; piekdrukken 2 .....
< 20, SIMV < 15; 
beademingsfrequentie < 15 (neon)
beademing; piekdrukken > 20 3

2. Bloedgassen5 pH: 7,21-7,30 1
pCO2: 6,0-7,0 kPa
pO2: 7,1-10,0 kPa

pH: 7,10-7,20 2 .....
pCO2: 7,10-10,0 kPa
pO2: 5,0-7,0 kPa

pH < 7,10 3
pCO2 > 10,0 kPa
pO2 < 5,0 kPa

3. FiO2 0,30-0,40 1 ....
0,41-0,60 2
> 0,60 3

4. Klinische beeld - licht perifere cyanose; 
lichte intrekkingen, 
ausc. bdz goed 1
blijvende matige cyanose; 
matige intrekkingen; 
ausc: ronchi 2 .....

- ernstige cyanose, 
ook bij beademing, 
ausc: 
afwezig ademgeruis 3

1. Als een item op het tijdstip van scoren niet bepaald is wordt als waarde het
gemiddelde van de vorige en de eerstvolgende bepaling genomen.

2. Bij afwijkingen van één of meer van de 4 items wordt 2 pt gescoord.
3. Urineproduktie wordt berekend over de laatste 6 uur.
4. Zie tabel.
5. De slechtste waarde wordt gescoord.

Deze legenda heeft ook betrekking op bijlage 3.



109BIJLAGEN

Bijlage 3  PRISM-score methode

Scoresysteem voor het bepalen van de ernst van ziekte bij beademde pasgeborenen en jonge kinderen met nadruk op de
functie van het respiratoire systeem, samengesteld uit het PRISM-score systeem en het Kero classificatie systeem voor H.M.Z.

Items prematuur à terme 1 mnd-1 jr 1 jr-2 jr 2 jr-7 jr > 7 jr score score 
< 37 wkn < 1 mnd patiënt

1 Syst.bl.dr 80-100 130-160 idem 130-160 idem 150-200 2.
(mm Hg) > 100 > 160 > 160 >200 6

40-45 55-65 60-70 65-75 2
30-39 40-54 45-59 50-64 6

< 30 < 40 < 45 < 50 7 .........
46-79+ 66-129+ 71-129+ 76-149+

card. ton. card. ton. card. ton. card. ton. 2
40-45+ 55-65+ 60-70+ 65-75+

card. ton. card. ton. card. ton. card. ton. 6
30-39+ 40-54+ 45-59+ 50-64+

card. ton. card. ton. card. ton. card. ton. 7

2 Hartfrequentie > 190 > 190 > 160 > 150 > 120 > 100 4 .........
(sl/min) < 70 < 70 < 70 < 60 < 50 < 50 4

3 Stolling2: PT(sec) > 23 > 17 > 16 idem idem idem 2
APTT(sec) > 100 > 70 > 39 ..........
fibrinogeen(g/l) < 1,2 < 1,5 < 1,7
thrombo’s(x109/1) < 100 < 150 < 150

4 Totaal bilirubine > 300 > 200 > 60 idem idem idem 6 ...........
(umol/1)

5 K (mmol/1) 3,5-4,0 idem 30,0-3,5 idem idem idem 1 ...........
< 3,5 < 3,0 5 ...........

7,5-8,5 6,5-7,5 1 ...........
> 8,5 > 7,5 5 ...........

6 Ca (mmol/1) 1,60-1,85 idem 1,75 – 2,0 idem idem idem 2
< 1,60 < 1,75 6

3,0-3,75 3,0-3,75 2 ...........
> 3,75 > 3,75 6 ...........

7 Glucose 
(mmol/1) 1,7-2,2 2,2-3,3 idem idem idem idem 4

< 1,7 < 2,2 8
13,9-22,2 13,9-22,2 4 ...........

> 22,2 > 22,2 8 ...........

8 Bicarbonaat Alle leeftijden: < 16 3 ...........
(mmol/1) > 32 3

9 Urine- Alle leeftijden: < 1ml/kg/uur 5 ...........
productie3

10 Creatine4 > x+3sd idem > 100 idem idem idem 4
(umol/1) > x+6sd > 300 8 ...........

11 Adem-
frequentie 81-100 81-100 61-90 51-90 41-80 31-60 1 ...........
(/min) > 100 > 100 > 90 > 90 > 80 > 60 5

Alle leeftijden: beademd 5

* PaOz/FiOz, PaCo2 zie Kero-score methode
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Bijlage 4 Functie bloedgasanalyses (BGA)

Functie BGA
De functie van BGA is het leveren van informatie over de zuurgraad, de kool-
zuurspanning, de zuurstofspanning, de zuurstofsaturatie en de bicarbonaat-
concentratie van het bloed van de patiënt. Deze informatie dient het inzicht in
de klinische toestand van de patiënt en ondersteunt de besluitvorming omtrent
het medisch beleid. Door middel van de resultaten van de BGA wordt de arts
geïnformeerd omtrent de werking van de verschillende deelsystemen in het
menselijk lichaam als het respiratoire systeem, het circulatoire systeem en het
metabole systeem. Zo ondersteunt de BGA-informatie de besluitvorming
omtrent wel/niet beademen, bijstellen van beademing en beëindigen van de
beademing. Informatie over de zuurgraad en het bicarbonaat spelen een belang-
rijke rol bij het vaststellen van de ernst van circulatoire c.q. renale en metabole
problemen. Genoemde informatie werd zowel op de NICU als op de PICU op
vaste tijden verzameld; om de vier uren werd een BGA aangevraagd. De BGA
werd zodoende gebruikt voor de monitoring van zogenaamde ‘stabiele patiënten’.
Bij zogenaamde ‘instabiele patiënten’ werden daarnaast BGA uitgevoerd op
geleide van het klinische beeld van de patiënt. De tijdsduur die verliep tussen
het door de arts insturen van de aanvraag en het door de inzender ontvangen
van de uitslag bedroeg maximaal 15 minuten.

Alternatieven
Een overzicht van de alternatieven voor het verzamelen van informatie over de
verschillende deelsystemen diende ertoe inzicht te krijgen in de waarde van de
BGA voor de kliniek. Indien er namelijk geschikte alternatieven (voor BGA)
bestonden, kwam het gebruik van BGA in een ander daglicht te staan dan wan-
neer dit niet zo was. De alternatieven werden per deelsysteem aangegeven. Hier-
bij ging het om een willekeurige opsomming. Vervolgens werd bepaald wat de
praktische waarde was van de alternatieven. Als alternatieven werden onder
meer genoemd:

Ademhaling: • Arteriële BGA.
• Transcutane meting.
• Capnografie.
• Veneuze BGA.
• Capillaire BGA.
• Klinisch beeld (huidskleur, adem- en hartfrequentie,

bloeddruk, thorax-excursies).
Circulatie: • Arteriële BGA.

• Transcutane meting.
• Bloedige intra-arteriële/veneuze drukmeting.
• Veneuze BGA.
• Capillaire BGA.



• Klinisch beeld (bloeddruk, huidskleur, hartfrequentie,
capillaire refill, arteriële pulsaties, diurese,
temperatuurverschil centraal-perifeer).

Metabool: • Arteriële BGA.
• Bloedbeeld.
• Electrolyten-bepaling.
• Metabolyten-bepaling (bv. bloedsuiker).
• Veneuze BGA.
• Capillaire BGA.
• Aminozuren-/lactaat-bepaling.
• Klinisch beeld (bewustzijnsniveau, huidskleur, geur,

convulsies, neurologische toestand).

De commissie was van mening dat de BGA (arterieel/veneus/capillair) en de
transcutane meting voor de NICU en PICU op dit moment de meest reële opties
waren voor het verkrijgen van de gewenste informatie omtrent de ademhaling,
de circulatie en metabole situatie van de patiënt. De andere alternatieven waren
weliswaar even waardevol, maar niet voorhanden of vielen af omdat ze de
gewenste informatie niet boden of behoorden tot het zogenaamde vervolgon-
derzoek na de BGA.

Baten en kosten
Ten aanzien van de arteriële, veneuze, capillaire en transcutane metingen werd
door de commissie nagegaan wat zij vonden dat de baten en de kosten van deze
vier afzonderlijke metingen waren. Het ging hierbij om het oordeel van de commis-
sieleden zelf, gebaseerd op kennis en ervaring. De nadruk bij de beoordeling lag op
de immateriële baten en kosten. Aandachtspunten bij de beoordeling waren:
• betrouwbaarheid van de informatie omtrent de deelsystemen;
• snelheid van beschikbaar zijn van de informatie;
• belasting voor de patiënt (pijn, angst);
• belasting voor de arts(-assistent);
• interpretatie van de resultaten;
• complicaties;
• bloedverlies;
• ‘kosten’.

In onderstaande wordt de uitkomst van de beoordeling door de commissie weer-
gegeven. De commissie was van mening dat de informatie afkomstig van de arte-
riële meting het meest betrouwbaar was. Dit gold voor alle genoemde deelsyste-
men. Ook de beschikbaarheid was goed. Daar stond tegenover dat er een kans
was op groter bloedverlies dan bij de andere metingen. Tevens bestond de moge-
lijkheid op min of meer ernstige complicaties met name vasculaire, zoals een
aneurysma, een verstopping, een haematoom en dergelijke. Voor patiënten
bleek de arterieprik veelal een pijnlijke en daardoor angstige gebeurtenis. Een
ander punt was dat arterieel prikken vooral bij de onervaren arts-assistenten
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problemen kon opleveren. Door het veelvuldig gebruik van centrale lijnen
deden arts-assistenten minder ervaring op met het arterieel prikken, wat tech-
niek, routine en zekerheid vereist. Gebrek aan oefening kon ertoe leiden dat de
onervaren arts-assistenten tegen het arterieel prikken op zagen. De veneuze
meting werd alleen geschikt geacht voor het leveren van informatie over het met-
abole systeem. Echter als gevolg van de onervarenheid van arts-assistenten werd
deze meting ook wel gebruikt om informatie over het respiratoire systeem te ver-
krijgen. Het veneuze prikken is zowel voor de patiënt (minder pijnlijk) als voor
de arts (makkelijker te prikken) minder belastend dan het arterieel prikken,
maar de resultaten zijn moeilijker te interpreteren. De complicaties kwamen in
belangrijke mate overeen met de arteriële meting. De betrouwbaarheid van de
capillaire meting lag bij kinderen (PICU) dicht bij die van de arteriële meting. Bij
neonaten (NICU) bleek de betrouwbaarheid sterk samen te hangen met de afna-
me-techniek. Zo deed persen de betrouwbaarheid afnemen. Bij een slechte cir-
culatietoestand van het kind werd de capillaire meting niet betrouwbaar geacht.
De capillaire meting werd weinig belastend gevonden voor de patiënt en de arts-
assistent. Tevens was het gunstig dat voor de capillaire meting minder bloed
nodig was dan voor de andere bloedige metingen, maar complicaties als osteo-
myelitis en vingertopbeschadigingen waren mogelijk. De resultaten van de drie
bloedige metingen (arterieel, veneus en capillair) waren snel beschikbaar (bin-
nen de 15 minuten) en de materiële kosten van de drie metingen bleken verge-
lijkbaar. De transcutane meting (Tc) is onbloedig en is gebaseerd op de licht-door-
laatbaarheid van het weefsel (bv. een vinger). De mate waarin het weefsel licht
(rood en infrarood) absorbeert, wordt omgezet in O2-saturatie-waarden. De
meting is niet belastend voor de patiënt (deze methode kent namelijk nauwe-
lijks complicaties) en de arts. De waarden waren continu en direct verkrijgbaar.
Het nadeel van deze meting was dat alleen de SaO2 betrouwbaar werd geacht en
dan nog alleen wanneer de huid niet is verkleurd (bv. icterus). Daarnaast leid-
den schommelingen in de gegevens, veroorzaakt door de hoge mate van gevoe-
ligheid van de apparatuur, ertoe dat men toch veelal een bloedige meting ter con-
trole wilde. De materiële kosten van de Tc-apparatuur waren relatief hoog,
temeer daar de informatie voor een deel als additioneel werd beschouwd. Wel
was reeds op beperkte schaal Tc-apparatuur voorhanden op beide afdelingen.
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Bijlage 5a  Richtlijnformulier voor beademde patiënt
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Bijlage  5b Richtlijnformulier voor niet-beademde patiënt



Bijlage 6  Registratie-methode bloedgasanalyses (BGA)

Patiëntenclassificatie
Op beide afdelingen NICU en PICU zijn de patiënten geclassificeerd. Aan de
hand van een scoremethodiek is de ernst van de toestand van de patiënt geme-
ten. Omdat de patiënten op beide afdelingen verschillende karakteristieken heb-
ben, zijn twee verschillende manieren ‘van ernst-classificatie’ gehanteerd.

Voor het classificeren van de patiënten op de afdeling NICU is in overleg met de
betrokken artsen de KERO-scoremethode gebruikt. De KERO-scoremethode is
een in Finland ontworpen methodiek om de klinische ernst van RDS (Respira-
tory Distress Syndrome) te scoren. De KERO-score bestaat uit een vijftal hoofd-
onderdelen:
• Ventilatietherapie;
• pO2, pCO2 en pH;
• FiO2;
• Radiologisch beeld;
• Klinisch beeld.

Per hoofdonderdeel bestaan er drie categorieën, opklimmend in ernst. Per cate-
gorie worden punten toegekend, een punt voor een waarde die valt binnen cate-
gorie 1, twee punten voor categorie 2 en drie punten voor categorie 3. Als voor-
beeld de FiO2; de categorieën voor FiO2 zijn: categorie 1 = 0.30 — 0.40; cate-
gorie 2 = 0.41 — 0.60; categorie 3 = > 0.60. Indien bij een patiënt een FiO2-
waarde wordt gevonden die in categorie 2 valt, krijgt die patiënt een score 2 voor
FiO2.
Aan de hand van de gevonden waarden/beelden bij de patiënt krijgt de patiënt
een score toegewezen op elk van de vijf hoofdonderdelen. Hoewel de KERO-
score onvoldoende gevalideerd is, werd hij in overleg met de artsen gebruikt
omdat het een methode is die recht doet aan de beademingssituatie van de
patiënt. Zoals eerder aangegeven, is de KERO-score ontworpen voor RDS-
patiënten. RDS wordt veroorzaakt door een tekort surfactant (Hyaline membra-
nen ziekte) en wordt mede gekenmerkt door een typisch radiologisch beeld. Ons
onderzoek beperkt zich echter niet tot die patiëntengroep, maar strekt zich uit
over alle neonaten met respiratoire problemen. Vandaar dat op het door Kero
gehanteerde scoresysteem een voor dit onderzoek noodzakelijke bijstelling werd
gepleegd. Zo is in overleg met de radiodiagnostiek de radiologische classificatie
geheel komen te vervallen. Tevens zijn, op aangeven van de medisch specialis-
ten die lid zijn van de werkgroep en die tevens werkzaam zijn binnen de NICU,
wijzigingen op het waarderen van het klinisch beeld gepleegd. Bij aanwezigheid
van zeer veel crepitatie (bepaald soort ademgeruis) werd een punt toegekend,
ook bij gelijktijdige afwezigheid van kenmerken van categorie 1. Eveneens werd
een punt toegekend bij weinig ronchi zonder cyanose, ook bij gelijktijdige afwe-
zigheid van kenmerken behorende bij categorie 1. Bij categorie 3 van het hoofd-
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onderdeel ‘Klinisch beeld’ werd afwezig ademgeruis bij auscultatie toegevoegd.

Op de afdeling PICU werd samen met de artsen besloten het Amerikaanse
PRISM-scoresysteem (Pediatric Risk Score of Mortality) te gebruiken. De PRISM-
score is een afgeleide van de Physiologic Stability Index (PSI). Beide scoresyste-
men PSI en PRISM zijn ontwikkeld om de klinische ernst van de toestand van
de patiënt te meten om aan de hand daarvan het risico van overlijden vast te kun-
nen stellen. Het PRISM scoresysteem is gevalideerd. Het PRISM-scoresysteem
bestaat uit de volgende te scoren items:
• Systolische bloeddruk, diastolische bloeddruk;
• Hartslagfrequentie, ademfrequentie;
• PaO2/FiO2, PaCO2;
• Glasgow Coma Scalescore (alleen bij vermoeden van centraal

neurologisch lijden), pupilreactie;
• PT/PTT;
• Totaal bilirubine, kalium, calcium, glucose en bicarbonaat.

Op basis van de bij de patiënt aangetroffen waarden of observaties wordt een
score toegekend. Het originele gevalideerde scoresysteem werd op een aantal
onderdelen aangepast naar inzicht van de leden van de werkgroep. Zo is bij het
item systolische bloeddruk in de door ons gehanteerde methode rekening
gehouden met de toediening van cardiotonica. Cardiotonica hebben een bevor-
derend effect op de werking van de hartspier. Een afwijkende systolische bloed-
druk kan worden gemaskeerd door cardiotonica. Dit betekent dat bij dezelfde
patiënt de systolische bloeddruk bij gebruik van cardiotonica anders kan wor-
den gescoord dan zonder gebruik cardiotonica. De diastolische bloeddruk is om
praktische redenen weggelaten. Hartfrequentie en ademfrequentie zijn in de uit-
eindelijk gehanteerde methode verder uitgesplitst naar leeftijd. De werkgroep
vond de PRISM-score op beide onderdelen te grof om de ernst mee te kunnen
laten wegen. De Glasgow Coma Scale en de pupilreactie werden wel gescoord,
maar de patiëntenpopulatie was van dien aard (niet-neurologisch) dat deze score
altijd nul was. De stolling is aangepast aan de in het AZG gebruikelijke bepalin-
gen en waarden. Het onderdeel totaal bilirubine werd verder uitgesplitst naar
leeftijd. K, Ca en glucose werden eveneens verder uitgesplitst naar leeftijd. Uri-
neproductie en creatinine werden aan het scoresysteem toegevoegd. Gezien het
onderwerp van studie, namelijk bloedgasanalyses, achtte de werkgroep het
noodzakelijk de nierfunctie op te nemen in de score. Per afzonderlijk item is de
maximale score verschillend.

Registratie
Het registreren van de patiënten, zowel met de KERO- als de PRISM-methode,
werd uitgevoerd door een onderzoeksmedewerker. Deze werd geïnstrueerd en
begeleid door de onderzoeker en de medisch specialisten uit de werkgroep die
werkzaam zijn binnen NICU en PICU. De gegevens zijn overgenomen uit het
medische dossier van de patiënt.
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Bij het scoren van de patiënten zijn de volgende criteria gehanteerd:
• Er is gescoord op het tijdstip van aanvraag van een BGA of, indien niet moge-

lijk, op het meest dichtbijgelegen tijdstip. Op basis van het totaal aantal vast-
gestelde scores over 24 uur is uiteindelijk een gemiddelde ernstscore voor 24
uur berekend: de dagscore.

• Er zijn alleen patiënten gescoord die volledige episoden van 24 uur op de
afdeling NICU of PICU hebben gelegen. Wanneer een patiënt gedurende een
dag minder dan 24 uur was opgenomen, dan werd die patiënt niet gescoord
en telde deze dag niet mee.

• Er zijn alleen patiënten gescoord die meer dan 12 uren per dag zijn beademd.
Deze grens is arbitrair. Patiënten die meer dan de helft van een etmaal wor-
den beademd en vervolgens worden losgekoppeld om zelfstandig te ademen,
kennen een periode van afwennen (weaning). Gedurende deze periode valt
de patiënt binnen de richtlijn voor het aanvragen van BGA bij de beademde
patiënt. Om inhoudelijke redenen werden door de werkgroep ook voor het
aanvragen van BGA bij niet-beademde kinderen richtlijnen ontwikkeld. Dus
mocht er al sprake zijn van een periode van compleet afgewend zijn binnen
12 uren, dan geldt de richtlijn voor niet-beademde kinderen. Ook op het
moment dat de kinderen niet meer worden beademd, is hun klinische toe-
stand gescoord gedurende de rest van de 24 uren.

• Als op een bepaald tijdstip de waarde van een item niet bekend was, is als
waarde het gemiddelde van de vorige en de eerstvolgende bepaling genomen.
Aan deze gemiddelde waarde is vervolgens een score toegekend. De gluco-
sewaarden en urineproductie vormen hierop een uitzondering. Een afwij-
kende glucosewaarde is alleen voor het tijdstip van de bepaling ervan
gebruikt, gezien de snelle verandering van het glucosegehalte na instelling
van therapie. De urineproductie is over de laatste zes uren bepaald.

• Items die maar eenmaal per dag zijn bepaald, zijn voor de gehele dag
gebruikt.

• Het klinische beeld is over een periode van 24 uur bepaald.
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Bijlage 7  Infectie-registratie formulier Neonatologie
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Bijlage 8  Registratie-methode kweken

Registratie
De uitslagen van de diverse routinematige bacteriologische kweken zijn uit de
laboratorium-administratie van de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie (DZE) ver-
kregen. Dit is uitgevoerd gedurende een periode van een half jaar (januari t/m
juni). Het gehanteerde criterium bij de registratie van de micro-organismen is
het al dan niet voorkomen van het micro-organisme in de genoteerde laborato-
rium-uitslag. Zodra door de registrator kon worden geconstateerd dat een
bepaald micro-organisme in de uitslag is aangetroffen, is de kweek als positief
gewaardeerd voor dat micro-organisme. Hierbij is rekening gehouden met de
mogelijkheid dat een kweek meer soorten bacteriën kan bevatten. Naast het
gevonden micro-organisme zijn ook de naam van de patiënt diens unieke zie-
kenhuisnummer, de verpleegafdeling en de datum waarop het te kweken mate-
riaal is afgenomen genoteerd. Door deze wijze van registreren is het mogelijk
geworden de eerder genoemde kweeksets te kunnen onderscheiden.
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Bijlage 9  Protocollen routinematige bacteriologische kweken

PROT.KWE

Protocollen surveillance-kweken voor:

• Paediatrische Intensive Care
• Neonatologie
• Kinderoncologie (zie bijlage).

A  Paediatrische Intensive Care

1 Bij opname
kweken: keel/sputum*, lies en faeces.

2 Tijdens opnameperiode
kweken; 2 x per week keel/sputum* en faeces

* bij beademing sputumkweek i.p.v. keelkweek.

B  Neonatologie (noord en zuid)

1 Bij opname
kweken bij kinderen jonger dan 3 dagen: oor, keel/spu-
tum*, lies faeces

kweken bij kinderen ouder dan 3 dagen: keel/sputum*
en faeces

2 Tijdens opnameperiode
kweken: 2 x per week keel/sputum* en faeces

* bij beademing sputumkweek i.p.v. keelkweek.

C  Oncologie

Betreft:
1 Staken routine bacteriologisch onderzoek bij kinderen

met kanker.
2 Invoering gerichte bacteriologische bewaking van kin-

deren met kanker, die ‘SDD’ krijgen.
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Tot op heden is het gebruikelijk dat bij kinderoncologische patiënten geduren-
de hun klinische periode 2 x per week zgn. surveillance (inventarisatie) bacte-
riologisch onderzoek wordt gedaan.
In het kader van een meer gerichte diagnostiek en therapie bij vermoeden op
infectie bij een kinderoncologische patiënt is onlangs een beslisschema geïntro-
duceerd met criteria voor start, bijstelling en staken van zgn. empirische antibi-
otische therapie. In dit schema wordt ook de noodzaak van adequate initiële dia-
gnostiek benadrukt.
Wij achten het daarom in het kader van patiëntenzorg, niet langer nodig de
bovengenoemde routine ‘surveillance’ kweken te handhaven.
Vanaf 1-12-’93 verzoeken wij wel om wekelijks een neuskeelwat- en faeces-
kweek in te zenden van kinderen die Selectieve Darm Decontaminatie (SDD)
krijgen.
Tevens zouden wij de verpleegafdelingen willen vragen om bij onslag van een
‘SDD-patiënt’ de (ouders van de) patiënt een faeceskweekpotje mee te geven dat
bij het eerstvolgende polikliniekbezoek kan worden ingeleverd.

Met dank voor medewerking,
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Bijlage 10  Frequentie-tabellen aantallen aanvragen bloedgasanalyses
(BGA)

Frequentie-tabel van het aantal BGA-aanvragen per beademingsdag voor NICU
en PICU in periode 1.

Aantal BGA per beademingsdag Gerealiseerd door NICU Gerealiseerd door PICU
0 0 1
1 2 5
2 7 17
3 14 12
4 22 6
5 25 3
6 22 3
7 17 0
8 3 1
9 4 0

10 3 0
11 2 0
12 1 0
13 1 0

Frequentie-tabel van het aantal BGA-aanvragen per beademingsdag voor NICU
en PICU in periode 2.

Aantal BGA per beademingsdag Gerealiseerd door NICU Gerealiseerd door PICU
0 3 1
1 6 7
2 15 5
3 9 9
4 11 12
5 6 3
6 7 1
7 6 2
8 1 0
9 0 0

10 0 0
11 1 0



Frequentie-tabel van het aantal BGA-aanvragen per beademingsdag voor NICU
en PICU in periode 3.

Aantal BGA per beademingsdag Gerealiseerd door NICU Gerealiseerd door PICU
0 8 0
1 19 8
2 13 14
3 19 21
4 22 10
5 21 4
6 22 3
7 11 2
8 4 0
9 1 0

Frequentie-tabel van het aantal BGA-aanvragen per beademingsdag voor NICU
en PICU in periode 4.

Aantal BGA per beademingsdag Gerealiseerd door NICU Gerealiseerd door PICU
0 2 7
1 10 15
2 25 22
3 13 13
4 21 6
5 11 1
6 5 1
7 1 1
8 1 1
9 0 0

10 0 1
11 1 0
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