Ik geloof het niet…

Anesthesiologie: Quo Vadis?
Van preoperatief naar perioperatief
Prof dr LPHJ Aarts

“Geloven doe je in de kerk, jongen!!”

Visie? of, de oude mannen vertellen

• Ik ben anesthesioloog
• Ik ben hoogleraar afdelingshoofd-anesthesiologie
• Ik ben een man…
• Ik was hoogleraar anesthesiologie ihb perioperatief
• Ik ben steeds eigenwijzer!

Waar komen we vandaan?

Waar gaan we naar toe?

• 1846

• VBHC

• Holmes

• Vergrijzing

• Oorlogen

• Disruptive medicine

• Pearl Harbour

• Taak verschuiving

• D-day

• LEAN

• Beademing

• Etc, etc, etc,

• ICU

• Pijnbestrijding
• Perioperatieve zorg

• Parole, parole, parole
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Het begin in 1846:

Oliver Wendell Holmes(1809-1894):

• Erkend als doorbraak

• Legende

• “this is no humbug”

• Hygiene--

• Patienttevredenheid
• Oliver Holmes:

• “Dogma exploding”

• “Mocht u voor het woord
anesthesie kiezen dan zal dit een
begrip worden dat met respect
herhaald zal worden door de
tongen van alle mensen van de
beschaafde wereld”.

Zonder anesthesiologie WOI…..

Waarom op deze manier?

Waarom op deze manier? Waarom zo moeilijk?

Terug naar de basis: de inleiding/de kap:
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Terug naar de basis: de inleiding/de kap:

1951: Engstrom
• Controlled mechanical ventilation
• Toepassingen?
• Polio
• Resuscitatie
• Thorax operaties
• Postoperatief:

• Geboorte van de
ICU!
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De “moderne” anesthesie geboren:

Risico? Verbetering bewaking!

Effect van actief ingezet beleid:
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Is het genoeg?
Anesthesia related mortality

• 1954
3,7:1000
• 2004
1:100.000

Beecher and Todd 1954; Irita et al. 2004

Victim of our own succes…..

11 van de 422424 patienten geintubeerd….VALUE

Is het genoeg?
Het gaat beginnen!!:
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Waar komen die stopmomenten nou vandaan?

Is het genoeg?
2004(reeds):
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Onderzoek in anesthesiologie

1971: 2832

> 8x

Trends (1)

2016: 23.416

Vlassakov KV, Kissin I. Decline in the Development of New Anesthetics. Trends Pharmacol Sci 2016; 37: 344-52

Trends (2)

Postoperatieve complicaties en mortaliteit
Global patient outcomes after elective surgery: prospective cohort
study in 27 low-, middle- and high-income countries
Br J Anaesth. 2016 Nov; 117(5): 601–609.

• Prospectieve internationale cohort studie, inclusie 1
week
• 474 Ziekenhuizen in
19 high-, 7 middle- and 1 low-income landen
• Electieve chirurgie, tenminste 1 overnachting
• n= 44 814

Vlassakov KV, Kissin I. Decline in the Development of New Anesthetics. Trends Pharmacol Sci 2016; 37: 344-52

Postoperatieve complicaties en mortaliteit

Perioperative mortaliteit
Intraoperatieve mortaliteit

Postoperatieve mortaliteit
(<30 d)

• Spectaculair afgenomen in 30
jaar

• 0.5 - 3%*

• In hospital complicaties: 16.8%
• In hospital mortaliteit: 0,5%

• Niet zeldzaam!

• 0.001%
• (Geen significante verschillen tussen low-middle en high income
landen)

Global patient outcomes after elective surgery: prospective cohort study in 27 low-, middle- and high-income countries
Br J Anaesth. 2016 Nov; 117(5): 601–609.

• Zeldzaam!

• Postoperatieve complicaties
17%

* Pearse RM, Moreno RP, Bauer P, et al.
Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study.
Lancet 2012 ; 380 : 1059 – 65
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Is het genoeg?
Anesthesie en outcome
• Focus op lange termijn effecten van anesthesie

• Veiligheid?

• Na ontslag verkoever!

• Erkenning?

• Belangrijkste typen onderzoek

• Opleiding?

• Grote multicenter RCT’s
• Cohort onderzoeken

• Onderwijs?

Stemmen uit de “samenleving”(NVA):
• Anesthesioloog:
• “de perioperatieve dokter”
• “de bewaker van de
patientveiligheid”
• “de ideale specialist voor de
SEH”
• ICU is het domein van de
anesthesioloog
• de palliatieve dokter
• De ziekenhuisarts
• Niemand hoeft nog pijn te
hebben……

een container begrip?
• Wat is een containerbegrip? Van Dale zegt:

• “een begrip zonder scherp afgebakende betekenis
waaraan de taalgebruiker zelf nader invulling kan
geven en dat op veel verschillende toestanden,
gebeurtenissen of zaken wordt toegepast.”

een container begrip?
• Wie is nu deze perioperatieve dokter?
• Vraag het aan:

• De interne geneeskunde
• De ziekenhuisarts
• De chirurg
• Wat moet deze dokter kunnen?
• Wat moet deze dokter doen?
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Eigen parochie (psst:hoe zit het met die ring?)

Prof dr L.P. H.J. Aarts
Afdeling Anesthesiologie

Hoe groot is het probleem?

Winnaar??

• Tweederde van de patiënten in ziekenhuizen
ervaart pijn
• 40 tot 75% van de patiënten ervaart matige tot ernstige
pijn (pijnscore ≥4) postoperatief
Sommer 2008, Gramke 2007, de Rond 2001
• Pijn is een van de meest voorkomende
redenen voor een bezoek SEH
• Van de patiënten met kanker heeft een kwart matige tot
ernstige pijn
Van den Beuken - Van Everdingen 2007

Pas op!!

Maar ook dit:

• Vergoeding lage
rugpijn….
• Evidence based?
• En dan???
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Tipping point?

Value based care:
• Verplichte outcome cijfers
• Verbetering preventie/eerste lijn
• Organiseer zorg rondom de ziekte
• Geen vergoeding per verrichting maar per zorgtraject….
• Competitie waarbij de beste zorgpaden organisator wint
• EPD
• Shared decision making

Maar ook dit:

Clayton Christensen:

• Vergoeding lage
rugpijn….
• Evidence based?
• En dan???
• MAAR IK DOE HET
KWALITATIEF HEEL
GOED….

Anesthesie en disruptive and value based medicine???

Anesthesiologie en het gevaar……
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HOE ziet u de toekomst van de anesthesiologie?

Wall Street Journal Clayton Christensen 2013:
Going beyond current licensing, consider changing many
anticompetitive regulations and licensure statutes that
practitioners have used to protect their guilds. An example
can be found in states like California that have revised
statutes to enable highly trained nurses to substitute for
anesthesiologists to administer anesthesia for some types
of procedures.

Wall Street Journal Clayton Christensen 2013:
• Guilds

In datzelfde land: Hoe onveilig is diepere sedatie in ??
• Pre- en postpropofolaire periode

• Highly trained nurses
• Some types of procedures

• CASH!!!!

En ook in de VS:

Niet zo maar een opleidingsziekenhuis….
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Hoog geeerd publiek, nogmaals de VS: The surgical home
(Vetter et al)
• Volldedige integratie van processen pre-/per- en post
• “it will be necessarily to expand the core knowledge,
skills and experience of anesthesiologists”

Quo vadis?
• Wat moeten we kunnen:
competenties?
• Wat moeten we weten?
• Wat gaan we afstaan en wat gaan
we nemen?
• Chapeau Zwolle, maar preoperatieve
poli door wie etc.??

• “ the perioperative surgical home will need to create strategic
added value for a health system and PAYERS”

• WAT ZIJN ONZE VALUES!!!
• En dat alles voor: value based
price

Redesign opleiding(“Aarts”)

Hoe gaat die opleiding er uit zien?

Glazen bol (Aarts):
Perioperatieve, ic, pijn en acute geneeskunde

Future vs reality?

• 5(?) jaar
• Compentie gericht nog duidelijker
• 90% haalt het: te veel of te weinig???
• Integratie Intensive Care
• Selectie vroeg

• Samenwerking SEH en Acute Interne geneeskunde
• Academisering pijngeneeskunde
• Verdiepen verdieping: thorax/IC/pijn/urgentie(acute zorg)
• Wetenschappelijk onderzoek
• Meetbare topics: EBM
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Van pre- naar peri!!
Antwoorden en/of vragen?
•?
•?
•?
•?
“James, please be careful”
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