Samen met de coördinatoren Doelmatigheidsonderzoek van de Universitair Medische Centra
organiseerde de NVTAG op vrijdag 18 juni 2004 het symposium:
Doelmatiger gezondheidszorg: kleine projecten, grote verbetering!
Op het symposium zijn de resultaten gepresenteerd van 24 doelmatigheidsprojecten uit het
zogeheten “VAZ-programma”. Dit programma dat in de jaren 1999-2002 door de UMC's en
CVZ gezamenlijk is gefinancierd, richtte zich op onderzoek ter ontwikkelen van richtlijnen
voor praktijkproblemen. Het symposium vond plaats op het VUMC te Amsterdam.
Het programma zag er als volgt uit:
12:00 uur

Inloop, registratie, koffie, broodjes
Welkom en opening door de dagvoorzitter, mw Dr E Borst-Eilers

13:00 - 14:00
Keynote spreker: Dr A. Boer (CVZ)
14:00 - 15:15

Parallele sessies
1. Organisatie van zorg: maatwerk (O.l.v. Dr. Marc
Koopmanschap, iMTA)
* Evaluatie van de effecten van de invoering van operatieve
dagbehandeling op tevredenheid van personeel en patiënten,
alsmede andere aspecten, en eventueel aanpassing van de
richtlijnen
* Joint care versus usual care bij totale-heupprothese en totaleknieprothese: doelmatigheidsanalyse vanuit verschillende
perspectieven
* Ontwikkeling van richtlijnen betreffende timing, dosering en
toedieningsvormen van antibiotica

2. Zorg op maat: minder is beter? (O.L.v. Prof.dr.ir. Guus de
Vries, Erasmus MC)
* Gecontroleerd onderzoek naar de doeltreffendheid van een
risicostratificatie-systeem voor de opnameduur op de IC na
hartoperatie
* Ontwikkeling en validering van een nieuwe richtlijn voor
ambulant vervolgen van patiënten met een hoog - energetisch
trauma zonder waargenomen letsels

* De glaucoompoli in het derde Millenium: sensitiviteit en
specificiteit van de nerve fiber analyzer en de frequency doubling

perimeter

3 Diagnostiek bij mammacarcinoom (O.l.v. Prof dr Patriek
Bossuyt, AMC)
* Validatie en voorbereiding van de nationale toepassing van een
nieuwe diagnostische methode volgend op een positieve
bevinding bij mammacarcinoom screening (stereotactische
histologische naaldbiopsie)
* Richtlijnen voor disseminatiediagnostiek bij lokaal recidief
mammacarcinoom
* Echografie bij mammacarcinoom: bepaling van de toegevoegde
diagnostische waarde

4. Doelmatige richtlijnen voor diagnostiek (O.l.v. Prof dr Theo
Wiggers, AZG)
* Ontwikkeling en validatie van een vereenvoudigde
meetmethode van de nierfunctie bij zieke kinderen: doelmatiger
en patiëntvriendelijker?
* Patiëntgebonden onderzoek naar de adherentie van huisartsen
en neurochirurgen aan richtlijnen voor diagnostiek en therapie bij
LRS
* Echo en/of CT bij mogelijke postoperatieve sepsis in de buik:
ontwikkeling richtlijn

* Doelmatigheid hydrosonografie in de gynaecologie
15:15 - 15:45

Theepauze

15:45 - 16:45

paralle sessies
5 Doelmatigheid bij preventie en screening (O.l.v. Prof dr Hein
Koomans, UMCU)
* Vaattoegang dialysepatiënt: validatie van een richtlijn voor
preventie en behandeling van trombose
* Evaluatie van een richtlijn voor verwijzing van Hepatitis-B
geïnfecteerden naar het ziekenhuis, zo nodig revisie, en publicatie
6 Follow up: het oog van de dokter … (O.l.v. Prof dr Andre

Verbeek, UMC St Radboud)
* Hoofd-hals-oncologie: ontwikkeling van een doelmatiger
richtlijn voor de nacontrole
* Testiscarcinoom: ontwikkeling van een doelmatiger richtlijn
voor de nacontrole
* Mogelijk loszittende heupprothese: naar een efficiënt
diagnostisch traject
* Aspecifieke thoracale klachten op de eerste Harthulp: de
effecten van een korte interventie

7 Paramedische en verpleegkundige aspecten (O.l.v. prof dr
Maarten Boers, VUMC)
* Validatie van een symptomatisch behandelplan voor
ondervoede oudere ziekenhuispatiënten, gebaseerd op een
doelmatigheidsonderzoek in een gecontroleerde setting
* Onderzoek naar de vraag of postoperatief temperaturen
(selectief) kan worden afgeschaft en - zo ja - ondersteunen van
een desbetreffende richtlijn
* Verbetering toepassing kunstvoeding (parenterale en enterale
voeding
* Oefentherapie na een ongecompliceerde CABG-operatie: een
vergelijking van twee fysiotherapeutische behandelstrategieën
16:45 - 17:15

Keynote speaker: Prof dr Job Kievit (LUMC)

17:15 - 17:45

Discussie en afsluiting door dagvoorzitter

17:45

Borrel

