Verstandige keuzes
bij interne geneeskunde 1
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Prik op de klinische afdeling alleen meer dan twee keer
per week bloed als er een indicatie is.
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Voorkom het plaatsen van een urineverblijfskatheter bij
stabiele patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) die zelf
nog kunnen plassen.

Niet meer bloed prikken dan nodig is, levert patiëntvriendelijke zorg op zonder verlies
van kwaliteit en veiligheid. Goede afspraken hierover maakt diagnostiek ook een stuk
goedkoper.

Het plaatsen van een urineverblijfskatheter brengt namelijk risico’s - en extra kosten met zich mee. Zo zijn katheter-geassocieerde urineweginfecties een frequent voorkomend
probleem in de Nederlandse ziekenhuizen.

3

Doe geen onderzoek naar een erfelijke stollingsafwijking
bij een eerste trombose of embolie.
De uitkomst van dit stollingsonderzoek zal de behandeling niet beïnvloeden. Daarnaast
voorkomt het onnodig screenen en onrust bij de patiënt en de familie als er sprake is
van een positieve uitslag. Het niet doen van dit onderzoek is patiëntvriendelijk en kostenbesparend.
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Stap indien mogelijk over van intraveneuze naar orale
antibiotica en overweeg ontslag naar huis.
Het is wetenschappelijk bewezen dat een vroege overstap van antibiotica toedienen via het
infuus naar het slikken van orale antibiotica verantwoord en veilig is. Een vroege overstap is
patiëntvriendelijker, minder bewerkelijk voor de verpleging en leidt tot aanzienlijke kostenbesparing. Een bijkomend voordeel is dat de patiënt eerder met ontslag kan, wat uiteraard
niet alleen beter is voor de patiënt, maar nóg meer kostenbesparing oplevert.

Maak geen standaard röntgenfoto van de buik en de
borstkas bij volwassen patiënten met acute buikpijn.
In de beoordeling bij patiënten met acute buikpijn zijn röntgenfoto’s van de buik en borstkas
niet nodig. Deze technieken hebben geen toegevoegde waarde ten opzichte van anamnese
(de ziektegeschiedenis die de patiënt aan de dokter vertelt), lichamelijk onderzoek en
laboratoriumonderzoek om de diagnose acute buikpijn vast te stellen. Zo voorkom je dat er
van de patiënt onnodig foto’s, en daarmee onnodig kosten gemaakt worden.

Over Verstandig Kiezen
Deze ’Verstandige Keuzes bij interne geneeskunde’ zijn onderdeel van het programma ‘Verstandig
Kiezen’.
De Federatie Medisch Specialisten en ZonMw
willen met dit programma medisch specialisten en
patiënten stimuleren om in gesprek te gaan over
het nut en de noodzaak van zorgmogelijkheden.
‘Verstandige Keuzes’ zijn evidence based aanbevelingen waarover artsen en patiënten het
gesprek zouden moeten voeren. Zo kunnen zij
samen bepalen wat de best passende behandeling is voor deze patiënt.
In het programmaonderdeel ‘Verstandige Keuzes’
wordt samengewerkt met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).
Voor literatuurverwijzingen zie
http://www.internisten.nl/verstandigkiezen

Meer informatie over Verstandig Kiezen vindt u
op de website www.verstandigkiezen.nu.

