
WEBINAR Code Zwart: tekort IC-bedden







Gesprekshulp behandelgrenzen

Marieke Meinardi

Internist ouderengeneeskunde,
Albert Schweitzerziekenhuis



• Wat is dat?

• Is dat voor iedereen gelijk?

• Haalbaarheid?

• Wenselijkheid?

Optimale zorg



• Bij beoordeling haalbaarheid 
kwetsbaarheid mee overwegen

• Gesprek over wenselijkheid voeren

Optimalisatie zorg



• Wisselend beloop

• Ernstige long afwijkingen waarvoor 
beademing noodzakelijk is

• Door grote aantallen dreigend IC-
bedden tekort

Corona



Albert Schweitzer ziekenhuis wil door gesprekken 
'Italiaanse rampscenario's' voorkomen

https://youtu.be/Da4thX81qUw

https://youtu.be/Da4thX81qUw
https://youtu.be/Da4thX81qUw


Gesprekshulp



Kernpunten

• Ondersteuning van het gesprek door papieren 
voorbereiding

• Keuzes zowel voor de patiënt als arts weloverwogen 
gemaakt wordt

• Niet haalbare of wenselijke IC opnames voorkomen

• Systeemdoel; Efficiënt mogelijk gebruik maken van 
schaarste IC-bedden 



Kernpunten

René Héman

voorzitter KNMG

Draaiboek Triage ‘code zwart’



Waarom een draaiboek?



Fase 3, stappen A, B en C



Fase 3, stappen A, B en C

STAP A. 
Triage conform Draaiboek Pandemie

STAP B. 
Striktere triage op medische gronden conform Draaiboek Pandemie

STAP C.
Triage op basis van niet-medische overwegingen (=dit document)



Laatste stap: Triage op basis van niet-
medische overwegingen



Laatste stap: Triage op basis van niet-
medische overwegingen

• Er zijn meerdere patiënten die op medische gronden niet van 
elkaar te onderscheiden zijn en gelijk zijn in hun behoefte aan 
IC-zorg én er is nog steeds onvoldoende IC-capaciteit. 

• Patiënten worden met elkaar vergeleken aan de hand van niet-
medische overwegingen om te bepalen welke patiënt voorrang 
krijgt. 



Ethische uitgangspunten voor fase 3 stap C

• Het principe dat ieder mens gelijkwaardig is;

• Het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk levens willen redden;

• Rechtvaardigheid: gelijken gelijk, en ongelijken ongelijk behandelen.

• Dezelfde criteria gelden voor zowel COVID-19 patiënten als voor andere 
patiënten die IC-zorg nodig hebben.

Uitgangspunten



Ethische uitgangspunten voor fase 3 stap C

Maatschappelijke positie, verstandelijke of lichamelijke 

beperking, iemands persoonlijke relaties, iemands vermogen 

te betalen of sociale status, etniciteit, nationaliteit, juridische 

status of sekse, voorafgaande kwaliteit van leven, “eigen 

schuld”  speelt geen rol.



Triage o.b.v. niet-medische overwegingen: 
fase 3 stap C

Fase 3 stap C  eerst voorrang voor: 

• Prioriteit voor patiënten van wie, voor zover mogelijk, ingeschat kan 
worden dat zij minder lang IC zorg nodig hebben om te overleven, en 
dus minder beroep doen op schaarse capaciteit.

Dit betekent dat patiënten die een langere IC-opname nodig zullen 
hebben, een lagere prioriteit krijgen. 



Triage o.b.v. niet-medische overwegingen: 
fase 3 stap C

Fase 3 stap C  dan voorrang voor: 

• Mensen die werkzaam zijn in de zorg krijgen voorrang, maar alleen 
onder de volgende twee voorwaarden: 

• indien zij beroepsmatig veelvuldig en risicovol contact met verschillende 
patiënten hebben gehad waarin zij aan COVID-19 werden blootgesteld; én

• er tegelijkertijd een landelijke of regionale schaarste was van materiaal voor 
persoonlijke bescherming.



Triage o.b.v. niet-medische overwegingen: 
fase 3 stap C

Fase 3 stap C  dan: 

• Triage op basis van intergenerationele solidariteit
• voorrang voor patiënten in een jongere generatie: 0-20 jaar; 20-40 jaar; 40-60 

jaar; 60-80 jaar; 80+jaar. 

• ‘Fair-innings’-argument: iedereen zou in de loop van zijn of haar leven evenveel 
gelijke mogelijkheden (‘fair innings’) moeten hebben. Dit betekent dat voorrang 
wordt verleend aan patiënten uit een jongere generatie.

• Iedere generatie maakt kans om op de IC te komen.



Triage o.b.v. niet-medische overwegingen: 
fase 3 stap C

Fase 3 stap C  indien eerdere stappen geen uitsluitsel bieden: 

• Een procedure gebaseerd op toeval: loting of ‘first come, first serve’

• In het geval dat patiënten zich achtereenvolgens aandienen zal de 
procedure gebaseerd worden op ‘first come, first serve’.

• Indien patiënten zich tegelijkertijd aandienen zal de procedure op 
basis van loting zijn.



Triage o.b.v. niet-medische overwegingen: 
fase 3 stap C



DANK U WEL

Heeft u nog vragen?


