PICE training
De stichting Pediatrische Intensive Care Evaluatie organiseert een landelijke trainingsbijeenkomst naar
aanleiding van de PICE registratie. Hierin is de complicatieregistratie gebaseerd op de NVKsystematiek
opgenomen. In de training komt aan bod hoe deze complicaties op eenduidige, uniforme wijze te
registreren.
Programma PICE training do. 24 januari 2013 van 10.30-15.30
Locatie : Utrecht UMCU-WKZ, bespreekruimte chirurgie 4e verdieping
10:30 Zaal open
- Opening en voorstelronde.
- Algemene inleiding. De PICE-registratie, reden registratie, cijfers rapportages, Knelpunten ("missings",
inconsistenties en "overige") in de PICE-registratie en het registratie-programma (CLICK4).
- PIM & PRISM. Theorie en instructies gebruik prognostische scores PIM2/PIM3 & PRISM en EMV,
richtlijnen en valkuilen PIM & PRISM en voorbeelden voor discussie.
-Behandelen vragen/opmerkingen cursisten mbt problemen ondervonden bij Cases 4 en 7
- ANZPIC diagnoseclassificatie. Theorie en instructies. Voorbeelden voor discussie.
Bespreking met cursisten Cases A t/m D
Lunch (12:30-13:00): broodjes aanwezig.
- Complicatieregistratie. Theorie/definities van de 3 complicaties:
Accidentele extubatie, Lijn-gerelateerde infectie en Medicatie-gerelateerde complicatie. Hoe in te vullen,
praktijk voorbeelden. Zie http://www.pice.nl/CR.htm ook voor definities lijnsepsis.
- Oefening & registratie Casus 6
- Tijd voor vragen cursisten, evaluatie, afsluiting
15:30 Einde.
Trainers: Koos Jansen (UMCU), Carin Verlaat (UMCN) en Roelie van Asperen (AMC), kinderartsintensivisten.
Voorbereiding (uitgewerkte cases meenemen): Cases 4 en 7 op PICE-Werkblad, Casus 6 , Cases A t/m D
, toelichtingen op Complicaties, PIM2/3 & PRISM, Vraag&Antwoord-op-Diagnoses&PIM
Hulpmateriaal: http://www.pice.nl/training.htm en http://www.pice.nl/dataset.htm
Door deze verdere uitrol van het registreren van PICU opnames en complicaties geven wij nadere
invulling aan verplichtingen die voortvloeien uit het IGZ-onderzoek uit 2001, de erkenningsvoorwaarden
voor IC’s voor kinderen van het Ministerie van VWS, de richtlijnen en aanbevelingen uit de SICK van de
NVK én de recente wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg.
Accreditatie (4 punten) is aangevraagd. Vergeet niet uw BIGregistratie en teken de presentielijst!
Contact: info@pice.nl (06-36075775)

