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Noah

• Leeftijd: 8 weken oud
– 8 wkn te vroeg geboren; 1,5 kg
– Eerste 7 weken in het ziekenhuis

• Respiratoir syncytieel-virus
– Extra vatbaar voor RSV à risico heropname en beademing



Risicogroep

• Preventie ernstige lagere luchtwegaandoeningen door 
het RS-virus (RSV) bij:
– te vroeg geboren kinderen (≤ 35 weken), die bij het begin 

van het RSV-seizoen < 6 maanden;
– kinderen < 2 jaar die in voorafgaande 6 maanden een 

behandeling voor bronchopulmonale dysplasie (BPD) nodig 
hadden;

– kinderen < 2 jaar die een congenitale hartaandoening hebben 
die hemodynamisch significant is.



Aanbod

• Palivizumab (Synagis®)
– Gedurende sept – april maandelijks (28-30 dgn) thuistoediening 

door kinderverpleegkundige
• Snelle bescherming 

– 1e gift binnen 24u na ontslag
• Versnipperde zorg

– Niet meerdere partijen komen thuis voor verschillende zorg



Werkwijze

• Apotheek berekent benodigde medicatie
• Kinderverpleegkundige haalt medicatie bij apotheek 

(flacon met injectievloeistof)
– Patiënt hoeft 1x thuis te zijn voor toediening (niet voor levering 

medicatie/ophalen medicatie)
• Thuis bij patiëntje dosering obv gewicht
• Controle dosering en opgetrokken hoeveelheid via 

toedientabel + foto
• Alertheid op bijwerkingen/signalen

– Indien nodig contact met neonatoloog, verpleegkundig specialist, 
kinderarts (bestuur KTZ)

– Adrenaline in nood



Vergelijking aanbod
Voorheen Huidig Resultaat

Gezondheidswinst Bescherming ≤ 5 
werkdgn

Bescherming ≤ 24u Reductie kans op 
heropname en evt
beademing

Patiëntgericht Verpleegkundige

Staat los van 
hoofdbehandelaar

Kinderverpleegkundige

Korte lijnen met 
hoofdbehandelaar

Kinderarts als back-up 

Ogen en oren tav
effectiviteit, 
behandeling en 
bijwerkingen

Oudergericht Levering
medicatie en 
toediening op 
verschillende 
momenten

Kinderverpleegkundige 
neemt gekoelde 
injecties mee

Vaste
verpleegkundige(n) per 
gezin

Niet onnodig
belasten van gezin

Continuïteit in relatie 
(niet steeds zelfde 
verhaal vertellen) 

Oudertevredenheid 
(Nett Promotor
Score 2015-2016)

71,9 87,5 Verbeteren op basis 
van klantvraag



Toekomstmuziek

• 1e toediening palivizumab in ziekenhuis


