
TRAFIC survey studie 
interhospital TRAnsport oF critically Ill Children 
 
De TRAFIC survey studie is een onderzoek naar tevredenheid van zorgverleners betrokken bij 
interhospitale transporten van niet-beademde kinderen naar een kinderintensive care (PICU). Met 
niet-beademd wordt bedoeld: patiënten die op moment van verwijzing/aanmelding van transport 
niet-invasief beademd worden (dus niet geïntubeerd zijn). Dit is dus inclusief de patiënten die na 
verwijzing alsnog worden geïntubeerd en invasief beademd getransporteerd worden, maar exclusief 
de patiënten die op moment van verwijzing al geïntubeerd waren. 
 
Tevredenheid wordt onderzocht met behulp van een vragenlijst die bedoeld is om ingevuld te 
worden na ieder PICU-transport door de twee bij de zorg betrokken partijen, namelijk een 
zorgverlener van de verwijzende partij (zoals een kinderarts uit een perifeer ziekenhuis) en een 
zorgverlener uit de ontvangende partij (zoals een kinderintensivist uit een UMC). De vragen gaan 
over verschillende fasen van het transport (verwijzing/consultatie, transport en vervoer zelf, 
aankomst en opname in het ontvangende ziekenhuis). De vragenlijst is dus bedoeld om, 
onafhankelijk van elkaar, altijd door 2 partijen ingevuld te worden, óók als men bijvoorbeeld alleen 
betrokken is geweest bij de fasen van de verwijzing en het vertrek (bijv. als kinderarts bij een 
transport uitgevoerd door een PICU-team) of bij de fasen van verwijzing en aankomst (bijv. als 
kinderintensivist bij transport door de verwijzende partij zelf).  
 
Het doel van dit onderzoek is een inventarisatie en knelpunten-analyse van de huidige praktijk van 
transporten van niet-beademde kinderen richting een PICU, en het bredere doel van de TRAFIC 
studie is het optimaliseren van de afspraken omtrent PICU-transporten.  
Voor meer informatie, zie het informed consent formulier. 
 
Tevens zijn hier zakkaartjes voor verwijzer en ontvanger te vinden. In dit zakkaartje ziet u in een 
overzicht van de informatie over het transport die u nodig heeft om de vragenlijst volledig in te 
vullen. Heeft u een fase van de zorg niet uitgevoerd, bijv. u was geen begeleider van het transport 
zelf, dan zult u daar uiteraard ook geen vragen over krijgen in de vragenlijst. Alle informatie bij de 
hand hebben tijdens invullen scheelt u in de tijd, en helpt ons met een beter onderzoek!  
 
Deelname is geheel vrijwillig, en kost ongeveer 15 minuten van uw tijd. LET OP: de vragenlijst kan 
NIET tussendoor opgeslagen worden. 
 
Alvast bedankt voor uw deelname en tijd, en neem bij vragen gerust contact op met 
het onderzoeksteam (zie informed consent formulier voor contactgegevens)! 
 

 


