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98 SUMMARY

Parkinson’s disease (PD) is a progressive neurodegenerative disease that has major impact 
on the quality of life. The social and economic impacts are substantial. PD patients do 
have a high healthcare consumption rate, and the risk of hospitalization is high. During 
hospitalization, this vulnerable patient group is at risk for complications and other adverse 
events. In this thesis we studied the spectrum of problems patients with PD encounter 
during hospitalizations and explored those aspects that can be changed to improve quality 
of care.

Chapter 1 provides a general background of PD: Next to epidemiology, pathogenesis, the 
clinical diagnosis, the diverse symptoms, treatment options, and the different aspects that 
influence the quality of life are discussed. Subsequently, the high use of healthcare facilities 
by PD patients and related costs are described. More in detail, adverse events and the Dutch 
situation concerning the hospitalization of this vulnerable patient group are emphasized. 

Chapter 2 describes the results of a systematic review of the literature concerning 
hospitalization of PD patients. The main findings of this review are that PD patients have 
more emergency room encounters and are hospitalized more frequently than non-PD 
patients. They are hospitalized because of direct and indirect disease related morbidity and 
non-PD related causes. Also, the duration of hospitalization is generally longer and there are 
more complications during these admissions. There is a high risk for infections, confusion, 
decubitus, and falls, and there are indications that there is a high rate of PD medication 
errors. There are many unresearched recommendations concerning the improvement of 
care for inpatient PD patients. There are just a few studies on medication continuation 
during surgery and one study analyzing the effect of neurologic consultation. Overall, most 
studies were retrospective, had small patient numbers and were related to admissions of 
PD patients having surgery. 

In Chapter 3 we focused on the deterioration of motor function of PD patients during 
hospitalization. In this retrospective study, PD patients from three different hospitals 
were asked to answer a standardized questionnaire concerning a possible hospitalization 
in the last year. One third of the patients had one or more complications. One fifth of 
the cases reported deterioration of motor function during hospitalization. In the clinical 
files there was an underreporting of this PD deterioration. In a quarter of the admissions 
there were PD medication errors, and for this variable there was no significant difference 
between admission to a neurological or other ward or whether or not having surgery. The 
most important risk factor for motor function deterioration during hospitalization was PD 
medication errors followed by infections and a higher levodopa equivalent dose per day. 

In Chapter 4 we investigated the motor function outcomes during hospitalization 
prospectively. Different variables were analyzed to find possible factors that could cause 
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motor function deterioration. There was a clinically important worsening of motor 
function at discharge in more than one quarter of the admissions. During almost half of 
the admissions, there were complications, mainly confusion and infections. There were 
PD medication errors in almost four tenth of the admissions, resulting in longer (but not 
statistically significant) average admission duration. This last factor is the most important 
risk factor for motor function deterioration at discharge, followed by infections during 
hospitalization. None of the PD patients that had control of their own PD medication had 
motor function deterioration. 

Since cognitive impairment is one of the most invalidating non-motor symptoms, in Chapter 
5 we additionally prospectively analyzed cognitive functions during the hospitalization of 
PD patients using different cognitive function tests. There was cognitive deterioration at 
discharge in about a quarter of the admissions (a little less or more depending on the test 
that was used).  An episode of confusion or delirium, occurring in more than a quarter 
of the admissions is a significant risk factor for cognitive deterioration at discharge, and 
PD medication errors during hospitalization are related to an episode of confusion or 
delirium. Patients that deteriorated were admitted on average longer, however this was not 
statistically significant. 

In Chapter 6 we explored whether PD patients are cared for with extra attention by the 
treating team during hospitalization as per the higher complication risk. With the help 
of a questionnaire, we inventoried the care during hospitalization. In most hospitals in 
the Netherlands, there is no protocol available concerning the hospitalized PD patients. 
Neurological consultations are by specific request of the treating specialist. Although in 
most hospitals there is a PD nurse specialist available, in half of the hospitals they are not 
involved during the hospitalization of PD patients.

In Chapter 7, a general discussion of the main findings is given and placed in a broader 
perspective. This is followed by recommendations for improvement of care and for directions 
for future research. The chapter ends with concluding remarks. 
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De ziekte van Parkinson (ZvP) is een neurodegeneratieve aandoening met grote invloed op 
de kwaliteit van het leven. Daarnaast heeft deze ziekte een grote sociale en economische 
impact. Mensen met deze ziekte maken veel gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen 
en hun kans op een ziekenhuisopname is groot. Tijdens een ziekenhuisopname loopt deze 
kwetsbare patiënten populatie een groot risico op complicaties en andere ongewenste 
gebeurtenissen. In dit proefschrift beschrijven we de verschillende problemen waar 
patiënten met de ZvP tijdens ziekenhuisopname mee geconfronteerd worden en maken we 
die aspecten inzichtelijk die tot een verbetering van de kwaliteit van zorg kunnen leiden. 

In Hoofdstuk 1 wordt een algemeen overzicht gegeven over de ZvP: Naast epidemiologie, 
pathogenese, de klinische diagnose, de verschillende klinische symptomen en behandelingen, 
worden de verschillende aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van leven vermeld. 
Vervolgens komen het grote gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen door patiënten 
met de ZvP en gerelateerde kosten aan bod. Meer in detail worden problemen tijdens 
ziekenhuisopname en de Nederlandse situatie met betrekking tot deze kwetsbare patiënten 
groep belicht. 

In Hoofdstuk 2 worden de bevindingen van een systematisch overzicht van de bestaande 
literatuur over de hospitalisatie van Parkinsonpatiënten weergegeven. Patiënten met de 
ZvP bezoeken de spoedeisende hulp vaker en worden vaker opgenomen in het ziekenhuis 
dan patiënten die deze aandoening niet hebben. Oorzaken voor ziekenhuisopnames zijn 
zowel direct als indirect met de ziekte gerelateerde comorbiditeit als oorzaken die los staan 
van deze aandoening. De ziekenhuisopnames zijn over het algemeen langer en er zijn meer 
complicaties. Er is een hoog risico op infecties, verwardheid, decubitus en valpartijen en er 
zijn aanwijzingen dat er veel met de ZvP gerelateerde medicatie fouten worden gemaakt. Er 
zijn veel niet wetenschappelijk onderzochte adviezen met betrekking tot het verbeteren van 
de zorg beschreven. Er zijn slechts enkele studies die het continueren van ZvP gerelateerde 
medicatie beschrijven tijdens een operatie en er is één studie die kijkt naar het effect van een 
neurologische consultatie. Over het algemeen waren de meeste studies retrospectief, was 
er slecht kleine aantal patiënten geïncludeerd en hadden de meeste artikelen betrekking op 
ziekenhuisopnames van patiënten die een operatie ondergingen.  

In Hoofdstuk 3 onderzochten we het beloop van  de motorische symptomen van patiënten 
met de ZvP tijdens een ziekenhuisopname. In deze retrospectieve studie is aan patiënten 
met de ZvP van drie verschillende ziekenhuizen gevraagd een gestandaardiseerde vragenlijst 
in te vullen die betrekking had op een mogelijk ziekenhuisopname in het voorafgaande 
jaar.  Eén derde van de patiënten gaf aan één of meer complicaties gehad te hebben. Eén 
vijfde melde motorische verslechtering tijdens ziekenhuisopname. In de klinische dossiers 
was er een onderrapportage van deze verslechtering. Tijdens een kwart van de opnames 
waren er met de ZvP gerelateerde medicatie fouten. Er was voor deze variabele geen 
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significant verschil was tussen neurologische en niet neurologische afdelingen en ook 
niet voor patiënten die wel of geen operatie hebben gehad. De belangrijkste risicofactor 
voor motorische verslechtering tijdens ziekenhuisopname was ZvP gerelateerde medicatie 
fouten, gevolgd door infecties en een hogere levodopa equivalente dosis per dag. 

In Hoofdstuk 4 werd het beloop van de motorische functie van patiënten met de ZvP gedurende 
een ziekenhuisopname prospectief geanalyseerd. Verschillende variabelen zijn bekeken om 
er achter te komen welke de oorzaak zouden kunnen zijn voor motorische verslechtering. 
In meer dan een kwart van de ziekenhuisopnames was er een klinisch relevante motorische 
verslechtering bij ontslag. Gedurende bijna de helft van de opnames waren er complicaties, 
vooral verwardheid en infecties. In viertiende deel van de ziekenhuisopnames waren er 
ZvP gerelateerde medicatie fouten. Dit resulteerde in langere ziekenhuisopnames alhoewel 
het verschil niet significant was. ZvP gerelateerde medicatie fouten was de belangrijkste 
risicofactor voor een slechtere motorische functie bij ontslag, gevolgd door infecties tijdens 
opname. Van alle patiënten die ZvP gerelateerde medicatie in eigen beheer hadden, had er 
geen een motorische verslechtering.

In Hoofdstuk 5 werd vervolgens prospectief gekeken naar de cognitieve functies van 
Parkinsonpatiënten tijdens de ziekenhuisopnames. Hierbij is gebruik gemaakt van 
verschillende cognitieve testen. In ongeveer een kwart (afhankelijk van de gebruikte test 
wat meer of minder) van de opnames was er een cognitieve verslechtering bij ontslag. Een 
periode van verwardheid of delirium tijdens opname kwam voor in meer dan een kwart van 
de opnames. Dit is een significante risicofactor voor cognitieve verslechtering bij ontslag. 
ZvP gerelateerde medicatie fouten is gerelateerd aan een periode van verwardheid of 
delirium. De patiënten die verslechterde hadden gemiddeld langere ziekenhuisopnames 
(niet significant). 

In Hoofdstuk 6 hebben we gekeken of patiënten met de ZvP van het behandelteam extra 
aandacht krijgen tijdens een ziekenhuisopname gezien het hogere complicatierisico. Met 
een vragenlijst inventariseerden we de zorg voor deze patiënten tijdens een ziekenhuis 
opname. Het bleek dat in de meeste Nederlandse ziekenhuizen geen protocol beschikbaar 
was waarin de zorg beschreven werd die betrekking heeft op de in een ziekenhuis 
opgenomen Parkinsonpatiënt. Ook bleek de neuroloog in de meeste ziekenhuizen niet 
standaard bij iedere patiënt met de ZvP in medebehandeling was. Dit gebeurde meestal pas 
na specifiek verzoek van de hoofdbehandelaar. Alhoewel er in de meeste ziekenhuizen een 
Parkinsonverpleegkundige werkzaam is, zijn deze in de helft van de gevallen niet betrokken 
bij zorg gedurende de opname. 

In hoofdstuk 7 wordt een algemene discussie gevoerd en worden de bevindingen in een 
breder perspectief geplaatst. We geven aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg en 
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voor het verrichten van toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Het hoofdstuk eindigt met 
enkele conclusies.




