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Achtergrond, probleemstelfing en opbouw

1.1 Achtergrond
De gezondheidszorg verändert voortdurend. Deze veranderingen maken deel uit van de
ontwikkelingen in de samenleving die aangeduid worden met de term modernisenng.' '
Belangrijkste elementen hierin zijn: toename van op wetenschap gebaseerde kennis;
technologisering; uiteenvallen van beroepsmatige gedragingen in afzonderlijke functies,
taken en verrichtingen (specialisatie en functionele diffcrentiatie); ordening van
verbijzonderde gedragingen in nieuwe structuren als beroepen, instellingen en organisatics
(arbeidsdeling en structurele differentiatie); beheersing van deze differentiatics middcls
bureaucratisering; tegelijkertijd toenemende verzelfstandiging en interdependence; schaal-
vergroting, snelle informatiespreiding en intemationalisering; interactie met dc leefwereld
vanuit deze Systemen.' Onder andere de Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg
(STG) geeft een helder overzicht van uitingen van deze veranderingen ten tijde van het
project.' Patienten en hun belangenorganisaties emanciperen." In de beleving van veel
patienten en hun naasten is de thuissiruatie de meest geeigende plaats om perioden van
ziekte door te brengen.' De grenzen tussen ziekenhuiszorg en thuiszorg als ook tussen de
specialistische en huisartsgeneeskundige zorg vervagen.* Binnen de verpleegkundige
discipline wordt gediscussieerd over functie-inhoud en taakverdeling en de vereiste
deskundigheid. Ziekte wordt ook door professionals steeds meer gezien en geaccepteerd
als een integraal en onlosmakelijk onderdeel van het menselijk bestaan. Daarom is er meer
belangstelling voor zorg thuis. Een en ander wordt gestimuleerd door het streven naar een
meer doelmatige gezondheidszorg en doordat zorgaanbieders en verzekeraars door de
terugtredende overheid steeds meer autonomie krijgen bij het bepalen van de inhoud en de
vormgeving van de gezondheidszorg. Er moet dus als het ware een nieuwe balans gezocht
worden tussen de functionele (haalbaarheid, effectiviteit, efficientie) en de substantiate
(betekenisvolheid, welzijn, solidariteit) rationaliteit. Eerstgenoemde rationele ontwikkelin-
gen en de leefwereld van de patiönt interacteren en beinvloeden elkaar.' Zolang het streven
naar meer doelmatige zorg parallel loopt met dat om patienten zolang mogelijk in staat te
stellen thuis te verblijven, is deze ontwikkeling zowel patientvriendelijk als doelmatig.
Genoemde veranderingen in de gezondheidszorg leiden onder andere tot een meer
technisch georienteerde zorg in de eerstelijn.'" Een continue en integrale zorgverlening aan
de patient in diens eigen omgeving is daarbij van belang. Het transmuraal concept is een
reactie op deze veranderingen." Binnen dit concept worden de zorgbehoeften van
patienten los van de belangen van disciplines en organisaties gedefinieerd. Vervolgens
worden de voor de gewenste zorgverlening benodigde kennis en vaardigheden vastgesteld.

ACHTERGROND, PROBLEEMSTELLING EN OPBOUW 9



Ten slotte worden de professies en organisaties benoemd die de zorg het best kunnen • •
verlenen. In het transmuraal concept Staat de afstemming van het zorgaanbod op de zorg-
behoefte centraal. Het beoogt de Sterke kanten van thuis- en ziekenhuiszorg te combineren.
Inspelend op de diverse veranderingen heeft het toenmalige Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur (WVC) het Stimuleringsprogramma Thuiszorgtechnologie
ingesteld.'* De verplaatsing van toepassing van technologie van het ziekenhuis naar de
thuissituatie is een van de centrale thema's. Hierbij ligt het accent op het definieren van
(para)medische voorwaarden waaronder toepassing van technologie in de thuiszorg op
grotere schaal mogelijk is. Uitgangspunten zijn: acceptatie van de technologie, bevordering
van deskundigheid en voorlichting, definiering van logistieke voorwaarden en de
ontwikkeling van protocollen en richtlijnen. Binnen dit programma heeft het onderzoeks-
project Infuusbehandeling Thuis vanuit de Universiteit Maastricht (UM) de voorwaarden
voor de verplaatsing van infuusbehandelingen naar de thuissituatie bestudeerd (bijlage
1.1). De te ontwikkelen zorg is opgevat als een zorginnovatie." '* Dit type onderzoek is te
rekenen tot het terrein van Medical Technology Assessment."" Het project is uitgevoerd
in de Zuid-Limburgse regio 'Heuvelland'. De zorguitvoering is gefinancierd door de
zorgverzekeraars, het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Stichting Groene '
Kruis Heuvelland (SGKH). Het Ministerie ftnancierde de evaluatie.
In deze Studie Staat de zorgverlening met technische hulpmiddelen aan de patient in diens
eigen omgeving centraal. Schema 1.1 geeft de (f)actoren en interacties in dit materiele
onderzocksveld weer." De primaire leefeenheid is de patient en zijn huisgenoten.

Scbcna 1.1 Het onderzoeksterrein.

Professionele Zorg Niet-Professionele Zorg
r. »i,

Sociale, maatschappelijke, economische en culturele facto re n

Door maatschappelijke ontwikkelingen treden bij de patient en diens omgeving, de
zorgverleners en de gezondheidszorg continu veranderingen op. Onderzoeken als deze
ondergaan soortgelijke invioeden en veranderen zelf de te bestuderen werkelijkheid door
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ontwikkeling en invoering van nieuwe zorgvormen. lnteractie tussen de uitvoering en de
evaluatie van de zorg is hierdoor vrijwel onvermijdbaar. Voor de kwaliteit van de zorg kan
zo'n interactie door tussentijdse bijsturing positief uitwerken. Tegelijkertijd wordt puur
experimentele wetenschappelijke toetsing hierdoor gehinderd (§2.5)."

1.2 Problem-, doel- en hoofdvraagstellingen

1.2.1 PROBLEEMSTELLING

Enerzijds bestonden er in 1992 aanwijzingen dat medische technologie op een kwalitatief
verantwoorde wijze en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten ingepast zou kunnen
worden in het zorgaanbod in de thuissituatie, anderzijds leek dit nog nauweüjks in de
reguliere zorg ingebcd.*-*•**"" Bij patienten, hun naasten, zorgverleners en hun organisaties
zijn belemmeringen gesignaleerd In termen van het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel:
"Patienten en hun naasten hebben onvoldoende kennis van de mogelijkheden tot thuis-
zorgtechhnologie. Ook ontbreken gegevens over hun eventuele acceptatie van technologie
in de thuissituatie. Bij de zorgverleners ontbreekt kennis over de in aanmerking körnende
ziektebeelden, type en aantallen patienten aan wie technologie in de thuiszorg ten goede
kan komen. Tevens zijn veel zorgverleners van mening dat deze technologie alleen
intramuraal optimaal gebruikt kan worden. Bij de toepassing van zorgtechnologie thuis
ontbreken vaak de kennis en vaardigheden. Meestal is er voor deze extra zorgfuncties ook
een te geringe capaciteit bij de zorgverleners. Op organisatorisch gebied bestaat veelal a
onvoldoende samenwerking tussen thuiszorg en ziekenhuis. Soms ontbreekt een continu
bereikbaar meldpunt voor thuiszorg of is de beschikbaarheid van kruiswerk en huisarts
ontoereikend. Ook kunnen protocollen en richtlijnen voor het gebruik van thuiszorg-
technologie ontbreken. Vaak is de beschik- en bereikbaarheid van technische hulpmid-
delen ontoereikend. Tot slot kunnen de benodigde organisatie en financiering ontbreken"."

1.2.2 DOELSTELLINGEN
Vanuit bovenstaande probleemstelling is de algemene doelstelling van dit onderzoek: Het
ontwikkelen van een kader waarmee complexe medisch-technische zorg (CMTZ) thuis bij
patienten en naasten, zorgverleners en organisaties geintroduceerd kan worden. ,*.,, ....-,;,
Deze algemene doelstelling valt uiteen in drie deeldoelstellingen:
1. Ontwikkelen: het formuleren van voorwaarden waaronder CMTZ thuis toegepast kan

worden.
2. Implementeren: het als een innovatie op proef implementeren van CMTZ thuis, in

casu infuusbehandeling thuis (IT).
3. Evalueren: het evalueren van kwaliteit van leven, kwaliteit van en tevredenheid met

zorg en de kosten van CMTZ thuis.
Vanwege het exploratieve karakter betreft het een exemplarisch beschrijvend en geen »i
toetsend of vergelijkend onderzoek. Kwaliteit van leven is gedefinieerd als "de subjeetieve
beoordeling van het leven in haar geheel ten tijde van de zorg"; kwaliteit van zorg als "de
zorginhoudelijk, bedrijfskundig en dienstverlenend optimale verhouding tussen de
individuele op zelfzorgbehoeften gebaseerde zorgvraag van de patient en de aangeboden
gestandaardiseerde zorg"; tevredenheid met zorg als "de algemene evaluatie van de zorg of
het algemene gevoel van wel- of onbehagen daarbij"; en kosten als "de kosten van zorg-
verlening binnen de gezondheidszorg en de materiöle en personele kosten voor patienten
en hun naasten". De definities worden in de desbetreffende hoofdstukken nader toegelicht.

ACHTERGROND, PROBLEEMSTELLING ENOPBOUW 1 1



1.2.3 HOOFDVRAAGSTELLINGEN
De interactie tussen wetenschap, technologie en maatschappij is op verschillende wijzen te
bestuderen." ** In dit onderzoek is gekozen voor klassiek Medical Technology Assessment
(MTA) of Technology Assessment in Health Care (bijlage 1.2)." Op klassiek MTA is
kritiek mogelijk." Soms wordt daarom 'Constructief Technology Assessment (CTA)
onderzoek gebruikt." " In Nederland bestaan van MTA eerder lange omschrijvingen, dan
sluitende definities getuige titeis als "Medische Technology Assessment en gezondheids-
belcid" of de term "Technologisch Aspectenonderzoek" door gezaghebbende bronnen.*-"
Hier is assessment opgevat als beoordelen en medical of health care als gezondheidszorg.
In afwijking van de definitie volgens de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) omvat
MTA in deze Studie naast het beoordelen van gezondheidszorgtechnologie vanwege de
interactie ook de Systemen waarin deze wordt verleend.'* De essentie van Technology
Assessment is: "het streven om (oorspronkehjk: van) alle mogelijke aspecten die van
belang zijn bij invoering van nieuwe of gebruik van bestaande technologie in nun
samenhang af te kunnen wegen, en aldus de mogelijkheid te scheppen de richting van de
technologische ontwikkeling onderdeel te maken van expliciete besluitvorming"."'
Volgens onderzoekers en beleidsmakers in Nederland worden bij MTA combinaties van
de in schema 1.2 genoemde kennisgebieden toegepast."•**

_Schf mi 1.2 Ondcrdelen binnen MTA volgens "RGO" '* en volgens "MTA en gczondheidsbeleid"*

RGO MTA en gezoodheidsbeleid »-*"'

Epidemiologie en demografic
Implicaties voor de kwalitcit (inhoud) van de zorg Medische biologische kennis

Medische cffcctiviteit
Mulschappclijke implicatics Socialc aspecten
Organisatorische implicaiies Organisatorische aspecten
Ethische en juridische implicates Juridische en ethische aspecten
Economischc en fmanciele implicaties Financien en kosten

Binnen deze Studie zijn keuzes gemaakt. Epidemiologische en demografische aspecten zijn
bestudeerd om de potentiele omvang van te behandelen patientengroepen in te schatten. De
medisch biologische kennis en medische effectiviteit zijn niet onderzocht. Grotendeels
waren deze reeds bekend. Onderzoek naar de werkzaamheid of effectiviteit vereist andere
omstandigheden en gaat normaal aan de introductie van technologie vooraf." Analoog aan
het Stimuleringsprogramma Thuiszorgtechnologie was het doel van onze Studie toepassing
van in het ziekenhuis gebruikte technologie in de thuiszorg. Bij de ontwikkeling van
nieuwe zorg blijken de kwaliteit van zorg en de organisatorische en de sociaal-
maatschappelijke gevolgen onderling vaak sterk verbonden. Er zijn accenten gelegd. Bij de
kwaliteit van zorg Staat het door de diverse zorgverleners geleverde produkt
'infuusbehandeling thuis' centraal. Bij de organisatie staan invloeden op de ziekenhuis- en
thuiszorgorganisaties, die medische, verpleegkundige en farmaceutische zorg leveren,
centraal. Sociaal-maatschappelijke gevolgen beperken zieh tot patie'nten en hun naasten.
MTA-onderzoek omvat vaak juridische en ethische aspecten. Juridische consequenties zijn
vanwege de veranderingen in de medische en verpleegkundige beroepsuitoefening
bestudeerd. Ethische aspecten zijn niet gericht bestudeerd. Wei worden eventuele ethische
vraagstukken gesignaleerd. Kosten en fmanciele en economische gevolgen lijken erg op
elkaar, maar vaak ontbreekt de relatie tussen kostprijs en financiering. Ook in Nederland is
de financiering van de gezondheidszorg ondoorzichtig en nog vooral gericht op het in

INLHDING



stand houden van de organisaties die een bepaald type zorg verlenen (budgetfinanciering).
Financiering en maatschappelijke kosten zijn beide bestudeerd.

Op basis van de doelstellingen en bovenstaande keuzes met betrekking tot het MTA
onderzoek zijn hoofdvraagstellingen en aandachtspunten geformuleerd.
De hoofdvraagstellingen luidden:
I) Wat is er bij de start van het project bekend over de ontwikkeling, invoering,

toepassing en evaluatie van innovaties op het gebied van CMTZ thuis?
II) Op welke wijze kan zo'n innovatie ontwikkeld, geVntroduceerd en toegepast

worden en wat zijn ervaringen daarbij?
III) Hoe kunnen kwaliteit van leven, kwaliteit van en tevredenheid met zorg en kosten bij

de introductie en toepassing van zo'n innovatie gemcten worden en wat zijn
ervaringen daarbij?

Hoofdvraagsteliing I was gericht op alle aandachtspunten. Hoofdvraagsteliingen II en III
zijn uitgewerkt in respectievelijk de aandachtspunten 1-5 en 6-9:
1) Benoemen van potentiele doelgroepen, omschrijven van individuele selectie-

kenmerken en inschatten van aantallen patienten.
2) Organisatorisch en logistiek vormgeven van de zorgverlening en het protocolleren en

afstemmen daarvan.
3) Informeren en scholen van patienten, hun naasten en zorgverleners.
4) Vormgeven van de financiering.
5) Kiezen en toepassen van een zorgtechnologie thuis. " '
6) Kenmerken van patienten, hun naasten en zorgverleners.
7) Kwalificatie van het leven van patienten en hun naasten.
8) Kwalificatie van de zorg in termen van kwaliteit, tevredenheid en doelmatigheid.
9) Kosten voor gezondheidszorg en patientsysteem in maatschappelijk perspectief.

Binnen het zorgproces interacteert een min of meer gestandaardiseerd zorgaanbod (1-5)
met op basis van aandoeningen en kenmerken individuele zorgvragen van patienten (6) en
is via kwalificatie van de leefsituatie (7), zorg (8) en kosten (9) te bestuderen (schema 1.3).

Schema 1_J Samenhang aandachtspunten.

Vemieuwingsproces: Kenmerken patient en naaste (6):
Keuze doelgroepen en omschrijven criteria (1) Demografisch
Afstemming, protocollering en organisatie zorg (2) Lichamelijk ' *' "';*<• •'
Informeren/Scholen (3) Psychisch :
Financiering (4) Sociaal
Keuze en toepassing zorgtechnologie thuis (5) Aandoeningen en behandelingen

I
Gestandaardiseerd zorgaanbod

Daadwerke

1

Kwalificatie zorg (8)

in interact!« met
||
II

lijlc tot stand gekomen zorgverlen
1

Kwalificatie kosten (9)

i
Individuele zorgvraag

ingssituatie

1

Kwalificatie leven (7)

Legenda: ...=de zorgverleningssituatie zelf is niet rechtstreeks bestudeerd, I-9=aandachtspunten.
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1.3 Opbouw proefschrift

DEEL I: INLEIDING EN METHODEN
Hoofdstuk 1 introduceert het project Infuusbehandeling Thuis tegen de achtergrond van de
modemisering en de daaruit voortvloeiende technologisering en transmuralisering.
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de gebruikte methoden en leidt het bij deze innovatie
gehanteerde inventarisatie-, implementatie- en effectonderzoek in.

DEEL II: INVENTARJSATIE EN MODELONTWIKKELrNG
Hier wordt getracht continuiteit in zorgbehoefte en aanbod te bewerkstelligen door vanuit
zowel het gezichtspunt van substantiate als van functionele rationaliteit een zorgconcept te
ontwikkelen. Vanuit het perspectief van de patient en diens naaste wordt daarvoor binnen
het gezondheidskundig metaparadigma inhoud gegeven aan het concept zelfzorg in relatie
tot de -vanuit kennistoename en technologisering voortvloeiende- specialisatie, arbeidsver-
deling en functionele en structurele differentiatie binnen de professionele zorgverlening.
Hoofdstuk 3 beschrijft een literatuurinventarisatie van de ervaringen met CMTZ thuis. In
hoofdstuk 4 worden de kaders bij deze soort zorg, waaronder de zorgverleningstheorie van
Orem uitgewerkt. Hoofdstuk 5 beschrijft een landelijke enquete onder verpleegkundigen
en artsen over de taken en verantwoordelijkheden bij infuusbehandeling. Dit hoofdstuk
geeft inzicht in hoe kaders beleefd worden en een toespitsing op IT. Hoofdstuk 6 ten slotte
introduceert op grond van het inventarisatie-onderzoek een zorgmodel voor CMTZ.

DEEL III: PROCESBF.SCHRIJVING EN PROCESEVALUATIE INNOVATIE
Dit deel hccft vooral betrekking op coördinatie van zorg vanuit bovengenoemde aspecten
van functionele rationaliteit met accent op de bijbehorende toename in interdependentie,
informatie, schaalgrootte en bureaucratisering. De keuze van doelgroepen en omschrijving
van individuele criteria wordt in hoofdstuk 7 besproken. De vormgeving van de zorgverle-
ning in de praktijk op basis van het transmuraal zorgmodel volgt in hoofdstuk 8. De
informatievoorziening, de scholing en de combinatie van technologie en financiering
blijken hierbij essentieel en worden in de hoofdstukken 9 tot en met 11 uitgewerkt.
Hoofdstuk 12 beschrijft de toegepaste behandelingen met aandacht voor de thuiszorg-
technologie en ervaringen hiermee.

DEEL IV: EFFECT-EVALUATIE

In dit deel wordt expliciet stilgestaan op de -vaak niet onderkende- interactie tussen de
substantiate rationaliteit zoals die tot uiting komt in expressieve waarden als sociale steun,
tevredenheid en welzijn (kwaliteit van leven) en de functionele rationaliteit (organisatie en
kosten). Het kruispunt van beide rationaliteiten komt met name tot uiting bij kwaliteit van,
tevredenheid over en doelmatigheid van zorg. Hoofdstuk 13 beschrijft de leefsituatie en de
evaluatie van de kwaliteit van leven van de patient en diens naaste. De zorgkwaliteit,
tevredenheid en doelmatigheid komen in hoofdstuk 14 aan bod. De kosten van infuus-
behandeling thuis voor de gezondheidszorg en het patientsysteem volgen in hoofdstuk 15.

DEEL V: BESCHOUWING EN SAMENVATTING

Hoofdstuk 16 geeft een algemene beschouwing over en enige aanbevelingen ten aanzien
van technologisering en transmuralisering bij infuusbehandeling thuis tegen de achter-
grond van de substantiate en rationele functionaliteit. Een Nederlandse en Engelse samen-
vatting volgen in hoofdstuk 17.
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Een aantal begrippen wordt. nadat ze de eerste keer genoemd zijn, verder afgekort. Deze
afkortingen staan nogmaals vermeld achter in het boek.
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Hoofdstuk

Methoden

2.1 Inleiding
Vanuit de modemiseringsgedachte is gezocht naar een passende comhinatie uit de vele
modellen over vormgeving van onderzoek naar de invoering van medische technologie en
naar veranderingen in de gezondheidszorg en in het algemeen. Nadat dieper ingegaan
wordt op het inventarisatie-, proces- en effectonderzoek, beschrijft dit hoofdstuk kort de
dataverzameling en analysemethoden en vat de onderzoeksmethoden globaal samen.

2.2 Modellen
Voor de bestudering van de relatie tussen gezondheidszorg en medische technologie zijn,
afhankelijk van de te onderzoeken aspecten, diverse modellen beschikbaar. Vanuit een
vooral technische benadering duidt het instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO) het geheel van de bij de introduetie van medische technologie in de
Ihuiszorg te ontplooien activiteiten aan met de term 'vervolgonderzoek'. Hierbij staat niet
de onrwikkeling, maar de toepassing van de technologie centraal (schema 2.1)."

Schema 2.1 Introduetie van medische technologie in de thuiszorg volgcns TNO."

A) Algemene voorberciding: conceptrichtlijnen, laboratoriumtest, afspraken/taken

Bl) Voorbereiding praktijk: B2) Voorbereiding evaluatie:
organisatie, financier, behandelprotocol evaluatiecritena, onderzoeksinstrumenten C

Cl) Praktijkexperiment C2) Dataverzameling ., , J<
interviews, logbocken

D) Analyse en evaluatie
E) Rapportage: praktijkuitvoenng, effcetiviteit, veiligheid, kwaliteit van leven, kosten
F) Richtlijnen: ops teilen, validatie, vcrspreiden

Vanuit een meer sociologische benadering kan introduetie van medische technologie in de
thuiszorg ook opgevat worden als 'invoering van een verandering' of 'innovatie'."' '* Bij
visies op innovatie is 'verandering' ook het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk.
Innovaties hebben tenminste drie hoofdfasen.^" De periode voorafgaand aan het besluit
een verandering of vernieuwing (inclusief onrwikkeling) in te voeren is de innovatiefase
(fase I). De activiteiten om de innovatie toe te passen behoren tot het implementatieproces
(fase II). Tot slot volgt de rejectie of continuering van de implementatie (fase III). Verdere
detaillering kan op meerdere wijzen plaatsvinden.'^ '* Analoog aan Barnhoorn en Walda is
innovatie in deze Studie opgevat als: "een op elkaar afgestemd geheel van doelstellingen,
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middelen en materialen, een onderliggende theorie en een ideologische rechtvaardiging,
dat bedoeld is om aspecten van de zorg te veranderen en door het uitvoerend niveau
binnen de zorg als nieuvv wordt ervaren"." In het innovatieproces worden verschillende
elkaar chronologisch opvolgende activiteiten met de mogelijkheid tot terugkoppeling
onderscheiden (schema 2.2). Een te ontwikkelen innovatief idee dient doorlopend getoetst
en mogelijk bijgesteld te worden. De analyse van de vemieuwingssituatie geeft inzicht in
de doelgroep, vernieuwing, invoerende organisatie en omgeving. Het ontwikkelen van een
innovatieperspectief dient om in te schatten onder welke omstandigheden de betrokkenen
gewoonlijk leren en veranderingen doorvoeren. Vanuit de tot dan verzamelde gegevens
wordt een bruikbaar innovatieprogramma of-concept opgesteld en verspreid. De doel-
groep is hierbij op diverse wijzen te betrekken. De verspreidingsfase is de cruciale schakel
naar daadwerkelijke toepassing. In de ontwikkelings- en/of implementatiefase wordt de
innovatie daadwerkelijk toegepast. Met de evaluatie van processen en effecten wordt de
innovatie aan de vooraf geformuleerde doelstellingen getoetst.

Selwa 2.2 De activrteiten in het mnovatiemodel volgens Bamhoom en Walda."
1. Ontwikkelen van een innovatief idee
2. Analysercn van de vemieuwingssituatie --.»--: T , .. ,• " • " ' ' ' ' • " ' ' - '
3. Ontwikkelen van een innovatieperspectief •"*',' n ,"• ' . '
4. Ontwikkelen van een innovatieprogramma of-concept of het benaderen van de doelgroep " . . ' • .> ' .
5. Vcrsprcidcn van dc innovatie of het concept of dit samen met de doelgroep opstellen
6. Ontwikkelen en /of implcmentcren van dc innovatie
7. EvaJueren van het proces en het effect

Doelstclling van deze Studie is de exploratie van de mogelijkheden tot IT bezien vanuit de
functioncle on substantiate rationaliteit. Daartoe is IT dan ook geleidelijk ingevoerd en
tussentijds bijgesteld op basis van een combinatie van het TNO-model (A-F), de
hoofdfasen bij innovaties (I-III) en het model van Barnhoom en Walda (1-7) (schema 2.3).

Schema 2.3 Het innovaliemodel bij het project Infiiusbehandeling Thuis.

A OnfwiMWmtf mnova//e T̂VO. /I, ft) Fase
1. Ontwikkelen van een innovatief idee "'•'•" •-.-.•-•--•.• |
2. Analyseren van de vemieuwingssituatie I + P
3. Ontwikkelen van een innovatieperspectief P
4. Ontwikkelen van een innovatieprogramma of -concept of het benaderen van de doelgroep P

//. /Vae/i/n/?fem«rt/a//e en eva/uafie iwiovafie (TAU. C,ß£J
5. Vcrspreiden van de innovatie of concept of dit samen met de doelgroep opstellen P
6. Ontwikkelen en/of implementeren van de innovatie P
7a Evaluatie-onderzoek van het proces fs :• : A P :-
7b Evaluatie-onderzoek van het effect E

///. C o n / i n u * r m g / / ? e / * c » i e / n n o v a r » ? ( T A / O : f ] ) 5 *=- - *•.».«-, 7*.., ••-« . > - • _ ! . « . , . > i - - .,... ,'.-, .,

8. Aanbiedcn van een geevalueerd innovatieprodukt

Legenda l-inventarisatie bij ontwikkeling. P=procesbcschrijving/evaluaiie bij implementatie, E=effect-
evaluatie.

Het TNO-model is breed toepasbaar en scheidt praktijk en evaluatie. Ook in deze Studie
wordt dit onderscheid gemaakt, maar afgeweken van het TNO-model omdat naast een
effectevaluatie en procesbeschrijving ook een procesevaluatie is opgenomen. De door
Barnhoom en Walda vanuit innovatietheoriee'n ontwikkelde, procesgerichte benadering is
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niim inzetbaar. Het aanbieden van een gee"valueerd innovatieprodukt is als een achtete fase
op te vatten. De gebruikte onderzoeksmethoden zijn zowel inventariserend als proces- en
effectgericht. Inventarisatie-onderzoek kan binnen het TNO-model aangemerkt worden als
algemene voorbereiding, binnen het innovatiemodel als het ontwikkelen van een innovatief
idee en het analyseren van de vemieuwingssituatie. Innovatie(proces)-onderzoek kan zieh
in het TNO-model uitstrekken van voorbereiding op de praktijk tot en met de rapportage,
in het innovatiemodel van het analyseren van de vemieuwingssituatie tot en met de
procesevaluatie. Effectonderzoek beslaat binnen het TNO-model de voorbereiding van de
evaluatie tot en met de rapportage, binnen het innovatiemodel maakt zij deel uit van de
proefimplementatie. Gedeeltelijke controle door de onderzoekers via standaardisering en
protocollering is nodig om het model te kunnen ontwikkelen en reproduceren. Het
onderzoek heeft daardoor zowel beschrijvende als quasi-experimentele kenmerken."'" De
evaluatie omvat kwantitatieve en kwalitatieve elementen."

2.3 Methode van invenurüade-onderzoek
Hoofdvraagstelling I vereist inventarisatie-onderzoek omtrent de ontwikkeling, invocring,
toepassing en evaluatie van innovaties op het terrein van thuiszorgtechnologie. Bij MTA-
onderzoek kunnen nieuwe gegevens verzameld of oude opnieuw geraadpleegd worden.*
Heronderzoek van bekende gegevens of het gebruik van opinies van deskundigen, noemt
men 'synthese-onderzoek'." Methoden hierbij zijn: (meta)analyse van literatuuren
meningsonderzoek bij de doelgroep via enqueues, interviews en groepsmethoden zoals ^
Delphi-onderzoek en consensusbijeenkomsten. Inventarisatie-onderzoek beslaat binnen het
gekozen innovatiemodel de fasen 1 en 2 (schema 2.3). Analyse van de gesignalccrde
behoeften en problemen beoogt de relevantie van het innovatief idee in te schatten.'* '
Daamaast dient dit onderzoek als fundament voor verder onderzoek en zorgontwikkeling.
Om inzicht te krijgen in de beschikbare kennis over IT is de in hoofdstuk 3 weergegeven
literatuurinventarisatie gedaan naar de ervaringen met toepassing van technologie thuis.
Daamaast is vanuit de CTA gedachte met sleutelfiguren gesproken en aan netwerken
deelgenomen of werden deze mee opgebouwd.^-" Op deze wijze is kennis uitgewisseld
binnen het netwerk dat het project omgaf, bestaande uit medisch en verpleegkundig
specialisten van het azM en de SGKH, wetenschappers van de UM en leden van de
begeleidingscommissie (bijläge 1.1 en 2.1)." Doel hiervan was om continu ideeön te
kunnen ontwikkelen en toetsen. Deze continue 'zoektocht' kan verwoord worden als
'research by walking around' en is niet uitgebreid gedocumenteerd. Bij läge 2.1 geeft een
indicatieve opsomming van personen, organisaties en kennisprodukten die de vormgeving
van het onderzoek en/of de zorgverlening be'invloed hebben . " " " Door op een dergelijke
wijze op zoek te gaan naar de 'ideale' zorgverlening is 'bias' onontkoombaar. Vrijwel alle
organisaties die binnen de gezondheidszorg zorg verlenen, deze bestuderen of hierover
adviseren gedragen zieh in meerdere of mindere mate als (markt)partijen met eigen
belangen. Men observeert elkaar en sluit bijvoorbeeld strategische allianties of verbreekt
deze. Precieze gevolgen van deze opstelling zijn moeilijk te geven. Door zoveel mogelijk
partijen te benaderen is gepoogd het 'netto-effect' van deze 'bias' te beperken. Vanuit de
literatuurinventarisatie en de contacten bleek tot nu toe vooral de functionele rationaliteit
bestudeerd te zijn. Ons inziens leek verdere verdieping van de bredere kaders bij CMTZ
thuis en de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling bij IT gewenst.
De eerste verdieping vanuit de substantiele rationaliteit betreft fundamentele vragen over
uitgangspunten in medische en verpleegkundige zorgverlening bij CMTZ. Het Kwaliteits-
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Instituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing (KJTTZ) geeft door haar benadering enig
inzicht in dit aspect." " Centraal Staat de afstemming van zorg op de objectieve en
subjectieve behoeften van de patient, de continuiteit van zorg. Daarom zijn in hoofdstuk 4
vanuit substantiate en functionele rationaliteit enkele kaders bij CMTZ thuis bestudeerd,
zoals maatschappelijke aspecten, wet, financiering en bestaande zorgvormen.
Een tweede verdieping -tegen de achtergrond van specialisatie en functionele difTerentiatie
alsmede arbeidsdeling en structurele differentiatie- betreft een zodanige taak-,
verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling en afstemming bij infuusbehandeling
(thuis) dat de coordinate van zorg ge(waar)borgd is. Uit de literatuurinventarisatie en de
contacten komt een veelheid aan werkwijzen en organisatievormen naar voren. Toch geven
zij slechts een globaal inzicht in wat werkelijk op de werkvloer gebeult. Verslagen als van
het Verdun Hospital-in-the-Home program, dat ook de praktische uitvoering gedetailleerd
beschrijft, zijn zeldzaam." Ter inventarisatie van de Nederlandse situatie en vanwege de
externe validiteit beschrijft hoofdstuk S de mening van huisartsen, specialisten, wijk- en
ziekenhuisverpleegkundigen over de bestaande en de gewenste verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij infuusbehandeling." Dit om het risico te
beperken dat de te ontwikkelen innovatie niet relevant is voor de doelgroep of in een
onacceptabele vorm wordt aangeboden." '* Een andere reden betreft de juridische
invalshoek. Meestal is dit ondcrzoek kwalitatief. In deze Studie dient de enquete om de
mening van de beroepsbeoefenaars kwantitatief te kunnen relateren aan de invoering van
de nieuwe wetgcving betreffende de beroepsuitoefening. Over deze overgangssituatie was
toen al op diverse maatschappelijke niveau's een tiental jaren gediscussieerd.**""
Op basis van alle vcrzamelde informatie wordt ten slotte in hoofdstuk 6 een algemeen
zorgmodel voor CMTZ (thuis) uitgewerkt.

2.4 Methode van innovjtie(proces)-onderzock
Hoofdvraagstelling II betreft de introductie en toepassing van IT als voorbeeld van
thuiszorgtechnologie. Hoofdvraagstelling III omvat ook het evalueren van de kwaliteit van
zorg. Deze hoofdvraagstellingen worden gelet op de coördinatie van zorg uitgewerkt in de
vorm van een procesbeschrijving en evaluatie in de hoofdstukken 7 tot en met 12. Eerst
wordt vanuit de vemieuwingssituatie het innovatie-onderzoek toegespitst. Daama worden
een vernieuwingsperspectief en invoeringsstrategie gekozen en het werkplan toegelicht.
Innovatie-onderzoek beslaat binnen het gekozen innovatiemodel fase 2 tot en met 7a
(schema 2.3). Bij veranderingsprocessen in de thuiszorg onderscheiden Bamhoom en
Walda zeven kernactiviteiten." De vemieuwingssituatie is te verkennen door de doelgroep
te portretteren, de vemieuwing te beoordelen, de veranderaar te positioneren en de context
te bestuderen. De vemieuwing is te implementeren door het onrwikkelen van een visie op
vemieuwing, het ontwerpen van een implementatiestrategie en het sturen van het
invoeringsproces. Afhankelijk van de visie van waaruit de kemactiviteiten vorm worden
gegeven, zijn een technologisch, een machts-, een evolutie- en een cultureel-politiek
innovatieperspectief te onderscheiden. Ook zijn er verschillende invoeringsstrategieen.

2.4.1 DE VERNIEUWINGSSITUATIE

Bij een innovatie als IT zijn de context, vemieuwing, doelgroep en veranderaar ("agent of
change") te beschrijven in termen van structuur, cultuur en beinvloedingswijze (schema
2.4)." Bij de context blijken twee zaken van belang. In de gezondheidszorg leiden de
structuur en complexe wet- en regelgeving tot de tweedeling klinische en thuiszorg.
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S c b f » 2.4 Kenmerken context vemicuwing. doclgroepen en verandcraar bij dc innovatie "

Xr/imtrfen contort

Structuur

-Nederlandse gezondheidszorg
-onderzoek betaald uit
stimulenngssubsidie overheid "
-andere beCrokkenen: inspectie
Volksgezondheid, particulicre
zorgverleners en farmaceutische
Industrie, onderzoekers van
thuiszorgtechnologie

Xewnerie/i verwwuwing

Structuur

-technologic tevens in dienst van
bevorderen autonomic patient
-geen nieuwe organisaties nodig
-veranderingen in organisatics,
met name uitbreiding
takenpakket thuisverpleging
-verplecgkundigen voor medisch-
techmsch handelen aangesteld
-gelijke of betere kwaliteit van
zorg tegen acceptabele kosten

Structuur

Klinische zorg:
-hierarchische organisatie
-vooral cure

Thuiszorg:
•segmentale organisatie
-cure en care

Caltuar

-Westers normen- en
waardenpatroon
-regulenng van gezondheidszorg
middels o a. wetgeving
-omgeving en inzichtcn stcrk aan
verandenng onderhevig
-meer ruimte voor concurrence in
de gezondheidszorg

Cultuur

-sterk veranderde kennis- en
vaardigheidseiscn voor
huisartsen en wijkverpleging
-hoge eisen aan commumcatic en
samenwerking tussen klinische
en thuiszorg
-nieuwe zorgvorm geen
gemeengocd en vereist
overtuigingskiacht

Cultuur

Klinische zorg:
-professionele autonomic binnen
door team geleverde zorg
-actieve attitude gericht op
behandeling ter genezing

Thuiszorg:
-professionele autonomie bij
individueel geleverde zorg
-actieve of terughoudende
attitude bij genezing, verzorging
of begeleiding

BtTnvlocdingswijzc

-diverse belanghebbenden
ocfenen mvloed uit via
belangenorganisaties en
advicsorganen die tczamen een
maalschappelijk middenveld'

met grote invloed op onder
andere de wet- en regelgeving
vormen """

BeTnvlordingswIjzc

-vereist overeenstemming tussen
specialist en huisarts over vorm
en inhoud van de behandeling
-afwcging van verlies en wmst
van kwaliteit van leven door de
thuisbehan deling
-nieuwe zorgvorm dient
voordelen tc hebben voor
palientcn, zorgverleners en
zorgverzekenurs

Bein vloedi ngs wijic
Klinische zorg:
•sterk bureaucratisch en
gclnstitutionaliseerd machtsblok

Thuiszorg:
-huisartsen en thuisverpleging
werken onafhankelijk van elkaar
-in- en extern heeft dc thuiszorg
minder invloed dan de kliniek

Structuur

-deelnemende organisaties en
belangenvereniging huisartsen
zijn verenigd in stuurgroep
-de dagelijkse uitvoering vindt
plaats door projectgrocp

Cultuur
-informatieverstrekking naar en
vertegenwoordiging van
achterban
-kritische discussie over
zorgontwikkeling met als
uitgangspunt belang patient

BcTnvloedingswijzc

-de projectgroep is autonoom in
zorgontwikkeling en uitvoering,
maar legt verantwoording af aan
de stuurgroep

Ook noopt de kostenontwikkeling tot bezuinigingen die vaak egaal over diverse sectoren
verdeeld worden. Beiden belemmeren de verschuiving van klinische naar thuiszorg. De
vemieuwing infuusbehandeling betekent voor de thuiszorg uitbreiding van het zorg-
arsenaal en mogelijkheid tot verdere professionalisering. Anderzijds nemen ook de zorg-
aanspraken direct (infuusbehandeling zelf) en indirect (overige zorg bij infuuspatiönten)
toe. In de regel staan daar voor de wijkverpleging geen, en voor huisartsen slechts bij
particuliere patienten extra inkomsten tegenover. Thuisbehandeling biedt ziekenhuizen
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mogelijkheden tot samenwerking met de thuiszorg. Substitutie van zorg kan leiden tot een
hogere patißntendoorstroom met effecten op onder andere de werkdruk, de gemiddelde
kosten per behandeling en het bedbezettingspercentage.
Buiten het patiCntsysteem bestaan de doelgroepen uit hulpverleners in de klinische en de
thuiszorg. De specialistische versus general istische zorgverlening vereist een verschillende
organisatie en werkwijze. Er is dan ook niet 66n homogene doelgroep. De samenwerking
bij en vormgeving van thuisbehandeling kan hierdoor noch door een centrale
besluitvormer opgelegd worden, noch volledig vanuit de doelgroep zelf ontstaan.
De veranderaar, het project Infuusbehandeling Thuis, werd door de Vakgroep
Huisartsgeneeskunde van de UM, het Transmuraal & Diagnostisch Centrum (TDC) van
het azM en de SGKH, binnen een samenwerkingsverband uitgevoerd. Zij hebben aandacht
voor zorg op het grensvlak van de generalistische en specialistische zorg.**"" De
thuisbehandeling is aangeboden in de vorm van een onderzoek met vrijwillige deelname
van patiCnten en zorgverleners. Beinvloeding is dan vooral mogelijk door motivatie, het
aanreiken van kennis en vaardigheden, alsmede financiering. Slechts in continue
samenspraak en met gezamenlijke verantwoordelijkheid is een voor elke doelgroep
aanvaardbare zorgvorm te ontwikkelen.
Deze kenmerken sturen de keuzen van vernieuwingsperspectief en invoeringsstrategie.

2.4.2 HET VERNIEUWINGSPERSPECTIEF

Ten aanzien van een innovatie zijn verschillende perspectieven te onderscheiden."
Bij het technologisch perspectief is de vemieuwing meestal zo goed en aantrekkelijk dat de
doelgroep deze zonder twijfel invoert. Om infuusbehandeling succesvol vanuit dit
perspectief te kunnen bestuderen zou het een kleine, exact omschreven en algemeen
geaeeepteerde innovatie moeten zijn, die op uitvoerend niveau geen discussie kan geven
over doelstellingen en de inzet van middelen. Het feit dat dit onderzoek voortkomt uit een
stimuleringsprogramma, wijst crop dat dit perspectief hier niet goed toepasbaar is.
Het machtsperspectief gaat er vanuit dat besluitvormers van de doelgroep(en) overtuigd
zijn van de noodzaak en de innovatie van bovenaf opleggen. Dit perspectief is eigenlijk
alleen toepasbaar bij bestudering van hierarchische organisaties of als een vemieuwing .
gemakkelijk toepasbaar is en een breed draagvlak heeft. De ervaring heeft geleerd dat, •
gezien de toenemende decentralisatie van de maatschappij en de gezondheidszorg, een
centralistische aanpak minder geschikt is voor innovaties in de eerste lijn.
Het evolutieperspectief gaat er vanuit dat de doelgroep zelf, gegeven mime kaders, de j
richting van de vemieuwing bepaalt en het leervermogen vergroot teneinde te kunnen
reageren op een werkomgeving die steeds nieuwe en onvoorspelbare problemen oplevert.
Gezien de voor infuusbehandeling benodigde kennis en vaardigheden, de noodzakelijke
investeringen in mensen en middelen en de technische en organisatorische complexiteit, is
niet te verwachten dat deze vanuit de doelgroep zelf ingevoerd wordt.
In het cultureel-politiek perspectief komt een innovatie tot stand door continue interactie
tussen de doelgroep en de veranderaars. Bovendien is bij dit perspectief de doelgroep
mede verantwoordelijk voor de vormgeving van de vemieuwing. Het betreft hier vaak de
invoering van een veranderde werkwijze met vaste en variabele aspecten die alleen is te
bewerkstelligen door beinvloeding van kennis, gedrag en motivatie (via onderhandeling).
Omdat blijkens de inventarisatie in de vernieuwingssituatie bij IT (§2.4.1) veel aspecten
van belang zijn, de behandeling op veel manieren is vorm te geven en zieh beweegt op de
grensvlakken van klinische zorg en thuiszorg en van de medische en verpleegkundige
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professie, plus hetgeen hiervoor bij de perspectieven opgemerkt is, lijkt het cultureel-
politiek perspectief (schema 2.5) het meest geschikt om deze innovatie in te voeren en te
bestuderen. IT in de regio 'Heuvelland' is dan ook op basis van een. vanuit dit perspectief
ontwikkeld, transmuraal zorgmodel ingevoerd." " "

Schema Z 5 De zeven innovatiefasen in cultured-politiek perspectief."

Ontwikkelen van een
innovatieconcept

(4) .

\ J Verspreiden van het
>w ^ / innovatieconcept

(5)u
Analyseren van de

situatie
(2)

Ontwikkelen en imple-
menteren van de innovatie

(6)

Ontwikkelen van een
innovatief idee

0)

Evalueren van
het proces en het effect

(7)

2.4.3 DE INVOERINGSSTRATEGIE

Gerelateerd aan de veranderingssituatie en het gekozen perspectief kunnen verschillende
invoeringsstrategiegn gebruikt worden. Bekend zijn vooral de "empirisch rationele",
"normatief heropvoedende" en "macht" strategieön." Het technologisch perspectief gaat
meestal uit van een rationeel overwegingsproces gebaseerd op cognities en inzichten. Het
evolutie- en het cultureel-politiek perspectief hanteren normatief heropvoedende
strategieen, gebaseerd op het normatieve waardensysteem van de betrokkenen. De
machtsstrategiee'n gaan uit van geinstitutionaliseerde macht. Vanwege de keuze voor het
cultureel-politiek perspectief is bij de invoering van de IT vooral de normatief
heropvoedende Strategie gebruikt.'*' '*•" Omdat de infuusbehandeling sterk gestoeld is op
technologie en de betrokken partijen niet altijd overeenstemming bereiken, spelen soms
ook empirisch rationele en machtsstrategiee'n een rol.
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2.4.4 HET WERKPLAN
Vanuit de innovatietheorie definieren wij de invoering van IT als: de invoering van een op
technologie geCnte vernieuwing in de gezondheidszorg, die plaats heeft op het grensvlak
van de klinische zorg en de thuiszorg en aangeboden wordt in de vorm van een door de
overheid gesubsidieerd onderzoek, dat vanuit het cultureel-politiek perspectief gericht is
op haalbaarheid en afstemming en gebruik maakt van een overwegend normatief herop-
voedende invoeringsstrategie via belnvloeding van de opinie en kennisvermeerdering."
Een dergelijke op een 'mission statement' gelijkende omschrijving dient echter
geconcretiseerd te worden om tot een werkplan voor de implementatie te kunnen komen.
De technologie en de toepassing op het grensvlak van klinische zorg en thuiszorg bepalen
welke processen bij de implementatie van belang zijn. Voor de technologie zijn dat het
kiezen van de in aanmerking körnende patiCntengroepen en techniek en de benodigde
deskundigheid. De toepassing op het grensvlak van de klinische zorg en de thuiszorg
vereist aandacht voor de protocollering, de in format ievoorzien ing en de financier! Deze
processen zijn in de tijd te ordenen (schema 2.6). Voor de concretisering zijn allereerst de
keuze van de patifntengroepen en de daarbij te hanteren infiisietechnieken van belang. Pas
daarna kan vanuit een protocolleringsproces bepaald worden welke zorg vereist is en hoe
deze kan worden vormgegeven. Staat de beoogde werkwijze eenmaal vast, dan dient deze
mogelijk gemaakt te worden door het verstrekken van informatie, het bevorderen van de
deskundigheid en het vervullen van de financiele randvoorwaarden. De keuze voor het
cultureel-politiek perspectief brengt met zieh mee dat vooral gekeken wordt naar de
haalbaarheid en de afstemming.

Schema 2.6 Volgordc implcmentaticproccsscn bij infuusbchandeling thuis

Kiezen doelgroep + techniek - Protocollcren - Informcren 4- Scholcn + Financien regelen - Toepasscn

Vanwege het exemplarisch karakter is in deze Studie vanuit de infusietechniek gekozen
voor een viertal prototypen van infusies, die tezamen een brede variatie ten aanzien van
ziekte, infuusbehandeling en potentiele overdracht vertegenwoordigen (schema 2.7).

Schema 2.7 Karaktcnstieken ziekte,

Karakteristiek

Ziekte ernst

complexiteit

verandenng

Infuus medicalic

techniek

frequcntie

duur

dosis verändert

Overdracht patient

naaste

wijkverplccgkundigc

Subcutaan
continu

(erminaai

hoog

verslechtering

morfine

eenvoudig

continu

tot overlijden

tot 2x daags

met
zelden deels

vaak gehcel

behandelmK en overdracht
Intraveneus
inttrmitterend

varieert

van cert

vaak verbetering

antibiotica

laag complex

l-4x daags

1-8 weken

+ zelden +

soms grotendeels

soms grotendeels

soms deels

tiidens de verschillende infusies
Intraveneus
continu

nee
gemiddeld

soms verbetering

mannitol

laag complex

continu

7 dagen

nooit -t

soms deels

soms deels

zelden deels

Centraalveneus
•ntermitterend

ja
hoog

vaak verbetering

dopamine/lasix

hoog complex

2x24 uur per week

chronisch

per behandeling +

met
zelden geheel

met

Bij de gehanteerde normatief heropvoedende invoeringsstrategie staan belnvloeding van de
kennis en de opinie centraal (schema 2.8). Bij de processen die meer gerelateerd zijn aan
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de technologie van de innovatie (doelgroep, techniek, scholing), ligt het accent op het
inschatten van de haalbaarheid en kennisbelnvloeding. Bij de processen die meer
gerelateerd zijn aan het grensvlak waarop de innovatie plaatsvindt (protocolleren,
informeren, financieren), ligt het accent op de afstemming en het beVnvloeden van de
opinie. Elders is implementatie op vergelijkbare wijze onder te verdelen."

Schema 2.8 Acccnlen bij de concrete implcmentaücproccsscn vanuit de innovatiedefinitic.

Kenmerken
vernieuwing

IVrmeun ing.M//u<2fte

-technologie

-grensvlak

-haalbaarheid

-afstemming

-kennis bevorderen

-opinie veranderen

Doelgroep
kiezen

X

X

•

X

Teehniek
kiezen

X
•

X
•

X

Protocol-
leren zorg

.

X

X

X

Informatik
geven

X

X

.
X

Scholen

X
•

X
•

X

FintndCn
regelen

.

X

X

.
X

Legend*: X=onderdeel waar de nadruk op ligt.

Na de concretisering van de onderdelen en de volgorde daarvan en het aangeven van de
accenten binnen de implementatie worden mogelijk beüivloedende factoren kort
besproken. Invoering van IT is te vergelijken met andere micro-implementaties van
innovatieve sociale of behandelingsprogramma's. Met het begrip micro-implementatie
worden ook in deze Studie de veranderingsprocessen aangeduid, die optreden binnen
lokale organisaties nadat besloten is een nieuw programma in te voeren." Scheirer heeft
een meta-analyse gedaan naar de voor het welslagen van een micro-implementatie van
belang zijnde factoren.'" Zij heeft de zes meest gangbare Stromingen binnen studies naar
organisatieveranderingen gecombineerd tot e"e"n model waarin de organisatie(s) die een
innovatie invoeren beschouwd worden als een sociaal systeem. Binnen dit sociaal systeem
worden factoren onderscheiden op het macro-, het middenkader- en het individuele niveau.
Schema 2.9 geeft per onderscheiden proces weer aan welke beinvloedende factoren
speeifieke aandacht is geschonken. Op macroniveau is bij de besluitvorming van belang
hoe, waarom en door wie de beslissing tot innovatie is genomen. De invoering van de
innovatie dient congruent te zijn met de controleprocedures -centraal hetzij decentraal-
binnen de organisatie. Voldoende mensen en middelen dienen vrijgemaakt te worden om
de innovatie te kunnen toepassen en begeleiden. Tot slot is de invloed van de omgeving
van belang. Ook het middenkader kan het welslagen van een innovatie beinvloeden.
Daarbij is van belang of de innovatie binnen de organisatie en de standaardprocedures past
of dat deze voldoende op elkaar afgestemd worden. Ook speelt een rol of de hoofden het
beleid van de directie in woord en daad steunen, of er voldoende communicatie is om de
innovatie toe te lichten (top-down) of moeilijkheden snel op te sporen (bottom up) en of de
innovatie verenigbaar is met de heersende groepsnormen en waarden. Op het individuele
niveau ten slotte, spelen gedragsvaardigheden, materiele beloningen en morele steun een
rol. Ook bij andere innovaties in de gezondheidszorg worden deze factoren onderkend.*"*
Scheirer's studie toont aan dat kwantitatieve en kwalitatieve bestudering van deze
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Schema 2.9 Specific!« aandacht voor belnvlocdcnde factoren bij de imptementalicprocesscn

Niveau en factor aaar
Scbeirer "

Macro

-bcsluitvorming

•controleprocessen

-allocatie mensen en
middelen

-relatie omgeving

-attitude hoofden

-dagelijkse routine

-pasvorm innovatie

-communicalicpatxoon

-groepsnormen

-kennis en kunde,
attitude, communicaiic

-matenele beloning

•morele «teun

Doelgroep
kiezen

X
X
X

X

Techniek
kiezen

X
X
X

X

Protocol-
leren zorg

X
X

X

X
X
X
X

X

Informatie
geven

' • • - < • x

X

X

X
X

X

Scbolen

X

X
X

X

X

Finanefea
regele»

X

X

Legenda: X-»pecifieke aandacht voor belnvloedende factoren bij een implementatieproces.

elementen in hun complexc samenhang een onderzoek op zieh vormt'° In de körnende
hoofdstukken zullen de door haar onderscheiden factoren dan ook vooral als conceptuetl
kader gebruikt worden bij de procesbeschrijving.

2.5 Methode van effectonderzoek
Bij de evaluatie van gezondheidszorg komen menselijkheid, technologie en middelen
samen." Onderzoek naar medische technologie, zorgvemieuwing en kwaliteitsverbetering
betreft dan ook vaak kwaliteit van leven (KvL), tevredenheid met en kwaliteit van zorg
(KvZ) en kosten." " De derde hoofdvraagstelling rieht zieh op het kruispunt van
substantiate (KvL, tevredenheid) en functionele (KvZ, kosten) rationaliteit.
KvL onderzoek is halverwege de zeventiger jaren ontstaan."- *° Door toename van het
aantal chronische zieken, explosieve groei van de diagnostische en behandelmogelijk-
heden en inzicht in de gevaren van overbehandeling, was het levensbehoud in jaren niet
langer het enige criterium bij behandeling. Optimale zorg was niet langer gelijk aan
maximale zorg."' Men ging op zoek naar andere waarden waaraan criteria ontleend konden
worden. Onderkend werd dat in de gezondheidszorg bij het nemen van beslissingen op het
gebied van de individuele patifntenzorg, bij onderzoek of bij beleid de verbetering of
instandhouding van KvL van de patient een belangrijke rol dient te spelen." Temeer daar
de financierbaarheid van de gezondheidszorg tot keuzes ging dwingen.
Daamaast is vooral in het laatste decennium het kwaliteitsdenken in de bedrijfsvoering
steeds explicieter geworden." De kem van dit principe is dat men de continue en integrale
zorg voor de kwaliteit en een efficiCnte bedrijfsvoering tracht te incorporeren in de eigen
bedrijfscultuur door bij voortduring te streven naar een optimale afstemming van
materiele, immateriele en persoonlijke schakels in het organisatieproces." Binnen de
gezondheidszorg werd deze impuls gegeven door het plan 'Dekker'." Hierin wordt de
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koppeling gelegd tussen kostenbeheersing, grotere marktgerichtheid en integrale
lcwaliteitszorg. De overheid zou dienen terug te treden en aan beroepsbeoefenaren en tot
dan 'externe partijen" (financiers en gebruikers) werd een belangrijke rol toebedeeld bij de
beinvloeding van kwaliteit." KvL ging daarbij steeds meer deel uitmaken van de , ,
(bestudering van) KvZ en zorgvemieuwing." Zo omschrijft de Kwaliteitswet
Zorginstellingen in artikel 2 verantwoorde zorg als "zorg van goed niveau, die in ieder
geval doeltreffend, doelmatig en patientgericht wordt verleend en die afgestemd is op de
regle behoefte van de patient".** De gezondheidstoestand van patienten kan een indicatie
geven over de KvZ bij zorgvemieuwingen. Zo noemen Schrijvers en van Londen bij
onderzoek naar doeltreffendheid enerzijds (medisch)-biologische variabelen, psychisch
welbevinden, functionele gezondheidstoestand. maatschappelijk functioneren en
anderzijds tevredenheid met de zorg, veiligheid en KvL."
Naast de inventarisatie van de mogelijkheden voor een zorgmodel en de beschrijving van
de praktijk, zijn in de hoofdstukken 13 tot en met 15 dan ook voomoemde effecten
geevalueerd. Gezien het exemplarisch karakter van dit onderzoek is in het algemeen
gestreefd naar bruikbaarheid voor diverse belangengroepen en toepasbaarheid bij
bestudering van andere CMTZ. Het effectonderzoek beslaat binnen het gekozen
innovatiemodel fase 7b (schema 2.3). Effectevaluatie heeft tot doel te onderzoeken of de
beoogde doelen worden gehaald.'*

Van de onderzochte infusies (tabel 12.1) is een viettal ziekte-behandelcombinaties als
'Prototypen' uitgebreid vervolgd: morfine subcutaan, antibiotica en mannitol intraveneus,
en hartmiddelen (dopamine en lasix=furosemide) centraalveneus (schema 2.1). Binnen het
zorgmodel is voorzien in zorg afgestemd op de objectieve en subjectieve behoeften van het
patiöntsysteem: de patient en diens naaste verzorger(s). Omdat met name vanwege de
financiele en maatschappelijke kaders adequate zorg en geen maximale zorg is verleend,
dienden parameters voor KvL, KvZ en kosten geanalyseerd te worden. Ten eerste om de
behandelde patienten en de verleende zorg in een referentiekader te plaatsen. Ten tweede
om de spreading binnen en tussen patientengroepen en behandelingen te bestuderen. Ten
derde om na te gaan of de vanuit de theorie bekende en in ander onderzoek aangetroffen
samenhangen tussen variabelen ook in dit onderzoek aangetroffen zouden worden.

In eerste instantie is gestreefd naar evaluatie middels controlegroepen bestaande uit in het
ziekenhuis behandelde patienten. Dit bleek om meerdere redenen niet haalbaar. De
belangrijkste reden is dat door de experimented ontwikkeling en daaraan inherente
tussentijdse bijstelling het te evalueren object zelf continu aan verandering onderhevig
was. Daarnaast bleken de binnen de projectperiode in de regio 'Heuvelland' voor IT in
aanmerking körnende patientengroepen niet voldoende groot om, bij -al dan niet
gerandomiseerde- vergelijking, voor de deelpopulaties verantwoorde uitspraken te kunnen
doen over verschillen en/of overeenkomsten. In het geval van de terminale patienten waren
er bovendien ethische bezwaren om hen random de stervensfase met een vragenlijst of
interview te belasten. Ook waren er ethische bezwaren om deze patienten in het kader van
randomisatie in het ziekenhuis te (gaan) behandelen (grootste groep) indien het hun laatste
wens was om thuis te sterven of om hen thuis te (gaan) behandelen indien zij in het
ziekenhuis wilden overlijden (nog afgezien van het vervoer). In mindere mate golden deze
bezwaren ook voor de randomisatie bij patienten met chronisch hartfalen. Overigens was
ook bij opheffing van de ethische bezwaren de kans groot, dat patienten en zorgverleners
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geen toestemming zouden geven om door randomisatie de plaats van de behandeling te
laten bepalen. Ten tijde van het onderzoek bestonden er bovendien grote capaciteits-
problemen in het dagcentrum, waardoor er voor de patienten met infusie van mannitol of
hartmiddelen vrijwel geen plaats was. Daar ook de verpleegafdelingen met capaciteits-
problemen worstelden kon daar niet op teruggevallen worden. Samengevat vervielen door
al deze praktische en/of ethische bezwaren de mogelijkheden om een prospectieve Studie
experimenteel of quasi-experimenteel met een concurrente controlegroep in de eigen
omgeving voldoende betrouwbaar uit te voeren binnen de looptijd van het project.
Een vergelijking met een controlegroep van buiten de regio bleek om praktische (infusie
van mannitol en hartmiddelen vinden ook in ziekenhuizen nog steeds slechts op kleine
schaal voor de indicaties zoals in deze Studie plaats, de met antibiotica-infusen behandelde
patienten zijn vanwege de uiteenlopende onderliggende aandoeningen moeilijk te matchen)
en organisatorische (te weinig tijd en financiering om samenwerking op te zetten met
andere ziekenhuizen) redenen niet te realiseren. De körte duur van het gehele onderzoek
maakte een pre-postvergelijking onmogelijk. Tot slot werden de in deze Studie prospectief
gebruikte vragenlijsten bij retrospectieve toepassing om te vergelijken met eerder in het
ziekenhuis behandelde patienten niet voldoende valide en/of betrouwbaar geacht.

2*4 Datavcrzameling en analysemethoden

2.6.1 DATAVERZAMELING

Omdat het ten dele een tevredenheidsonderzoek betreft, zijn de uitvoering en evaluatie van
zorg strikt gescheiden. De respondenten is medegedeeld dat de resultaten vertrouwelijk
bchandcld en anoniem verwerkt worden. Schriftelijke of mondelinge bevraging van de
patient of een ander hebben ieder hun voor- en nadelen wat betreft volledigheid,
waardering, betrouwbaarheid, antwoordtendenties, sociale wenselijkheid en
haalbaarheid."-** Planning van interviews met zorgverleners in de thuiszorg is moeilijk
vanwege hun werkzaamheden en hun mobiliteit. De Haes vond in haar onderzoek onder
patienten dat een schriftelijke beantwoording van vragen betrouwbaardere resul tat en
oplevert dan een interview." In deze studie is gekozen voor een gestructureerde
schriftelijke vragenlijst die ook bij een interview te gebniiken is. De data zijn voomamelijk
verzameld via door het onderzoeksbureau verstuurde vragenlijsten (met gefrankeerde
antwoordenveloppe). Deze zijn direct na afloop van de zorg verzonden. Voor vragen en/of
opmerkingen over de vragenlijst konden de respondenten contact opnemen met het
onderzoeksbureau.** Was de vragenlijst na een maand niet geretourneerd, dan werd een
herinnering gestuurd. Reageerde men ook hier niet op, dan werd telefonisch contact
opgenomen om alsnog om medewerking te vragen of de reden van de non-respons te
achterhalen.** Als patienten of naasten zieh niet in Staat voelden om de vragenlijst in te
vullen nam een onafhankelijke professionele enqueteur van het Medisch en
Maatschappelijk Informatie Centrum (MEMIC) op basis van de vragenlijst een interview
af"" De meningen van terminale patienten ontbreken door de evaluatie na afloop van de
behandeling. Bij deze patienten is de naaste, meestal de partner, na vier tot zes weken
benaderd voor een interview (tijdstip in verband met rouwverwerking en emoties die naar
boven kunnen komen). In een enkel geval gaf de naaste de voorkeur aan toezending van de
vragenlijst. De huisartsen en de verpleegkundigen of hun maatschap of werkgever
ontvingen /50,- per ingevulde vragenlijst om het produktiviteitsverlies te compenseren.
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2.6.2 ANALYSEMETHODEN

Bij de analyses zijn vooral frequentieverdelingen in aantallen en percentages of
gemiddelden en standaarddeviaties gebniikt. Soms is het bereik gegeven. Bijvoorbeeld om
de minimale en maximale morfinedosering te kunnen aangeven of om bij vragen over
tevredenheid eventuele sociale wenselijkheid op het spoor te komen. Omdat het ordinale
variabelen betraf, is de Spearman rang correlatie (p; tweezijdig getoetst) gebruikt om de
overeenstemming tussen verschillende groepen respondenten en verschillende variabelen
te meten.™ " Bij correlaties dient een punt als decimaal scheidingsteken. In alle andere
gevallen dient de komma als decimaal scheidingsteken en de punt als scheidingsteken voor
duizendtallen. Vanwege de geringe grootte van vrijwel volledige datasets, zijn de bij KvL
vermoede verbanden niet verder onderzocht middels regressie-analyse (§13.4.4). Een
enkele maal is Cohen's kappa gebniikt om de overeenstemming na correctie voor
toevalsbevindingen te bepalen. Als indicatie voor de interne consistentie is de Cronbach's
a gebruikt. De statistische bewerkingen zijn gedaan met SPSS versies 5.0 en 7.5.

2.7 Samenvatting
Schema 2.10 vat globaal de gehanteerde onderzoeksmethoden in relatie tot de project-
structuur samen. Een verdere uitwerking van de onderzoeksmethoden volgt in de
betreffende hoofdstukken (globaal overzicht bijlage 2.2). In termen van de innovatie-
theorie beschrijft deze Studie aldus het geevalueerde innovatieprodukt' infuusbehandeling
thuis' en kan gezien worden als een van de bronnen waarop beslissingen over
continuering/rejectie van deze innovatie genomen kunnen worden.

Schein» 2.10 Het project Infiiusbehandcling Thuis (IT)

Innovatie

Onderzoek

Oatwikkeling innovatie -

Literatuurstudie ervaringen
Studie leaders
Enquete taken en
veranrwoordeliikheden -*

Proefimplemenlatie - Continuering/Rejectic '

Keuze patientgroepen
Organisatie van zorg
Informatie en scholing
Financiering +

Theoretisch zorgmodel - Zorg in de praktijk - Regionale en/of landelijke
implementatie

Literatuur innovatie
Literatuur kwaliteit van leven
Literatuur kwaliteit van zorg
Literatuur kosten +

Beschrijving innovatie
Effect kwaliteit van leven
Effect kwaliteit van zorg
Effect kosten +

Theoretisch evaluatiemodel - Evaluatie in de praktijk - Eventueel evaluatie

Project- Begeleidingscommissie en
struetuur projeetgroep IT met

academisch ziekenhuis,
huisartsen en thuisverpleging

Projectbureau IT met
academisch ziekenhuis,
huisartsen,
thuisverpleging en
zorgverzekeraars

Landelijke Vereniging voor
Thuiszorg, Nederlands
Huisartsen Genootschap,
Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen, Landelijke
Koepel Zorgverzekeraars,
Ziekenfondsraad, Mimsterie
van VWS, ZorgOnderzoek
Nederland, alsmede
regionale actoren

Legend»:' Verdere regionale of landelijke implementatie en/of evaluatie behoort niet tot deze Studie.
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Hoofdstuk 3

Literatuurverkenning complexe medisch-
technische zorg thuis *

3.1 Inleidlng
Gegeven de technologisering en transmurale ontwikkelingen is vanuit hoofdvraagstelling I
geinventariseerd wat bij de start van deze Studie over de introductie en evaluatie van
medische technologie in de thuiszorg bekend was. Daartoe zijn het Medisch Contact,
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en Maatschappelijke GezondheidsZorg
systematisch doorgenomen (1988-1992). Daarnaast zijn referenties vervolgd (sneeuwbal-
methode). Vanwege het accent op de nationale context is een eerste zoekstrategie tot deze
tijdschriften beperkt. Voor een breder perspectief is recentere en voor de deelonderwerpen
relevante (internationale) literatuur per hoofdstuk venverkt. Eerst volgt een overzicht van
projecten over toepassing van thuiszorgtechnologie. Vervolgens Staat de diffusie van
medische technologie in de thuiszorg centraal. Tot slot volgen enige algemene conclusies.

3.2 Ervaringen met toepassing van medische technologie thuis
De ervaring met medisch-technologische thuiszorgprojecten in Nederland, de Verenigde
Staten (VS) en Canada wordt hiema aan de hand van een aantal concrete projecten
beschreven. De wijze waarop men thuiszorg definieert, is op de keuze van invloed.

3.2.1 DEFINITIES

Volgens van Beekum is thuiszorg niet revolutionair en zou eerder "het verzorgen en
behandelen van zieken in ziekenhuizen en verpleeghuizen als een verschijnsel van de
laatste driekwart eeuw moeten worden gezien"/ Wei nieuw is de toepassing van hoog-
waardige medische technologie thuis. Het huidige overheidsbeleid stimuleert thuiszorg."
De dubbele vergrijzing, toenemende emancipatie en medisch-technische ontwikkelingen
waardoor aandoeningen vaker en succesvoller kunnen worden behandeld, leiden tot een
toename van de vraag naar gezondheidszorg.' * De resulterende capaciteitsuitbreiding en
kostenstijging hoopt men met substitute van ziekenhuis- en verpleeghuiszorg door
thuiszorg te kunnen beperken/
In Nederland dienen nog de nodige obstakels te worden overwonnen, alvorens technologie
in de thuiszorg een alledaagse aangelegenheid kan worden. Volgens de Stuurgroep
Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG) kan technologie slechts dan een substantiate
bijdrage leveren aan thuiszorg wanneer deze is ingebed in een zorgsysteem." In Nederland
is de thuiszorg vooralsnog incremented gegroeid in plaats van systematisch gepland en

Een eerdere versie van dit hoofdstuk is gepubliceerd in Medisch Contact 1993;48(29/30):905-7 en
1993;48(31/32):944-6.
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georganiseerd. De vele bij de thuiszorg betrokken organisaties en beroepsbeoefenaren
hebben ieder hun eigen achtergronden en prioriteiten. Ook bestaan er verschillende, soms
overlappende adherentiegebieden. De communicatie en de coördinatie tussen de
verschillende zorgaanbieders is vaak te beperkt, vooral wanneer de zorg 'grens-
overschrijdend' is. Het antwoord op de vraag, hoe deze thuiszorg te coördineren, zal de
toekomst ervan bepalen." Het voormalige ministerie van Welzijn Volksgezondheid en
Cultuur (WVC) leek te anticiperen op het verdwijnen van de geöchelonneerde
gezondheidszorg, of zoals Goudriaan en Wennink stelden: "Het lijkt erop dat de door de
overheid gesteunde en gefinancierde experimenten expliciet ten doel hebben altematieve
zorgorganisaties te onderzoeken"." Er worden uiteenlopende betekenissen toegekend aan
termen als 'thuiszorg' en 'thuiszorgtechnologie'. Dit heeft mogelijk mede te maken met
'de verborgen agenda'."'^ Spreeuwenberg constateert: "Thuiszorg is een terrein waarop
particuliere verpleegbureaus, verzekeraars, het kruiswerk, de gezinsverzorging, zieken-
huizen en verplecghuizen en organisaties van huisartsen staan te dringen om hun plaats te
veroveren"." Wij volgen de Nationale Raad voor de Volksgezondheid in haar definitie:
"Thuiszorg is het geheel van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de
hulpvrager in de thuissituatie, dat verricht wordt met behulp van zelfzorg, naastenzorg,
vrijwilligerswcrk en/of (aanvullende) professionele zorg en dat er specifiek op gericht is
de hulpvrager in staat te stellen zieh te handhaven in de thuissituatie"." Ten aanzien van
'thuiszorgtechnologie' worden eveneens veel verschillende definities gehanteerd. Hier
wordt de indeling van het rapport Anticipating and Assessing Health Care Technology
gevolgd, waarin technologie in hardware en software wordt onverdeeld." Software bestaat
uit menselijke vaardigheden, hardware uit aangepaste klinisch-medische technologie zoals
beademingsapparatuur, technologie gericht op functionele beperkingen zoals het hoog-iaag
bed en informatic-tcchnologic zoals alarmeringssystemen.

3.2.2 THUISZORGPROJECTEN

In Nederland zijn diverse, deels experimentele thuiszorgprojecten gestart.™ Een
opsomming geven van Duijn en Baggerman.*" " Er zal niet worden ingegaan op reeds
langer bestaande programma's, als thuisdialyse, het gebruik van bloedglucosemonitoren en
subcutane insuline-infusors." Exemplarisch waren de Experimenten Thuisverpleging van
de Ziekenfondsraad, die in 1987 van start gingen met als doel "meer inzicht te verkrijgen
in de mogelijkheden, de beperkingen en de randvoorwaarden voor inbouw van (vormen)
van thuisverpleging in het regulier gefinancierde verstrekkingenpakket"." Het betrof
hoofdzakelijk (terminale) kankerpatiSnten en het accent lag niet op de toepassing van
technologie thuis." Een tussentijdse evaluatie leidde tot de subsidieregeling voor
intensieve thuiszorg in heel Nederland in mei 1990. Drie projecten die sterk bij het project
Infuusbehandeling Thuis aansluiten worden nader toegelicht. Tabel 3.1 vermeldt enkele
andere projecten die aspecten van medische technologie en thuiszorg combineren.
Het eerste project betreft 'Thuiszorgtechnologie 2000', een ontwikkelingsprogramma van
het Provinciale Groningse Groene Kruis (PGGK), later opgegaan in het Kwaliteitslnstituut
voor Toegepaste ThuiszorgZorgvemieuwing (KITTZ).** Het door WVC gesteunde project
is in 1989 gestart met als doelstelling: "door het toepassen en verder ontwikkelen van
technologie de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en de mogelijkheden van
behandeling en verpleging in de thuissituatie te vergroten"." Het programma vormt een
'paraplu' waaronder deelprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het Groene Kruis
stelt haar infrastructuur beschikbaar. Het programma omvat negen hoofdonderdelen:
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Tabel 3.1 Enkele thuiszorgproiectcn in Nederiand.

Regio plus betrokken instcllingcn

Stedskanaal/Noord-NwJerland •"*
Refaja ziekenhuis, Provincialc
kruisvereniging, kruisverenigingcn

Oost-Geldcrland "
Inlegraal kankercentrum Oost,
regionale ziekenhuizen

Behandeling

Epidurale
pijnbcstrijding bij
kankcrpatiCntcn

Uitvoeriog door

Start door ziekenhuis
dan overdracht naar
thuiszorg

Aaatal
patifntrn

200

Spinale pijnbestrijding
bij kankerpatientcn

Huisans, facilitair
bcdnjf en apothcker
i.s.m. ziekenhuis

36
(ljw)
57.7 OBD

Nijmegeo " *
Carusius-Wilhelmina ziekenhuis

Branssum ""*"
Stichting SAmenwerkingsverband
ecrste en rweede lijn voor REgionale
geZOndheidszorg (SAREZO)

Sondevoeding en
parenterale toedicning
van Chemotherapie,
antibiotica en voeding
bij kankerpatienten

Pendurale pijnbestrij-
ding en ambulante
cytostaticabehandeling
bij kankerpatienten

Verplecgkundig
specialisten oncologie
van samengevocgde
(poli)klimek en
dag behandeling

Gespecialiseerde
ziekenhuis- en
wijkverpleegkundigen
i.s.m. facililair bcdrijf

40-45
(5 maanden)

12-15
(ljaar)

Utrecht en Tilburg "
Academisch Ziekenhuis Utrecht,
Elisabeth- en Mariaziekenhuis

Monitoring van
nsicovolle
zwangcrschappen thuis

Verloskundigen en
maatschappelijk
werkenden

2.100
(planning
voor 3 jaar)

Amsterdam
Academisch Medisch Centrum

Amsterdam "
Academisch Medisch Centrum

Midden Twente **
Streekziekenhuis Midden Twente
Kruiswerk Midden- en Noord-Oost
Twente

Heuvelland "
Stichting Thuiszorg Zuid-Limburg,
Groene Kruis Heuvelland, Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening
Zuid-Limburg, Regionale Huisartsen
Vereniging Maastricht e.o.

Rotterdam '°°
Sophia Kinderziekenhuis

Vergelijking van
poliklimsche en
ambulante
cytostaticabehandel ing

Parenterale thuisvoeding

Diabetes, CARA,
reuma, stoma- en
wondverzorging en
oncologie (deels in
voorbereiding)

Aanvullende thuiszorg
aan terminate patienten

Verschillende
(be)handelingen

Voor projectduur door
twee basisartsen en een
evaluatiedeskundige

Patient of verzorger.
begeleiding van
werkgroep metabolisme
Interne Geneeskunde

Gespecialiseerde
transmurale
verpleegkundigen in
dienst van ziekenhuis in
kruiswerk

Samenwerkingsverband
van kruiswerk en
gezinszorg

Ouders wordt via
stappenplannen de
medisch-technische
verzorging van hun
kinderen aangeleerd

50+50
(planning
voor 3 jaar)

14
(5 jaar)

300
(ljaar,
opstartfase)

119
(ljaar)
10,8 GBD

En ige
honderden
(geen
registratie)

Legenda: i.s.m.=in samenwerking met, O=projectduur, GBD=Gemiddelde behandelduur per patient in dagen.
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infuusbehandeling thuis; medische diagnostiek en bewaking op afstand; longaandoemgen
in de thuissituatie; thuiszorg bij CF-patiönten; tractiebehandeling thuis; wondbehandung
thuis; gebruikservaring materialen thuis; wonen op maat; kwaliteit en thuiszorg.
Een kemaspect vormt de ontwikkeling van thuiszorgprogramma's, die worden omscreven
als gesystematiseerde beschrijvingen van het zorgproces rond specifieke patienten-
categoriefin."" Aan bod komen onder meer infrastructuur, materialen, financiering er
taakverdeling. Deze programma's, die na de testperiode landelijk beschikbaar komer
beschouwt men als een belangrijk instrument om thuiszorg voor nieuwe categorieCn
patiCnten in te voeren."" Het project maakt gebruik van de communicatiecentrale (vor 24-
uurs bereikbaarheid) en het bemiddelingspunt van het Groene Kruis.'°' In het Skillslo
worden wijkverpleegkundigen, huisartsen en patißnten (wanneer die handelingen zel
uitvoeren) gelnstrueerd door een verpleegkundige."" "" Het KJTTZ vervult een cenüle,
coördinerende rol en geeft een periodiek uit over de ontwikkelingen.
Het project 'Van ziekenhuiszorg naar thuiszorg' in Gorinchem startte in 1992 met susidie
van WVC. Het werd geinitieerd en begeleid door de Stichting Medische Technologien
Maastricht.'" "" Dit door derden te evalueren substitutie-experiment duurde een jaaZes
technologies werden thuis toegepast: Chemotherapie, oximetrie, zwangerschaps-
monitoring, ambulante bloeddrukmeting, hoog/laag bed plus tractie en cardiobeeper
Uitgangspunten waren het opdoen van praktische ervaring met technologie thuis en et
beschikbaar stellen daarvan. Voor iedere patiöntengroep is een protocol volgens vas
stramien opgesteld bevattende (contra-)indicaties voor patiöntdeelname, bevoegdhecn en
verantwoordelijkheden van de diverse hulpverleners, opleidingsvereisten, logistieke
aspecten en ccn behandel-stappenplan. Dit beschrijft welke taken, door wie en wanner
dienen te worden uitgevoerd. Met het oog op een kosten-baten analyse werd de

ujüs'oesceuilig van ud nhijS'vuriv'ncnr̂ cnrgR;a\rer«^v/Ilu'\JgpJÄtJR'cfi'\.in.ftas<xucluiirJ<i.i
eerste instantie gekozen voor het werkgebied van e"e"n kruisvereniging. Er was geen
centraal meldpunt of coordinator en per technologie wisselen de betrokken hulpverleners.
De specialist stelde de indicatie en bezocht de patient thuis. Wijkverpleegkundigen
voerden technische handelingen uit (de eerste paar maal onder toezicht van een arts). In
eerste instantie leverde de ziekenhuisapotheek de medicatie, op termijn namen de
officinale apotheken dit over. De technische dienst van het ziekenhuis onderhield de
apparatuur. Het Gorinchemse model benaderde 'hospital in the home'-programma's, die in
de VS en Canada courant zijn.

Als derde het project 'Infuus Thuis' te Amsterdam. "*""* Het werd in opdracht van
intramurale en thuiszorginstellingen door het Innovatieproject opgezet, eveneens met
financiele ondersteuning van WVC. 'Infuus Thuis' kwam voort uit de dagbehandeling van
AIDS-patiönten met een cytomegalie-infectie. De vrijwel dagelijkse toediening van
medicamenten per infuus in het ziekenhuis belastte de patient sterk. De implantatie van een
Port-A-Cath® infuussysteem maakte de behandeling thuis door de patient zelf of een
naaste mogelijk. Omdat de thuiszorg en het ziekenhuis het wenselijk achtten dat de
huisarts en de wijkverpleging de patient thuis konden ondersteunen en zo nodig diens
zelfzorgactiviteiten moesten kunnen ovememen, zijn in het protocol de hoofdlijnen
opgenomen van afspraken over: taakverdeling, overdracht, communicatie en coördinatie
tussen AIDS-afdelingen van ziekenhuizen, de Stichting Amsterdams Kruiswerk (SAK), de
Amsterdamse Huisartsenvereniging en de Stichting Farmaceutische Thuiszorg Amsterdam
(SFTA). Het protocol bevatte ook instructies voor de thuisbehandeling. Voor het project
zijn drie part-time verpleegkundigen in dienst genomen; deze coördineerden de zorg en
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konden alle basiseenheden van de wijkverpleging en huisarts praktijken inschakelen. Het
SAK verzorgde een centraal meldpunt. De medicamenten en infuusbenodigdheden werden
aan huis geleverd door officinale apotheken via de SFTA. De belangrijkste conclusies in
de evaluatie van 'Infuus Thuis' waren: Het werken met gespecialiseerde verpleegkundigen
is succesvol. Pogingen om de wijkverpleging 'on the job' te trainen lukken wel, maar zijn
ondoelmatig en belastend voor de patient. De huisarts speelt bij de toepassing van het
inruus een geringe rol. Officinale apotheken zijn goed in Staat binnen twee dagen de
benodigde materialen te leveren. Het centrale meldpunt SAK blijkt over het geheel
genomen goed te functioneren, maar een goede bereikbaarheid van gespecialiseerde
verpleegkundigen buiten kantooruren verdient extra aandacht. De ziekenhuizen hebben
grote problemen met de extra inspanningen die het protocol met zieh meebrengt.""
In de VS en Canada is er een enorme markt voor thuiszorg(technologie). De kosten voor
medische zorg zijn erg hoog en de overheid reguleert en bevordert de thuiszorg relatief
weinig. Er zijn meerdere typen organisaties die verschillende soorten thuiszorg leveren.'°*
De groei speelt zieh dan ook vooral af in de particuliere sector.''" Honderden bedrijven
zijn actief en er bestaan zelfs gespecialiseerde tijdschriften. Vanwege de grote verschillen
in de gezondheidszorg tussen Nederland en Noord-Amerika, vooral ten aanzien van de
structuur en financiering, is de relevantie van ervaringen met thuiszorg in die landen voor
het project Infuusbehandeling Thuis in het algemeen beperkt. Een van de uitzonderingen
vanwege de uitgebreide praktijkbeschrijving vormt een Canadees project: het 'Verdun
Hospital-in-the-Home Program'." Dit programma werd opgezet om het grote beddentekort
op te lossen in het Centre Hospitalier de Verdun, een academisch ziekenhuis van 400
bedden in een dichtbevolkt deel van Montreal. In 1986 werd begonnen met IT. Tot en met
1988 werden 451 patienten behandeld, voomamelijk met antibiotica (255 patienten). Een
centrale functie vervullen de ziekenhuisverpleegkundigen die de zorg uitvoeren en de
patient en diens naasten begeleiden. De patient wordt dagelijks bezocht door een arts; de
hoofdbehandelaar ziet de patient meestal poliklinisch. Voor spoedgevallen zijn er speciale
afspraken met de ambulancedienst. Diensten van andere hulpverleners zoals
fysiotherapeuten, dietisten en maatschappelijk werkenden, worden zo nodig ingehuurd.
Het project wordt zeer positief beoordeeld, zowel door patienten en nun familie als door
de verpleging en ziekenhuisartsen.

3.3 Implementatie van technologic in de thuiszorg
Naar aanleiding van de hiervoor beschreven ervaringen, kunnen enige algemene
voorwaarden voor de difrusie van medische technologie in de thuiszorg geformuleerd
worden die bij de implementatie van infuusbehandeling in de thuissituatie van belang zijn.
Het is wenselijk inzicht te krijgen in (criteria ten aanzien van) de:
* keuze van doelgroepen, individuele patienten, toepassingsgebieden en technologieen,
* activiteiten van zorgverleners: protocollering, organisatie en logistiek,
* technische hulpmiddelen, en
* voorlichting voor patienten, hun naasten en professionele zorgverleners.

3.3.1 Keuze doelgroepen, patienten, toepassingsgebieden en technologieen
Bij de toepassing van medische technologie thuis in Nederland is relatief veel ervaring
opgedaan bij kankerpatienten, vooral ten aanzien van pijnbestrijding. Op dit vlak bestaat
ook reeds samenwerking en scholing." Sinds 1 april 1991 is de verstrekking "van
draagbare, uitwendige infusiepompen ter behandeling van pijn die niet op andere wijze
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adequaat bestreden kan worden" geregeld via de AWBZ.'" De betrokken groep patiSnten
is groot, neemt vanwege de vergrijzing in omvang toe en verblijft vaak langdurig in het
ziekenhuis.'" Volgens Kraaipoel (Landelijk Overlegorgaan van de Integrale Kankercentra)
zijn de mogelijkheden van intramurale thuiszorg' het grootst bij de zorg voor
kankerpatienten, omdat rondom hen al een infrastructuur bestaat.'" Van der Linden ziet de
kankercentra vanuit deze visie dan ook als een: "platform voor de thuiszorg en ziekenhuis-
organisaties die afspraken gaan maken over de organisatie en taakverdeling voor thuiszorg
ten behoeve van patienten met kanker en voor mensen met chronische ziekten"."'
Kinderen met bepaalde aandoeningen vormen eveneens een potentiele doelgroep.
Langdurige ziekenhuisopnames zijn nadelig voor hun ontwikkeling. Daarnaast wordt het
gezinsleven verstoord, zeker wanneer er meer kinderen zijn. Er is een toename te
verwachten in de behandeling van kinderen thuis, omdat te vroeg geborenen en kinderen
met ernstige afwijkingen steeds betere overlevingskansen hebben."° Als behandelings-
mogelijkheden worden genoemd: sondevoeding bij (premature) stabiele neonaten,
fototherapie bij icterischc neonaten, parenterale antibioticatoediening bij cystic fibrosis en
infusie van cytostatica bij oncologiepatiCntjes."**•""• ""• "*"'"

Ten aanzien van de individuele patient gelden algemene voorwaarden voor (medische)
thuiszorg. Belangrijk zijn in dit kader een adequaat begripsvermögen, emotionele en
psychische stabiliteit, elementair inzicht in de aandoening en de behandeling daarvan,
voldoende motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel, toereikende huisvesting (ergono-
misch en hygienisch) en adequate 'naastenzorg'.
ben veel voorkomend toepassingsgebied van infusen in de thuiszorg betreft de toediening
van antibiotica bij een breed scala aan aandoeningen. Potentieel is het aantal patienten
voor Nedcrland -mogelijk bescheiden- op 1.000 per jaar geschat.'' In de thuisbehandeling
kunnen vele soorten antibiotica parenteraal toegediend worden."*"'" Hetzelfde geldt voor
antimycotica bij diepe schimmelinfecties en antivirale middelen."*' "* Deze worden met
name toegepast bij AIDS-patiCnten, maar ook bij anderen die immuun-gecompromitteerd
zijn."* De toediening van immunoglobuline bij primaire antilichaam-deficientie
syndromen, idiopathischc trombocytopenische purpura en andere auto-immuunziekten
vindt op kleine schaal plaats.'""'" Op grotere schaal toepasbaar is ook de thuisbehandeling
met cytostatica (potentieel voor Nederland -mogelijk bescheiden- geschat op 1000-5000
pat ion ten per jaar)." Chemotherapie thuis zou met minder misselijkheid en braken gepaard
gaan dan in het ziekenhuis." Analgetica bij kankerpatienten worden naast oraal
voomamelijk epiduraal, spinaal en subcutaan toegediend.*'""""
Enkele andere toepassingsgebieden zijn geringer van omvang. Voor (totale) parenterale
voeding worden onder meer als indicaties Morbus Crohn, diverticulitis, colitis ulcerosa,
short bowel-syndroom en peri-operatieve patienten genoemd." Bij oncologische patienten
is een aantal problemen bij de thuisbehandeling met parenterale voeding naar voren
gebracht." Dobutamine en dopamine worden op kleine schaal bij patienten met einstige
chronische decompensatio cordis (NYHA Ill/IV) parenteraal toegediend. '**"'" Deze
patiönten worden vaak langdurig in het ziekenhuis opgenomen voor uitsluitend palliatieve
therapie. Intraveneuze toediening van heparine bij de behandeling van thrombose komt
mogelijk in aanmerking voor substitutie." Men verwachtte in 1993 dat intermitterend
subcutaan toe te dienen heparine continue parenterale toediening op termijn in ieder geval
ten dele zou verdringen. Een defmitieve keuze voor dön van beide therapieän kon bij de
start van het project echter nog niet worden gemaakt."""'"
In Noord-Amerika vormen (par)enterale voeding en intraveneuze toediening van
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antibiotica en chemotherapeutica verreweg de grootste en meest winstgevende markt voor
de -veelal particuliere- thuiszorgbedrijven."" Ook voor de toekomst wordt daar de grootste
groei in de medische thuiszorg verwacht, gevolgd door parenterale en enterale voeding.
Bij het kiezen van technologieCn is de TNO-studie van Haerkens en van Beekum over het
stellen van prioriteiten voor de introductie van medische apparatuur in de thuiszorg
waardevol."* Als uitgangspunt hanteerden zij de inventarisatielijst van het Nederlands
Ziekenhuisinstituut. Uitgesloten werd apparatuur die weinig of geen extra substitutie meer
op kon leveren, apparatuur waarvan de toepassing wellicht snel achterhaald zou zijn door
nieuwe ontwikkelingen, apparatuur waarvan de toepassing nog in experimentele fase
verkeerde en apparatuur waarvoor al richtlijnen waren of werden opgesteld. Zij bevalen
aan de implementatiemogelijkheden te onderzoeken van: parenterale toediening van
antimicrobiele middelen, analgetica en cytostatica, hoog-laag bedden voor de behandding
van patienten met heup- en knieprothesen, apparatuur voor de bewaking van bedrust-
houdende zwangeren, tractie-apparatuur voor femurfracturen en het care-bed. Deze
aanbevelingen zijn geeffectueerd in diverse reeds genoemde projecten. Wei zinvol, maar
minder pregnant werden geacht: enterale voeding, parenterale voeding, tractie-apparatuur
voor patientjes met congenitale heupdysplasie en fototherapie voor icterus neonatorum.

3.3.2 Activiteiten zorgverleners, protocollering, organisatie, logistiek
Bij de ontwikkeling van medische thuiszorg lijkt het zinnig niet uit te gaan van de
aanspraken die de verschillende beroepsbeoefenaren en organisaties in de thuiszorg maken
op hun rol in het thuiszorgscript. Het is van het grootste belang thuiszorg zodanig te
ontwikkelen dat ze (ook op de lange termijn) de grootste kans van slagen heeft.'"
Protocollering kan hierbij een doel maar evenzeer een middel zijn om te komen tot
standaardisatie en afstemming tussen thuiszorg en ziekenhuiszorg en zo te voorkomen dat
er een caleidoscopisch aanbod van formulieren, procedures en zorgaanbieders ontstaat.'"
Wei dient er voor te worden gewaakt dat de professionele autonom ie van de beroeps-
beoefenaar wordt behouden.'" Op deze wijze kan tevens een optimale kosten-baten
verhouding of de hiervan afgeleide prijs-kwaliteit verhouding voor de bij de thuiszorg
betrokken partijen, zowel afzonderlijk als in samenhang binnen de maatschappelijke
context, worden nagestreefd.
Zoals reeds gesteld, kan technologie slechts dan een substantiele bijdrage leveren aan
thuiszorg wanneer zij is ingebed in een zorgsysteem." Het grootste struikelblok voor
introductie van medische thuiszorg in Nederland lijkt het gebrek aan duidelijke organisatie
te zijn.'' De patient en naaste verzorgers dienen na vertrek uit het ziekenhuis het gevoel te
hebben dat de patient, hoewel niet meer fysiek in het ziekenhuis verblijvend, toch
eenzelfde kwaliteit van zorg ontvangt." Veiligheid en continui'teit van zorg dienen bij de
overgang van ziekenhuis naar thuis cerrtraal te staan. Een centrale, continue bereikbaarheid
(24 uur) is dan ook een absolute voorwaarde voor een thuiszorgproject."" Een centraal
bemiddelingspunt is van grote waarde." Meestal is dit ondergebracht bij de thuiszorg.
Opgemerkt dient te worden dat transmurale samenwerking wordt vergemakkelijkt
naarmate het bemiddelingspunt een meer autonome positie heeft.""
Onder meer door de Landelijke Huisartsen Vereniging wordt bij thuiszorg een centrale rol
toebedacht aan de huisarts, zijnde de meest geschürte om te fungeren als spil tussen
patient, familie, wijkverpleging, apotheek en ziekenhuis.'" Binnen de meeste Nederlandse
thuiszorgprojecten wordt deze rol evenwel bekleed door het kruiswerk.*'*'"" De huisarts
heeft wel een belangrijke stem in de beoordeling van de geschiktheid van patient en
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naasten voor medische thuiszorg en is onmisbaar wanneer er thuis medisch-technische g
handelingen plaatsvinden. De rol van de specialisten varieert. Bij de indicatiestelling en •
verplaatsing van medische technologie naar de thuissituatie dienen zij, ais deskundigen bij :
uitstek, betrokken te worden. In de VS blijven ook bij behandeling thuis de specialisten
verantwoordelijk. In Nederland zou, gelet op de structuur en traditie van de gezondheids-
zorg, de huisarts die verantwoordelijkheid waar mogelijk dienen over te nemen. = =-»
In Canada en de VS bezoeken ziekenhuisverpleegkundigen de patienten thuis." Ofschoon
dit praktisch is (vereist geen samenwerking en/of afstemming) en de continuiteit van zorg
kan worden gewaarborgd, is dit model onaantrekkelijk vanwege de positie van de
thuiszorg in Nederland. In het merendeel van de Nederlandse thuiszorgprojecten doen
-afhankelijk van de toegepaste technologie- al dan niet speciaal getrainde (wijk)verpleeg-
kundigen het praktische werk thuis.**-"' In Gorinchem worden hiervoor gemengde teams
ingezet.'*" In Midden-Twente besloten ziekenhuis en kruiswerk de aansluiting tussen
ziekcnhuis en thuiszorg te optimaliseren door (gespecialiseerde) transmuraal opererende
verpleegkundigen aan te stellen met een duale basis in het ziekenhuis en het kruiswerk."
Er is veel voor te zeggen het traditionele verschil tussen ziekenhuis- en wijkverpleegkun-
dige op te heffen ten behoeve van thuiszorgpatienten. Het valt dan ook te overwegen per
regio enkele transmurale verpleegkundigen zorg te laten dragen voor de begeleiding en de
uitvoering van infuusbehandelingen thuis. Het medisch-technisch handelen in de thuis-
situatie kan juridische knelpunten opleveren.'*" Om de noodzaak van een uitvoerings-
verzoek te vennijden wordt aanbevolen, (groepen) patienten te kiezen die voldoende
geschoold en in staat zijn om zelf (of met behulp van naasten) het infuus te hanteren."
Wat betreft de logistick is het voor ziekenhuisapotheken wettelijk verboden extramuraal te
leveren. Praktisch komt dit echter wel voor en wordt dan vooral gezien als een service aan
de officinale collega's; secundair is dit ook een bron van extrabudgettaire inkomsten."
Voor de bereiding is de ziekenhuisapotheek namelijk veelal beter toegerust dan de
officinale apotheek." Ook het plotselinge ontslag van patienten uit het ziekenhuis kan de
officinale apotheek voor logistieke problemen stellen, vooral buiten de gewone werkuren."
Buiten de factor 'tijd' kunnen de voor medicatie en toebehoren benodigde investeringen
nopen tot concentratie." Vaak verzorgt de ziekenhuisapotheek daarom de levering thuis
(zeker in het begin; overdracht aan de officinale apotheken kan later volgen)."

3.3.3 Technische hulpmiddelen
Op grond van vele studies is gebleken, dat gewone infuuszakken gecombineerd met een
perifere infuusnaald bij tijdelijke parenterale toediening te prefereren zijn. Bij chronische
toediening doet het Porth-A-Cath® systeem steeds meer opgang en bij continue toediening
wordt vaak gebruik gemaakt van draagbare infuuspompjes.*'^ '"• '"• '**• '*'"'** Het succes-
vol invoeren van thuiszorgtechnologie hangt in belangrijke mate af van de gebruiks-
vriendelijkheid.'** In het algemeen dient medische technologie voor thuisgebruik
ergonomisch aangepast te worden, dient de signaal-ruisverhouding bij alarmering te
worden geoptimaliseerd en moet verkeerde en/of niet-geautoriseerde bediening worden
uitgesloten.''" Een eenvoudige, beknopte doch volledige handleiding in de eigen taal is van
essentieel belang.'"

3.3.4 VOORUCHTING VOOR PATIENT, NAASTE EN PROFESSIONELE ZORGVERLENERS

Bij voorlichting aan (potentiele) patienten en naasten dient de impact van het introduceren
van technologie in de thuiszorg niet te worden onderschat. Een infuus wordt nog vaak als
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een 'levenslijn' gezien en niet als een altematieve toedieningsweg voor medicijnen, vocht
en nutrienten. Blijkens een enquete ten tijde van de start van deze Studie vindt meer dan de
helft van de artsen en meer dan driekwart van de verpleegkundigen de onrwikkelingen op
medisch-technologisch gebied een bedreiging voor de 'alledaagse zorg' voor chronisch
zieken en gehandicapten.^" Introductie van technologie in de thuiszorg vereist een goede
voorlichting, die ook gericht dient te zijn op de attitude van alien betrokken bij of
werkzaam in de gezondheidszorg.

3.4 Condusies
Het aantal publikaties over concrete ervaringen met toepassing van hoogwaardige
medische technologie thuis in Nederland was tijdens deze inventarisatie nog relatief
gering. Het betrof veelal eerste rapportages en slechts een enkele eindevaluatie. Geen
enkel project leverde een volledige blauwdruk voor een medisch thuiszorgproject. Een
aantal bevorderende factoren wordt echter vaak genoemd. Belangrijk is, dat de patient en
diens naasten het gevoel hebben dat bij het vertrek uit het ziekenhuis naar huis de zorg en
veiligheid worden gecontinueerd. Dit kan worden bewerkstelligd door de combinatie van
transmuraal werkende verpleegkundigen en een efficient 24-uurs meldpunt. Voorlichting
en scholing van zorgverleners, alsook voorlichting en instructie van de patient en naasten,
zijn onmisbaar. Thuiszorg dient te worden aangeboden als een samenhangend geheel.
Standaardisatie en afstemming tussen thuiszorg en ziekenhuiszorg kunnen voorkomen dat
er een caleidoscopisch aanbod van formulieren, procedures en zorgaanbieders onstaat.
Tevens kan zo optimalisatie van de kosten en baten voor de bij de thuiszorg betrokken
partijen nagestreefd worden. Opvallend is dat de invloed van technologisering op de
leefwereld van de patient nauwelijks geproblematiseerd wordt.
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Hoofdstuk 4

Kaders bij complexe medisch-technische zorg:
de zorgverleningstheorie van Orem

4.1 Inlciding
Vanuit hoofdvraagstelling II over de introductie van de innovatie en aandachtspunt 2 over
de protocollering en afstemming daarvan, zijn de theoretische en de feitelijke kaders van
CMTZ bestudeerd. De theoretische kaders om het zorgproces te kunnen schematisercn, de
feitelijke om de werkelijkheid genuanceerd te kunnen weergeven (schema 1.1).

4.2 Theoretische zorgkaders
De beroepsuitoefening bij CMTZ omvat complexe medisch-technische en bijkomende
medische en verpleegkundige handelingen en heeft vaak een Sterke empirische basis met
kenmerken van een ambacht of kunst. Theoretische zorgkaders kunnen een toetsbare basis
voor professionele zorgverlening vonnen.

4.2.1 VAN METAPARADIGMA TOT ZORGVERLENINGSTHEORIE
Wat ligt ten grondslag aan beroepsuitoefening in en vormgeving van de gezondheidszorg?
Evers geeft een overzicht van theoriegn en principes van de verpleegkunde en de diverse
niveaus van theorieontwikkeling.''" In navolging van Fawcett wordt hier een hierarchische
structuur van de verpleegkundige -en in dit onderzoek ook medische- kennisontwikkeling
aangehouden.'*° Daarbij wordt uitgegaan van een metaparadigma, dat onder te verdelen is
in diverse paradigmata, die weer uit diverse theoriee'n kunnen bestaan. Een metaparadigma
heeft betrekking op de filosofische en methodologische vragen bij de theorieontwikkeling.
Paradigmata, ook wel conceptuele (begrippen)kaders of raamwerken genoemd, geven pre-
theoretische bases voor theorieontwikkeling.'*" Zij zijn "a set of concepts and the
propositions that integrate them into a meaningful configuration". Een paradigma is dus
een verzameling van abstracte multi-dimensionele begrippen. De daaruit voortvloeiende
theorieen, proberen veel directere, meer gepreciseerde en gespecificeerde verbanden te
leggen met de observeerbare werkelijkheid.
Binnen dit onderzoek is uitgegaan van het gezondheidskundig metaparadigma waarin de
medische en/of verplegende activiteiten in de context van gezondheid plaatsvinden in
relatie met de patient en zijn omgeving (bijlage 4.1).'*' Dit metaparadigma is via diverse
conceptuele kaders concreter te benaderen. Veranderingen in de gezondheidszorg kunnen
bijvoorbeeld met innovatietheorieen beschreven worden. Een als paradigma te hanteren
concept is de driedeling in zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg van Hattinga
Verschure.'" Bij zelfzorg voorziet het individu zelf in diens eigen behoefte aan zorg. Bij
mantelzorg wordt zorg verleend binnen een kleine groep waarvan de leden met elkaar in
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relatie staan. Deze zorgverlening geschiedt op basis van emotionele banden en veelal ook
op basis van (bereidheid tot) wederkerigheid. Professionele zorg beperkt zieh wat betreft
functie, kenmerken, machtspositie en systeem vaak tot een soort, beroepsmatig verleende
zorg.'"'** Hierbij zijn de rollen van zorgverlener en ontvanger niet uitwisselbaar.
De medische en verplegende activiteiten van zorgverleners in de gezondheidszorg kunnen
met diverse zorgverleningstheorieSn worden beschreven. Een theorie is hier opgevat als
een verzameling van samenhangende begrippen, definities en proposities die activiteiten
beschrijven, verklaren en voorspellen."'* Uitgaande van het gekozen gezondheidskundig
metaparadigma en het zorgconcept van Hattinga Verschure dient de hieraan gerelateerde
theorie voor zorgverlening dan ook de medische en verplegende activiteiten, die plaats
hebben in de context van gezondheid in relatie met de patient en diens omgeving, met
gebruikmaking van de onderverdeling in zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg
concreet te kunnen beschrijven, verklaren en voorspellen.

De huisartsgeneeskunde heeft zieh in de afgelopen decennia binnen de geneeskunde in
Nederland tot een aan de specialismen gelijkwaardige professie ontwikkeld.'" Toch is
voor CMTZ op (huisarts)geneeskundig gebied geen passende theorie aangetroffen. Het
lijkt of nog weinig theorievorming aangaande de vormgeving van de beroepsuitoefening
binnen de (huisarts)geneeskunde heeft plaatsgevonden. Ook Touw-Otten constateert dit in
haar Studie naar 145 huisartsgeneeskundige proefschriften (periode 1945-1979): "Het
wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgeneeskunde is gericht op toepassing"."* Geen
van deze studies heeft de theorie van de beroepsuitoefening zelf tot onderwerp (toelichting
noot 1 bijlage 4.2). Een vergelijkbare meta-analyse van dissertaties in de Nederlandse
huisartsgeneeskunde van na 1979 ontbreekt. De KNAW rapportage uit 1991 geeft aan dat
diverse universitaire huisartsinstituten normen en waarden/nut bestuderen.'" Uit geen van
de omschrijvingen blijkt dat de theorievorming van de beroepsuitoefening daar deel van uit
maakt. Aan huisartsgeneeskundige leerboeken en het beroepsprofiel kunnen wel essentiele
kenmerken van de inhoud van de beroepsuitoefening ontleend worden."*"'" Zo heeft de
World Health Organisation (WHO) ruime definities voor het beroep van huisarts opgesteld
(noot 2).'*' Dergelijke definities omschrijven de inhoud van de beroepsuitoefening op
paradigma niveau, maar gaven tot voor kort geen aanwijzingen over de vormgeving.'"
In de verpleegkunde is theorievorming al lang onderwerp van onderzoek.'*'- '"• "*•'" Als
basis voor een te onrwikkelen zorgmodel bij CMTZ thuis, dat primair uitgaat van
substantive rationaliteit, is gekozen voor een breed gedragen zorgverleningstheorie uit de
verpleegkunde, de (praktijk)theorie van Orem. Deze Amerikaanse verpleegkundige
(geboren 1914) heeft deze theorie gedurende een aantal decennia (1949-1988) in dialoog
met Studenten en staf van verpleegkunde opleidingen, werkers in de gezondheidszorg en
adviserende en beleidsvormende Organen zoais de Nursing Development Conference
Group (1968-1973) steeds verder ontwikkeld.'" De theorie gaat uit van compensatie van
en educatie bij zelfzorgtekorten. Orem biedt daarvoor zowel een conceptueel kader, een
algemene overkoepelende theorie voor verpleging, als drie nader uitgewerkte onderling
verbonden theoriee"n op het gebied van zelfzorg, zelfzorgtekorten en verpleging.'" Omdat
geneeskunde en verpleegkunde als praktijkdisciplines nauw verwant zijn en handelingen
van beide disciplines bij CMTZ een continuum vormen, kan de theorie ons inziens
verbreed worden tot e"e"n zorgverleningstheorie voor medisch 6n verpleegkundig
handelen.'** "*• '** Dat de STG in haar studies over toekomstig zorggebruik aan termen als
zelfredzaamheid en te onderscheiden tekorten een belangrijke rol toekent, illustreert dat
het denken over gezondheidszorg in termen van zelfzorgtekorten breder ingang vindt.'
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4.2.2 DE ZORGVERLENINGSTHEORIE VAN OREM

Volgens Orem doen mensen aan zelfzorg, dat zij definieert als aangeleerd en doelbewust
gedrag van mensen om in leven te blijven, om nun gezondheid en welbevinden te bewaren
en om bij te dragen aan hun integraal functioneren en ontwikkeling. Dit gedrag is zowel
gericht op de eigen zelfzorgbehoeften als op die van hen afhankelijken (zie §6.3.1).
Degenen die deze niet-professionele zorg aan de patient verlenen, duiden wij in navolging
van Philipsen aan met naasten, de zorg die zij leveren met naastenzorg.'*' Voldoen aan
zelfzorgbehoeften is het concrete doel dat nagestreefd wordt ter realisering van gezondheid
en welbevinden. Aansluitend op de leefwereld van de patient onderscheidt Orem:
A. Algemene of universele zelfzorgbehoeften: deze gelden voor alle mensen in alle

levensfasen zoals behoefte aan lucht, water of voedsel. Voorbeelden van CMTZ:
zuurstoftoediening bij duiken, infusie van voeding bij wielrenners.

B. Zelfzorgbehoeften in het kader van ontwikkelingsprocessen welke verband houden
met de ontwikkelingsfasen van de mens zoals zelfzorgbehoeften in relatie met
geboorte, puberteit, zwangerschap, ouderdom of terminale fase. Voorbeelden van
CMTZ: cardiotocografische bewaking bij Problemen in de zwangerschap, infusie van
morfine bij pijnbestrijding in de terminale levensfase.

C. Zelfzorgbehoeften naar aanleiding van gezondheidsverstoringen, waaronder
structurele en functionele stoomissen en de gevolgen van medisch diagnostische en
therapeutische maatregelen. Voorbeelden van CMTZ: dialyse bij nierfalen,
zuurstoftoediening bij spierziekten, plasmaferese bij intoxicatie, infusie van voeding
bij short bowel syndroom, infusie van antibiotica bij infectie.

Het zelfzorgvermogen definieert Orem als de aangeleerde eigenschap om aan zelfzorg te
doen. Het zelfzorgvermogen kan verschillen per individu en is afhankelijk van factoren als
gezondheid, leeftijd, opleiding, cognitief functioneren en cultuur. Het zelfzorgvermogen
heeft een drie lagige opbouw:
A. Een algemeen vermögen om doelgericht acties te kunnen ondememen vormt de basis.

Bijvoorbeeld voldoende algemene fysiologische (zoals waarneming, motoriek) alsook
psychologische (zoals geheugen, redeneren) capaciteiten.

B. Daarenboven dient iemand te beschikken over het vermögen om de voornoemde
algemene Vermögens te gebruiken om zelfzorg te realiseren. Daarbij worden tien
vermogenscomponenten onderscheiden: aandacht hebben en waakzaam zijn, kennis
verwerven, redeneren, motiveren, prioriteren, integreren, besluiten nemen,
gecontroleerd gebruik van energie, lichaamscontrole en een repertoire van
vaardigheden. Van elk van de vermogenscomponenten kan de ontwikkeling, de mate
van operationeel zijn en de mate van adequaat zijn worden omschreven.

C. Tot slot het vermögen om specifieke zelfzorgactiviteiten te kunnen realiseren. Dit
wordt onderscheiden in het vermögen om de noodzaak van een zelfzorgactiviteit te
beoordelen, om daarover een besluit te nemen en om deze uit te voeren.

De mate waarin iemand de drie lagen kan aanspreken, bepaalt het daadwerkelijk tot stand
gekomen en voor anderen waarneembare zelfzorggedrag. Ons inziens kan bij CMTZ het
zelfzorgvermogen van de patient en diens naaste(n) volgens bovenstaande indeling
geanalyseerd en benut worden.
Orem spreekt van een zelfzorgtekort als het zelfzorgvermogen ontoereikend is om in de
zelfzorgbehoeften te voorzien. Een zelfzorgtekort wordt veroorzaakt doordat er eisen aan
de betreffende persoon en diens naaste(n) worden gesteld welke diens kennis en/of
vaardigheden te boven gaan. Zelfzorgtekorten kunnen door patient en zorgverlener
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gediagnosticeerd worden naar aard en oorzaak. Vervolgens kunnen de patient en de
zorgverlener afspraken maken over de te realiseren doelen en daarvan afgeleide mediscie
en/of verpleegkundige interventies. Deze dienen regelmatig geevalueerd te worden. De
afspraken worden vastgelegd in een zorgverleningsplan en na elke evaluatie
geactualiseerd. Bij het begin van een aandoening waarvoor patienten CMTZ behoeven,
zu lien zij vrijwel nooit voldoende zelfzorgvermogen hebben voor alle extra daaruit
voortvloeiende zelfzorgbehoeften en zullen zelfzorgtekorten optreden. Alle handelingei
alsook de daarvoor vereiste kennis en vaardigheden kunnen bezien worden in termen van
ze If zorg. Daarbij hoeft het geen verschil te maken of het beroepsmatige zorg door artsea
en verpleegkundigen of zorg door naasten betreft. Van belang is dat de patient in zijn
zelfzorg kan worden bijgestaan doordat een derde ter aanvu 11 ing een deel van die zelfzcrg
ovemeemt. In dit onderzoek wordt alle zorg tot de realisering van zelfzorg gerekend.
De zorgverlener beschikt over zes zorgverleningsmethoden die ondersteunend educatief,
gedeeltelijk compenserend en/of geheel compenserend kunnen zijn: handelen in naam \an
of doen voor een ander; (be)geleiden; fysieke ondersteuning geven; psychologische
ondersteuning geven; een omgeving creCren, die persoonlijke ontwikkeling bevordert;
mstructie, onderwijs en educatie. De keuze hangt af van de mate waarin de patient en/of
diens naaste(n) de zelfzorgbehoeften van de patient kunnen realiseren. De activiteiten vin
de zorgverlener zouden complementair daaraan moeten zijn.

Zelfzorg wordt volgens Orem verleend binnen sociale, interpersonele en technologische
kaders. Het sociale kader is voorwaarden scheppend voor de interpersonele en technolo-
gische kaders en het interpersonele vervolgens voor het technologische. In de westerse
wereld wordt het sociaal-maatschappelijk kader tussen patient en zorgverlener grotendeels
bepaald door de wetgeving, financiering, organisatie en werkverdeling ten aanzien van het
gezondheidszorgsysteem. Het interpersonele kader omvat onder andere de percepties,
communicatie en wederzijdse beinvloeding van de patient en de zorgverlener. In het
westen is dit kader geevolueerd vanuit de traditie van christelijke naastenliefde naar een
professionele hulpverlening die gedefinieerd wordt in termen van samenwerking tussen
autonome patienten en zorgverleners. Het zorgtechnologische kader betreft de visie van
waaruit daadwerkelijk zorg wordt verleend. Volgens Orem is zorgverlening geindiceerd bij
feitelijke of dreigende zelfzorgtekorten van de patient, die de patient en/of diens naaste(n)
niet kunnen oplossen.
In hoeverre de verpleegkundige zorgverleningstheorie van Orem, gezien de gemeenschap-
pelijke kaders (§4.2.1, §4.3, §5.1), naar medische of zelfs alle zorgverlening in de gezond-
heidszorg is te verbreden, moet blijken. Bij gebrek aan een uitgewerkte medische zorg-
verleningstheorie, biedt zij in ieder geval een uitgangspunt. Wei lijkt zij beter toegerust om
in algemene termen de inhoud ('wat') van de interactie tussen patient en zorgverleners te
beschrijven dan dat deze reeds concreet uitgewerkt kan worden ('hoe').'** Hier was dit
geen belemmering, omdat bij de modelontwikkeling behoefte was aan een algemeen kader.!
Alvorens een bepaald soort CMTZ verder kan worden uitgewerkt, dienen de specifieke
vereisten nader geVnventariseerd te worden (zie voor infuusbehandeling in hoofdstuk 5). i

j

4.3 Feitelijke zorgkaders
Naast eventuele theoretische zorgkaders bethvloeden feitelijke sociale, maatschappelijke,
economische en culturele factoren het zorgproces bij CMTZ. Zij vormen grotendeels de
basis voor en tegelijkertijd de begrenzing van de zorgverlening. Met de indeling in een
sociaal-maatschappelijk, interpersoneel en zorgtechnologisch kader wordt zoveel mogelijk
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aangesloten bij de zorgverleningstheorie van Orem. Vanwege het orienterend karakter
volgt hier een algemeen overzicht.

4.3.1 HET SOCI AAL-M AATSCHAPPELI JKE KADER

De structuur, cultuur en ontwikkelingen van de voorzieningen in het algemeen en in de
gezondheidszorg bepalen grotendeels het sociaal-maatschappelijk kader van CMTZ.
Structured bepalen de opvattingen over het doel en de inrichting van de Staat de soort
voorzieningen en de wijze waarop deze geacht worden hun doel te bereiken.'** Voor de
inhoud is vooral van belang op welke gebieden de Staat haar inwoners als burger of als
consument beschouwt. Bij voorzieningen van algemeen nut (meritgoederen of diensten)
heeft de Staat een grotere verantwoordelijkheid ten opzichte van haar burgers dan bij
consumptiegoederen of diensten."' Naast een klassiek grondrecht als vrijheid van
meningsuiting kan ook gezondheidszorg als sociaal grondrecht wettelijk vastgelegd
worden. Volgens Coase is overheidsbemoeienis slechts verantwoord indien een taak niet
aan particuliere organisaties kan worden overgelaten.'™ Bij de vormgeving is vooral van
belang op welke gebieden een staat een centraal geleide of een vrije markteconomie
nastreeft.^' Nederland heeft een kleine overheid en een grote collectieve sector beide
gericht op centrale overeenstemming."

Ook culturele factoren be'invloeden de feitelijke inhoud van en toegang tot voorzieningen.
De verzorgingsstaat is de meest invloedrijke naoorlogse culturele factor in West-Europa
(toelichting noot 3).'" Sectoralisering van de samenleving (differentiering) en culturele
verscheidenheid van opvattingen (pluralisme) maken de maatschappij complexer en
individueler (toelichting noot 4).'"- "* Voorzieningen zijn via als anoniem beleefde
instanties beschikbaar voor elke individuele burger die daar aanspraak op kan maken, daar
'recht op heeft'. In de kluwen van voorzieningen en financieringswijzen, hebben burgers
en overheden geleerd te kiezen 6n rechten en plichten tegen elkaar af te wegen -te
'calculeren'- om maatschappelijk te kunnen functioneren (functionele rationaliteit).
De belangrijkste ontwikkelingen in Nederland die als uitvloeisel kunnen worden gezien
van de modemisering met invloed op voornoemde structuur en cultuur tijdens de start van
deze Studie waren de uitbreiding van het (deels oneigenlijke) gebruik van voorzieningen
vanwege demografische en economische ontwikkelingen. Door de gewijzigde
concurrentieverhoudingen (toelichting noot 5) groeiden de kosten van voorzieningen KI
relatief sterk en was de financiering via premies en belastingen op loonkosten
intemationaal onhoudbaar geworden. Ofen hoe de staat hierop invloed kan uitoefenen
stond ter discussie."'''" In Nieuw-Zeeland bleek een radicale afschaffing van
voorzieningen geen afdoende oplossing te zijn.'™ De ontwikkelingen ten aanzien van de
ziektewet, de wet op arbeidsongeschiktheid, de nabestaandenwet, de bijstandswet, het
ontslagrecht en de immigratie tonen aan dat het succes van het veel geroemde Nederlandse
poldermodel deels wel degelijk toe te schrijven is aan beperking van vooral onterechte,
maar ook terechte aanspraken op de voorzieningen.

De voorziening gezondheidszorg heeft daamaast een aantal eigen kenmerken. Structureel
verschillen staten wat betreft voorzieningen, maar toezicht op de (volks)gezondheid
behoort vrijwel altijd tot de kerntaken (toelichting noot 6). In het "functionele systeem"
van Heydelberg bepaalt de verhouding tussen het voorkomen van ziekte (preventie), het
behandelen van ziekte (curatie/palliatie) en de zorg voor zieken (care) de inhoud van de
gezondheidszorg.'" Ook de vormgeving varieert. De Verenigde Staten gaan evenals in hun
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gehele economie uit van de vrije markt. Toch is er ook daar centrale interventie getuigejg
Health Maintenance Organisations en programma's voor wie niet op de vrije markt tereht
kan, zoals Medicaid voor armen en Medicare voor ouderen.'" In China en voormalige
Oostbloklanden is de gezondheidszorg evenals de economie centraal geleid."* De leder
van de Europese Unie zijn wat betreft hun gezondheidszorg nog autonoom. Wei kan de
regelgeving omtrent goederen en diensten invloed hebben."* In de Europese Unie is
voomamelijk sprake van een centrale leiding. Diverse zelfstandige partijen zonder
winstoogmerk leveren gezondheidszorg, maar de Staat heeft grote invloed op de wettel^e
en financiele kaders."' Groot-Brittannie combineerde tot voor kort als enige een vrije
markteconomie met een staatsgezondheidszorg, de National Health Service."" De
Verenigde Staten en Groot-Brittannie tonen aan dat volledig vrije markt of collectieve
benaderingen van de gezondheidszorg niet hoeven te leiden tot een evenwichtige opboi*
van basis- naar hooggespecialiseerde gezondheidszorg met brede formele e"n materiele
toegankelijkheid tegen acceptabele kosten.'"'"' Nederland volgt het Europese model. L
inspanningsverplichting van de Staat inzake de bevordering van gezondheidszorg is in t>n
sociaal grondrecht (art. 22) vastgelegd en gelijke toegang is gewaarborgd (art. 1).'" De
gezondheidszorg is gedifferentieerd: de verdeling in algemene en specialistische zorg
bepaalt de vormgeving.'"- "* De gezondheidszorg is daartoe ingedeeld in drie echelons,
wordt grotendcels door partijen zonder winstoogmerk uitgevoerd en centraal gestuurd r^t
financiele en wettelijke regelingen (toelichting noot 7). Deze structurering heeft geleid )t
een sterk rond de diverse voorzieningen ingerichte gezondheidszorg. De scheiding tuss«,
general ist ische en specialistische zorg is daarbij uitgegroeid tot een tweedeling waarbij
door de organisatie- en financieringswijze het contrast tussen de behandelmogelijkhede
alsook de benodigde kennis- en vaardigheidsgebieden (te) groot is geworden."' "*• " '
De voorziening gezondheidszorg wordt cultureel bepaald door de verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de patient, de niet-professionele en de
professionele zorgverleners. Door de niet functiegerichte opbouw en de 'professionele
hulpverleningscultuur' behartigen met name beroepsgroepen en organisaties de belangen
(toelichting noot 8)/ '"" Dit introduceert een 'resistance to change', waarbij de belangen
van de patient lang niet altijd centraal staan vanwege de vrees voor de uitkomst van het
nieuwe evenwicht in termen van competentie, omvang, invloed en financiering."-™
Ook in de Nederlandse gezondheidszorg zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de
afgelopen jaren de kostenstijging en herstructurering (structureel) en de patienten-
emancipatie (cultureel).'™ De herstructurering ontstond in wisselwerking met de
onbetaalbaarheid van (de groei van) de gezondheidszorg (toelichting noot 9).'"- "*•'"
Vanaf de nota "Grenzen van de zorg" is het overheidsbeleid met wisselend succes meer
gericht op efficiency en marktwerking.'*' **• "*•'" Afgewogen zou moeten worden of zorg
vanuit oogpunt van deelname aan de samenleving noodzakelijk is, de werkzaamheid ervan
is aangetoond, deze doelmatig geleverd wordt on of zij voor eigen rekening en verant-
woordelijkheid kan blijven.'" De overheid wil haar directe invloed op de gezondheidszorg
verminderen en kaderwetten vervangen gedetailleerde regelgeving. Ook de macht van het
maatschappelijk middenveld lijkt tanende.** Door een veranderde gezondheidsbeleving, de
toename van de behandelmogelijkheden en de dubbele vergrijzing is de belangstelling voori
gezondheid in de maatschappelijke discussie en de media groot.'" Daardoor krijgen de
patient en diens omgeving meer kennis over aandoeningen en behandelmogelijkheden en
verändert de perceptie van gezondheidszorg. Hierdoor emancipeert de patient tot client
(en in de toekomst mogelijk consument) en evolueert de hulpvraag tot zorgvraag.
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Hoewel de kostenstijging in de Nederlandse gezondheidszorg zovvel ten opzichte van
eerdere schattingen als mondiaal meevalt. is ook vanuit een politieke keuze de noodzaak
tot doelmatigheidsverhoging of bezuiniging voor de gezondheidszorg een vaststaand
gegeven en voor CMTZ thuis een van de belangrijkste ontstaansredenen."" " ' De grootste
doelmatigheidswinst is haalbaar bij die produktiemiddelen (personeel en materieel) die het
grootste deel van de kosten van het eindprodukt vormen.'** In de gezondheidszorg is dit op
de diverse 'werkvloeren' met haar professionele beroepsbeoefenaars. '** Vanuit macro-
economisch en maatschappelijk perspectief lijkt het niet aanwenden (van een deel) van een
behandeling thuis verspilling.'" Naast 'hotelkosten' en -bij groeiende consumptie- hoge
investeringen voor klinische capaciteitsuitbreiding, lopen de reguliere huisvestingskosten
van de patient door. Ook lijken de salariskosten van 24-uurs zorg in een zorginstelling
hoger dan die van zorg door de patient of diens omgeving zelf plus een professionele
'on-demand' beschikbaarheid met 24-uurs bereikbaarheid.

4.3.2 HET INTERPERSONELE KADER

Professionele verantwoordelijkheid en autonomie van handelen bepalen grotendeels het
interpersoneel kader tussen zorgverleners en patienten en naasten.""''""'"
Freidson omschreef de professionele autonomie van artsen als het zelf mögen bepalen van
de precieze inhoud en uitvoering van hun werkzaamheden vanuit een wettelijk erkende en
concurrentie uitsluitende positie op basis van een eigen opleiding en beroepscode.'" Juist
deze relatieve machtspositie legt hen een grote verantwoordelijkheid op ten opzichte van
de patienten die zieh tot hen wenden. De beroepsgroep, instellingen en wettelijke
regelingen bepalen de omvang en de reikwijdte van de autonomie van de individuele arts
en soms ook de behandelmogelijkheden voor de individuele patient.' "° Voor dc patient is
van belang dat bij afwegingen in de zorg de beroepsgroep zeit kiest voor verlenging van de
ziektevrije levensduur en bevordering van de kwaliteit van leven."*
Van oudsher Staat de verpleegkundige beroepsuitoefening in dienst van patient en naaste.
De erkenning van verpleegkunde als professie staat nog ter discussie, doch in wezen bezit
zij reeds alle -ook academische- kenmerken.'"•*°° in de geneeskunde is als kern van
professie geaccepteerd "a prolonged specialized training in a body of abstract knowledge,
and a collectivity or service orientation"."* Analoog handelen verpleegkundigen in hun
eigen beroepsuitoefening professioneel en dragen eigen verantwoordelijkheid vanuit een
wettelijk erkende positie op basis van een opleiding. Zij handelen niet autonoom indien zij
medische behandeling zoals CMTZ deels van artsen ovememen. Dit vereist afbakening.*"
Ook heeft het medisch en verpleegkundig handelen in Nederland een wettelijke en deels
strafrechtelijke grondslag. De taken en verantwoordelijkheden van de professionele
beroepsbeoefenaars waren tot voor kort enkel gebaseerd op de Wet op de Uitoefening van
de Geneeskunst (WUG).*°* Ten tijde van deze Studie werd de wet op de Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (BIG) gefaseerd ingevoerd (§5.1).*"
Daarnaast wordt het medisch en verpleegkundig handelen op basis van samenwerking
tussen autonome patienten en zorgverleners gezien als contracruele hulpverlening met
privaatrechterlijke waarborgen. De Kwaliteitswet Zorginstellingen vereist verantwoorde
zorg, dat wil zeggen: van goed niveau, doeltreffend, doelmatig en patientgericht.** De Wet
op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) omkleedt de relatie en daaruit
voortvloeiende rechten en plichten van de patient en diens zorgverlener.*"' ** Een 'goede
hulpverlener' handelt in overeenstemming met de professionele standaarden en licht de
patient voor.** *""*" Ook dienen zorgverleners vanuit WGBO en de Wet op de Registratie
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van Persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.***"
De BIG (art. 40) verklaart wettelijk verankerde waarborgen expliciet van toepassing op te
individuele gezondheidszorg.*" Tot slot waarborgt de Wet Klachtrecht Clienten
Zorgsector de mogelijkheid tot klagend" Naast deze regelingen, die het gedrag van
hulpverleners en organisaties naar de patiänten toe bepalen, streeft de overheid ook naar
grotere betrokkenheid van de patienten bij de vormgeving van de gezondheidszorg zelf,
zoals inspraak bij regionaal gezondheidszorgbeleid.^
Het interpersonele kader van de medische en verpleegkundige beroepsuitoefening is in
Nederland daamaast omschreven in takenpakketten, met daarin de verantwoordelijkhedoi
en de vereiste kennis en vaardigheden. Met het oog op CMTZ thuis. is wat betreft de
medici vooral naar de huisarts gekeken. Volgens het basistakenpakket van de Landelijkc
Huisartsen Vereniging is de huisarts vanuit diens functie in de gezondheidszorg gericht »p
het, vanuit medische invalshoek, helpen van mensen bij het maken van keuzen -en bij d<
realisering daarvan- ter bevordering of instandhouding van hun welbevinden en optimaä
lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren in hun eigen leefsituatie.'" De huisarts
verlecnt daartoe samen met anderen persoonlijke, integrale en continue zorg.*"*" De
huisarts functioned! in de thuiszorg als algemeen medisch deskundige en behandelt
patiCntcn zo mogelijk zelf binnen hun eigen leefrnilieu (toelichting noot 2).'*'-*" De
Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) baseert haar definitie van beroepsmatij
vcrplegen op die van de American Nursing Association uit 1980: "diagnosis and treatmoit
of human responses to actual or potential health problems". De NRV definitie luidt:
"Berocpsmatig verplegen is het herkennen, analyseren, alsmede advies en bijstand
verlencn ten aanzien van feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of
^eesteljikr ziektejirocessen handicaps, ontwikkelinesstoornissen en hun behandeline vcor
de fundamentele levensverrichtingen van het individu. Verpleegkundig handelen houdt
tevens in het zodanig belnvloeden van mensen, dat menselijke Vermögens worden benut
met het oog op het in stand houden en bevorderen van gezondheid".*" Het primaire
aandachtsgebied van verpleegkundigen betreft problemen met de zelfzorg als gevolg van
ziekte en behandeling. Verstoringen van de gezondheid zelf en behandeling daarvan
behoren primair tot de taak van de arts. Voor zover verpleegkundigen in de thuissituatie
werkzaam zijn, is het merendeel van de kenmerken van general istische zorgverlening,
zoals die bij de huisarts beschreven zijn, evenzeer van toepassing.

De relaties tussen patient/burger, zorgverlener/zorgverzekeraar en overheid zijn bij uit
publieke middelen gefinancierde gezondheidszorg en zeker bij CMTZ thuis complex.
Ondanks de driehoeksverhouding lopen de meeste contacten via zorgverleners, ook waar
het eigenlijk een relatie tussen de burger en overheid betreft. (Ogenschijnlijk) treedt de
overheid terug via kaderwetten waarin zij concurrentie op kwaliteit en service voorstaat/'
In het algemeen leidt individualiteit tot een streven naar autonomie, zelfontplooiing en
competitie.'" Mede hierdoor zou in een geömancipeerde relatie tussen patient/client en
hulp/zorgverlener primair uitgegaan kunnen worden van individuele behoeften en zou het
individu bij de invulling van de zorg een grotere rol kunnen spelen."* *" Het aanbieden
van zorg thuis waar de patient autonoom is of het creCren van een 'thuis' in zorginstel-
lingen, illustreert de te nemen drempel. Ook het rapport van de STG gaat nog niet uit van
zelfzorgbehoeften, maar van de bij de patient geconstateerde tekorten.*"
Bij noodzaak tot keuzen en ter preventie van overconsumptie, kan het solidariteitsprincipe
gehanteerd worden door zorg op noodzaak te beoordelen en zoveel mogelijk slechts die
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zorg te verlenen waarin patienten en hun omgeving niet zelf kunnen voorzien."**"
Bij afweging van individualiteit en solidariteit verdienen ook de nadelen van zorg thuis
aandacht. De consumptie van gezondheidszorg is meestal niet bewust: de patient en diens
omgeving zijn van nature niet vrij.'" "° Aandoeningen zullen de autonomie en
zelfontplooiing overwegend bedreigen. Niet iedereen wil of kan, naast het ondergaan en/of
verwerken van een aandoening en/of de gevolgen daarvan, actief participeren in de
behandeling (grenzen aan autonomie en zelfontplooiing). Zelfs niet iedereen wil of kan
daar zelfstandig een afgewogen oordeel over vormen (grenzen aan emancipate). CMTZ
thuis plaatst het totale ziekteproces centraal in het clientsysteem, kan dit belasten of zelfs
geheel gaan overheersen (belemmering van autonomie en zelfontplooiing naasten). Zorg in
instellingen en zorg thuis blijven dan ook onvergelijkbaar, zolang thuis niet ook alle
benodigde zorg door professionele zorgverleners geleverd kan worden.*" Ook de relatie
tussen verstrekkers en gebruikers van voorzieningen wordt niet per definitie gelijk-
waardiger. De verschuiving van een verzorgings- naar een zelfstandigheidsideaal is
ambivalent.^" Enerzijds biedt zij ruimte voor een gelijkwaardigere communicatie tussen
zorgverleners en ontvangers en voor zorgrelaties met een meer intrinsieke betekenis voor
zorgverleners. Anderzijds dreigt deze ruimte te verkleinen en grotendeels te verdwijnen,
omdat de verschuiving vaak in het teken staat van doelmatigheid en organisatie, maar
vooral omdat de zelfstandigheid op individualiserende wijze dreigt te worden ingevuld.
Patienten/clienten veranderen dan in zorgconsumenten die instrumentele en strategische
verhoudingen aangaan met zorgverleners, in plaats van communicatieve relaties met een
intrinsieke betekenis."" Hierdoor kan de substantiate rationaliteit in gedrang komen.

4 .3 .3 H ET ZORGTECHNOLOGISCHE KADER

Evenals de gehele gezondheidszorg wordt het zorgtechnologisch kader bepaald door de
paradox van de maximaliserende individuele aanspraak en het minimaliserende collectieve
aanbod. Tegelijkertijd moet zorg meer toegespitst worden op de behoeften van de patient
en moeten minder zorgonderdelen binnen het standaardpakket aangeboden worden. De
verschuiving van verzorgings- naar zelfstandigheidsideaal is met drie onrwikkelingen te
kenschetsen: van communicatieve naar strategische relaties, van alledaagse zorg door
naasten naar specialistische zorg door professionals en van ziekenhuiszorg naar
transmurale zorg.*" Technologie wordt daarbij ingezet om thuis gezondheidszorg te
kunnen verlenen en de zelfTedzaamheid te verhogen."° Doelen van gezondheidszorg zijn:
deelname aan de gemeenschap te bevorderen, de ziektevrije levensduur te verlengen en de
kwaliteit van leven te bevorderen; thuiszorg is met name gericht op handhaving in de
thuissituatie.™' '"• *" Analoog daaraan kan CMTZ thuis tot doel hebben de verblijfsduur in
de thuissituatie te verlengen en de kwaliteit van leven temidden van de primaire
leefgemeenschap te bevorderen. Uit de ervaringen blijkt CMTZ thuis -mits ingebed in een
zorgsysteem- mogelijk. Gezien de taken en verantwoordelijkheden lijken beroeps-
beoefenaars daarbij een lichte voorkeur te hebben voor vormgeving vanuit de thuiszorg.
Omdat (volks)gezondheid van algemeen belang blijft en marktwerking door de prijs-
inelasticiteit van het produkt gezondheidszorg (onvrijwillige afname) en transactiekosten
(zoals advertenties) macro-economisch niet goedkoper hoeft te zijn (zie ontwikkelingen
met betrekking tot de thuiszorg), is handhaving van een goeddeels niet op winst gericht
karakter nog steeds verdedigbaar.'™-"° Vanwege de veranderingskosten, ter voorkoming
van nadelige effecten op de bestaande zorginfrastructuur, vanwege de machtsverhoudingen
en de voorkeur voor regionaal vormgegeven gezondheidszorg ligt samenwerking tussen
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bestaande, regionale zorg voorzieningen voor de hand/'*- ""•'" Voor kwaliteit, service en
doelmatigheid in de gezondheidszorg is namelijk niet het aanbieden door marktpartijen,
maar het aanbieden volgens marktprincipes van belang. Dit streven hoeft dan ook niet
strijdig te zijn met het streven het algemeen welzijn te bevorderen middels een goed
uitgeruste en gemakkelijk toegankelijke gezondheidszorg waarvan de kosten vanuit een
solidariteitsgedachte gelijk verdeeld worden.'" Zelfs het indelingsprincipe volgens
echelons hoeft niet verlaten te worden."' Wel dient de gezondheidszorg op een
substantieel 6n functioneel rationele wijzete worden heringericht.'" *

Een volledig uitgewerkt zorgtechnologisch kader voor CMTZ dat aan bovenstaande eisen
tegemoet kan komen, ontbrak bij aanvang van deze Studie. Daarom is uitgegaan van het
zorgtechnologische kader volgens Orem, voor de visie van waaruit zorg wordt verleend en
voor de inhoudsbcpaling en de vormgeving daarvan.'" In 1993 kwam voor de huisarts een
praktische handleiding voor thuiszorgtechnologie beschikbaar.^
De inhoud van de zorg volgt bij Orem uit de zelfzorgbehoeften (schema 6.2).'" Om te
bepalen of een zelfzorgbehoefte een zelfzorgtekort oplevert, is van belang of een patient
die zelfzorgbehoefte zelf kan onderkennen, zelf over voorzieningen daarvoor kan beslissen
en zelf de zorg kan uitvoeren. Bij CMTZ zullen de aandoening(en) en/of de behandeling
vrijwel altijd zelfzorgtekorten met zieh meebrengen." Ook kunnen algemene zelfzorg-
tekorten en zelfzorgtekorten bij ontwikkelingsprocessen beinvloed worden of ontstaan."*
Vanuit hun basisopleiding en praktijkervaring konden zorgverleners in de thuissituatie de
afgelopen jaren niet altijd adequaat inspelen op de zelfzorgtekorten bij CMTZ."™
Voor de vormgeving van de zorg zijn vooral de indeling van het zorgproces en de
zorgmethoden van belang. De indclingen van het zorgproces volgens Orem en de, in de
praktijk vaak gehanteerde, kemachtiger indeling volgens McFarland en McFarlane komen
grotendeels overeen (schema 4.1).'" •*" Beiden vatten het zorgproces op als een spiraal-
vormige gebeurtenis, waarbij per winding de verschillende stappen doorlopen worden.

Schema 4.1 Indeling van het zorgproecs volgens Orem en McFarland en McFarlane,'"•***
Orem

1. De initiele cn de voortdurende bepaling van de reden waarom een
patient medische en/of verpleegkundige zorg ontvangt.

2. Het ontwikkelen van een systeem van zorgverlening dat effectief
bijdraagt aan het bereiken van de gezondhcidsdoelen van de patient
middels therapeutische zelfzorg cn het bereiken van zclfzorgdoelen
door de patient en diens naaslc(n) Planning van zorgverlening volgens
dit systeem. omvat speeificaties van de rollen, de middelen, de
coordinate en de tijd, de plaats en de frequentie van het uitvoeren van
de activiteiten door de zorgverleners, de patient en de naaste(n)

3. Het begin, de uitvoering en de controle van de ondersteunende
activiteiten om:
a te compenseren voor de beperkingen in de zelfzorg van de patient
om te verzekeren dat therapeutische zelfzorg wordt verleend en om het
voor de patient mogelijk te maken om diens gedrag aan de bestaande
beperkingen aan te passen;
b. waar mogelijk zclfzorgtekorten van de patient en/of de naaste(n) te
overwinnen teneinde tegemoet te komen aan de tockomstige
therapeutische zelfzorgvereisten op körte of lange tcrmijn;
c. de zelfzorgvermogens van de patient in stand tc houden en te
beschermen ter voorkoming van nieuwe zelfzorgtekorten

McFarland en McFarlane

1. Anamnese en diagnosestelling.

2. Doelbepaling, interventie-
bepaling en interventieplanning.

3. Uitvoering van de interventies.
4. Evaluatie.
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De eerste twee stappen worden in de verpleegkundige praktijk vaak samengenomen en
aangeduid met indicatiestelling. In de medische praktijk is dit door de verregaande
specialisatie minder goed mogelijk.
De zes zorgverleningsmethoden volgens Orem zijn hier geoperationaliseerd in vier voor
patienten, naasten en zorgverleners meer herkenbare soorten (schema 4.2)." '**• '**•'"

Sehern» 4.2 Soorten zorgverlening volgens Orem en dit ondcrzoek ' "

Orem Model in deze Studie

Handelen in naam van of docn voor cen ander
Fysiek ondersteuncn
Educatie en training

Informeren en adviseren

Een omgevmg creeren, die persoonlijke

Directe zorguitvoenng

Informeren

Opmcrken verandcringen en aanpassen zorg
ontwikkeling bevordert

Psychologisch ondersteunen ; Psychosociale begeleiding

Het ovememen van CMTZ, eventuele fysieke ondersteuning en het instrueren van de
patient zijn gebundeld tot directe zorguitvoering. Omdat situaties met CMTZ snel kunnen
veranderen en dan bijna altijd aanpassing van de zorg is benodigd, is het creCren van een
omgeving die persoonlijke ontwikkeling bevordert hierdoor vervangen.** Het 'monitoren'
van de omgeving is behouden, de aandacht is echter niet zozeer gericht op persoonlijke
ontwikkeling alswel op het creeren van een acceptable verhouding tussen draaglast en
draagkracht en op de kwaliteit van leven van de patient en diens directe omgeving. De
directe zorguitvoering vormt de kern van het zorgproces en is vooral gericht op de
behandeling. De andere drie soorten zorgverlening zijn daarbij benodigde klantgerichte
activiteiten.*" Samen vormen zij de hoofdonderdelen van professionele CMTZ.

4.4 Conclusies
Vanuit het gezondheidskundig metaparadigma, de concepten zelfzorg, mantelzorg en
professionele zorg van Hattinga Verschure en de zorgverleningstheorie van Orem, kan een
theoretische basis gelegd worden voor zorgverlening in de gezondheidszorg -zoals CMTZ-
die recht doet aan zowel de substantive als de functionele rationaliteit. De theorie van
Orem biedt een praktisch kader voor de analyse en beschrijving van de zorgverlening bij
CMTZ aangezien alle vereiste medische en verpleegkundige activiteiten opgevat kunnen
worden in termen van bij de patient en/of diens naaste(n) optredende en/of dreigende
zelfzorgtekorten. Hoewel de medische en verpleegkundige beroepsbeoefenaars hun
handelen meestal niet op de theorie van Orem baseren, heeft de wijze waarop zij
momenteel in het algemeen zorg verlenen duidelijke overeenkomsten daarmee. Ook bij
CMTZ thuis kan aldus gehele of gedeeltelijke compensatie van en educatie bij
zelfzorgtekorten met als uitgangspunt het zo optimaal mogelijk benutten van het
zelfzorgvermogen van de patient en/of diens naaste(n) centraal staan.
Het blijkt mogelijk ook de feitelijke kaders bij CMTZ inherent aan de westerse leef-
omgeving en de Nederlandse gezondheidszorg met de theorie van Orem te beschrijven.
Naast de technische mogelijkheden bepalen de kosten 6n de relatie tussen patienten,
zorgverleners, verzekeraars en de overheid de huidige veranderingen in de gezondheids-
zorg en dus ook bij CMTZ thuis. Hun ordening is zowel te baseren op de verhoudingen
tussen individualiteit en solidariteit als op die tussen overheid en marktpartijen."'
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Hoofdstuk 5

Enquete naar taken en verantwoordelijkheden
bij infuusbehandeling *

5.1 Inleiding
Uit de literatuurinventarisatie blijkt dat met verschillende werkwijzen en organisatie-
vormen de verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij medisch-technisch handelen
varieert. Deze zijn daarom vanuit de hoofdvraagstellingen I en II en aandachtspunt 2
bestudeerd. Infuusbehandeling omvat medisch- en verpleegtechnische handelingen.
Verpleegtechnische handelingen worden tot het verpleegkundig beroeps-domein
gerekend.*"" Medisch-technische handelingen zijn: "Handelingen op het gebied van de
geneeskunde die door de arts al dan niet aan de verpleegkundige gedelegeerd kunnen
worden"."* Met de toename van de mogelijkheden van de gezondheidszorg zijn ook de
medisch-technische handelingen toegenomen. Hierbij werken arisen en verpleeg-kundigen
vaak samen. Er zijn diverse verdelingen van taken en verantwoordelijkheden mogelijk. In
de loop der jaren hebben verpleegkundigen steeds meer taken overgenomen, die naar de
letter van de wet alleen artsen mögen uitvoeren omdat ze onder de uitoefening van de
geneeskunst vallen. Deze discongruentie tussen wet en praktijk is al jaren onderwerp van
wetenschappelijke en maatschappelijke discussie.*"""'"'-"* Consensus ontbreekt
vooralsnog, hoewel de uitkomsten van dit debat wel direct van invloed zijn op de
individuele en gezamenlijke beroepsuitoefening en als zodanig op de inrichting van de
gezondheidszorg. Zo ook bij infuusbehandeling (thuis). Daartoe is in 1993 via een enquete
geinventariseerd hoe theorie en praktijk van specialisatie en functionele differentiatie
alsmede arbeidsdeling en structurele differentiatie zieh verhouden:
-Wat is de huidige en gewenste verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden tussen artsen en verpleegkundigen bij infuusbehandeling (thuis)?
-Hoe verhoudt zieh bovenstaande tot de Wet Uitoefening Geneeskunst (WUG)*", de wet
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)*" en hun maatschappelijke vertaling?
Voor zover handelingen bij infuusbehandeling gerekend kunnen worden tot de
voorbehouden handelingen is getracht de toestand vöör de invoering van de BIG te
beschrijven (onder de WUG). Ook is de beroepsbeoefenaars los van elk wettelijk kader
gevraagd naar hun wensen. Beide aspecten maken een evaluatie voorafgaande aan de
invoering van de BIG mogelijk. Daarnaast zijn aan infuusbehandeling (thuis) gerelateerde
niet voorbehouden, al dan niet medisch-technische, handelingen bestudeerd.
Het "Rapport Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening" luidde in 1973 de
verandering van WUG naar BIG in."' Volgens van der Mijn was van eerste aanzetten

' Een samenvatting van dit hoofdstuk is gepubliceerd in Medisch Contact 1997;52(10):324-6.
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zelfs al sprake in 1961 en daarvoor in 1917!"' In de WUG uit 1865 werd zowel de
geneeskundige en verloskundige beroepsuitoefening als de daarbij behorende
titelbeschenming vastgelegd. Alleen artsen zijn daarin gerechtigd de geneeskunst (het
beroepsmatig verlenen van genees-, heel- of verloskundige raad of bijstand) uit te oefenen
(art. I): de bescherming van de beroepsuitoefening. Ook zijn alleen zij gerechtigd aan te
kondigen dat zij de geneeskunst uitoefenen of een titel te voeren die hen als zodanig
aanwijst (art.3): de beroepstitelbescherming. Later is dit enigermate genuanceerd middels
de jurisprudentie die bekend Staat als de 'verlengde-armconstructie'. Deze gaf artsen de
mogelijkheid onder voorwaarden medisch-technische handelingen aan verpleegkundigen te
delegeren. Deze voorwaarden, voortkomend uit jurisprudentie, literatuur en adviezen van
adviesorganen, verwoordt de Geneeskundige Hoofdinspectie als volgt (zij vormen ook de
voorloper voor delegatie via de BIG):""
"1. De arts neemt de beslissingen omtrent diagnose, therapie en indicatie.

2. De arts behoort toezicht te houden op de wijze van uitvoering, althans zieh ervan te
verzekeren dat de uitvoering zorgvuldig zal plaatsvinden; tevens dient de arts
beschikbaar te zijn voor eventueel overleg en voor daadwerkelijke bijstand bij
eventuele complicaties. Onder beschikbaar wordt niet per definitie verstaan het
lijfelijk aanwezig zijn in de situatie, maar wel het bereikbaar zijn voor advies en zo ;
nodig voor verder medisch handelen. j

3. De arts wijst de verpleegkundige op eventuele bijverschijnselen en complicaties en
geeft aan hoe dan tc handelen.

4. De arts draagt slcchts handelingen op, c.q. vertrouwt slechts die handelingen toe
welke de verpleegkundige krachtens opleiding en ervaring beheerst.*"' De verpleeg-
kundige moct een opdracht weigeren indien hij/zij de bekwaamheid daartoe mist. De
opdrachten dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

5. De arts en verpleegkundige stellen en houden elkaar op de hoogte opdat elk van
beiden hun respectievelijke verantwoordelijkheden kan waarmaken."

De BIG rekent tot individuele gezondheidszorg handelingen op het gebied van de
geneeskunst ön alle andere handelingen -waaronder onderzoeken en raad geven- die
rechtsreeks betrekking hebben op een persoon en ertoe strekken diens gezondheid te
bevorderen of te bewaken (art.l lid 1). De geneeskunst betreft alle verrichtingen
-waaronder onderzoeken en raad geven- die rechtsreeks betrekking hebben op een persoon
en ertoe strekken hem van een ziekte te genezen of voor het ontstaan daarvan te behoeden
of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel verloskundige bijstand te verlenen
(art. 1 lid 2). De BIG beschrijft het deskundigheidsgebied van de arts als: "het verrichten
van handelingen op het gebied van de geneeskunst" (art. 19 lid 1). Het deskundigheids-
gebied van de verpleegkundige bestrijkt: "a. het verrichten van handelingen op het gebied
van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging; b. het ingevolge opdracht van een
beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg verrichten van
handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden"
(art.33 lid a en b). De verpleegkundige kan dus op twee manieren bij CMTZ betrokken
worden. Ten eerste bij de observatie, begeleiding en verpleging van de patient. Ten tweede
door het ingevolge opdracht uitvoeren van handelingen, waaronder medisch-technische.
In de BIG wordt het aantal beroepen met beroepstitelbescherming (art.3 t/m 17) sterk
uitgebreid, de bescherming van de beroepsuitoefening (art.35 t/m 39) beperkt 6n worden
beide begrippen ontkoppeld. Eenieder, die aan de beroepsvereisten voldoet, is gerechtigd
een beschermde titel op het gebied van de individuele gezondheidszorg te dragen.
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De bescherming van de beroepsuitoefening is beperkt tot de 'voorbehouden handelingen'.
Deze handelingen dienen, als zij buiten noodzaak en beroepsmatig uitgevoerd worden, aan
drie criteria te voldoen. Bij uitvoering door ondeskundigen moeten ze een aanmerkelijk
gevaar opleveren voor gezondheid en leven van patienten. Ook dienen ondeskundigen in
de gelegenheid te zijn deze praktisch uit te voeren en dienen ze duidelijk afgrensbaar te
zijn. De verschillende voorbehouden handelingen en de delegatie daarvan is in de BIG
expliciet beschreven en Staat in de maatschappelijke en wetenschappelijke discussie
centraal (art.35 t/m 39)."" In artikel 36 en 37 Staat om welke handelingen net gaat, wie uit
hoofde van zijn titel uitvoeringsbevoegd is en hoe wijzigingen aangebracht kunnen
worden. Artsen, zijn bevoegd tot het doen van heelkundige handelingen (art. 36 lid 1),
catheterisaties (lid 4), en het geven van injecties (lid 5). Dit alleen voor zover zij
redelijkerwijs mögen aannemen dat zij bij het uitvoeren over de vereiste bekwaamheid
beschikken (lid 14). Wijzigingen kunnen worden aangebracht door Algemene Maatregelen
van Bestuur (art.37). De artikelen 35, 38 en 39 beschrijven het delegeren van
voorbehouden handelingen (aan bijvoorbeeld verpleegkundigen). Artikel 38 is de
wettelijke vertaling van de 'verlengde-arm-constructie'. In artikel 39 effent de wetgever de
weg voor een nog zelfstandiger uitvoering van gedelegeerde voorbehouden handelingen."'

5.2 Methode
Binnen deze exploratieve Studie is emaar gestreefd 100 artsen (huisartsen en specialisten)
en 100 verpleegkundigen (wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen) schriftelijk te enqu£teren
over hun ervaringen met infuusbehandeling in de huidige en de gewenste situatie. Om de
gewenste situatie zo waardenvrij mogelijk weer te geven is expliciet gevraagd deze los van
eventuele belemmeringen voortvloeiend uit de huidige of toekomstige wet- en/of
regelgeving te beschrijven. Schema 5.1 geeft globaal aan welke aspecten zijn opgenomen.
De enquete bevat overwegend vragen met vaste anrwoordmogelijkheden."

Schema S.l Aspecten enquete

Kenmerken respondenten

Primair proces
Zorguitvoering -algemeen (A-D)

-specifiek (E-H)

Randvoorwaarden
Bevoegdheid en bekwaamheid
Contmuiteit van zorgverlening -taakverdeling

-overdracht
-overleg

Vooizieningen -personeel
-materieel

De artsen zijn aselect benaderd via het "Geneeskundig Adresboek Nederland'.*" Om
landelijke spreiding te bewerkstelligen, is bij de verzending per provincie gecorrigeerd
naar inwoneraantal.""--" Alleen specialismen, waarbij regelmatig infuusbehandelingen
voorkomen, zijn geselecteerd." Gezien de benaderingswijze, een landelijke, schriftelijke
enquete (plus reminder) zonder vergoeding, is vooraf rekening gehouden met een relatief
läge respons (öen op zes)."* *" Er is gestreefd naar de mening van 100 artsen. Vanuit de
verwachte respons en een beroepsomvang van 83 specialisten en 42 huisartsen per 100.000
inwoners zijn 600 vragenlijsten verstuurd, 389 naar specialisten en 211 naar huisartsen."'
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Door het ontbreken van een centraal adressenbestand van verpleegkundigen waren er bij
de betreffende steekproef twee benaderingsmogelijkheden: via instellingen of via
vakbonden. Beiden geven selectiebias, maar de benadering via instellingen vergt meer
organisatorische inspanningen. De AbvaKabo, de CFO en NU '91 zijn benaderd. De
AbvaKabo, met de meeste verpleegkundigen en verzorgenden onder haar leden (ongeveer
45.000), was bereid een geanonimiseerde, aselecte steekproef van haar adressenbestand te
leveren. Zij vroeg de leden in de steekproef of die bezwaar tegen deelname hadden. Bij
geen bezwaar verzond zij de vragenlijsten met een begeleidend schrijven van de
onderzoekers en haarzelf. Verpleegkundigen en verzorgenden waren niet apart
geregistreerd. De AbvaKaBo verwachtte dat zij in gelijke mate in het adressenbestand en
dus de steekproef voorkwamen. Vanwege het streven naar 100 bruikbare enquetes van
verpleegkundigen zijn daarom, bij een verwachte respons van een op zes, 1200 enquetes
verzonden aan verpleegkundigen en verzorgenden."'
Vanwege het inventariserend karakter zijn alleen frequentieverdelingen opgenomen.

5.3 Resulutcn

5.3.1 KENMERKEN RESPONDENTEN

De läge respons is uitgebreid geanalyseerd (bijlage 5.1). De voomaamste resultaten
worden kort weergegeven. De 64 responderende huisartsen (32%) komen qua landelijke
sprciding, geslacht, leeftijd en praktijkvorm overeen met de beroepsgroep. De 52
responderende specialisten (14%) komen qua landelijke spreiding en onderlinge
verhoudingen tussen de diverse specialismen overeen met de beroepsgroep. De 87
responderende wijkverpleegkundigen (26%) komen qua landelijke spreiding, geslacht,
leeftijd, dienstverband en praktijkvorm overeen met de beroepsgroep. Bij de 112
responderende ziekenhuisverpleegkundigen (18%) ontbreken referentiekaders.

5.3.2 HUIDIGE EN GEWENSTE PRAKTIJK

Op de volgende paginas geven tabellen 5.1 en 5.3 de resultaten van de enquete betreffende
de huidige en tabellen 5.2 en 5.4 betreffende de gewenste verdeling van algemene en
specitieke taken bij infuusbehandeling (thuis) weer. Bij de huidige situatie geven enerzijds
specialisten, huisartsen en wijkverpleegkundigen die ervaring hebben met IT en anderzijds
specialisten en ziekenhuisverpleegkundigen die alleen ervaring hebben met infuus-
behandeling in het ziekenhuis, aan of volgens hen de diverse beroepsgroepen een bepaaide
taak vervullen. Bij de gewenste situatie is weergegeven of men taken medisch, verpleeg- •
kundig of gezamenlijk van aard vindt. Laatstgenoemde anrwoordmogelijkheid is i
toegevoegd om overlappende taakgebieden in kaart te brengen. j

5.3.2.1 Algemene en specifieke zorguitvoering
Bij de algemene zorguitvoering worden vier clusters onderscheiden: indicatiestelling (A),
informeren/instrueren (B), bewaken/beoordelen effect (C) en coordinate (D). Ook bij de
specifieke zorguitvoering worden vier clusters onderscheiden: inbrengen infuusnaald (E),
medicatietoediening (F), bediening infuussysteem (G) en verwijderen infuusnaald (H).

I
Binnen het proces van indicatiestelling, te verdelen in signaleren, beslissen en bepalen van
de behandeling (cluster A), lijkt een rol weggelegd voor verpleegkundigen bij het signa-
leren van de noodzaak tot behandeling. Artsen en verpleegkundigen verschillen echter
duidelijk van inzicht met betrekking tot het beslissen omtrent de noodzaak tot behandeling.
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De artsen vinden dat dit -evenals in de huidige situatie- een medische taak moet blijven, de
verpleegkundigen wensen dat dit tot hun beider taak gerekend gaat worden. Het bepalen
van de inhoud van de behandeling wordt door allen tot de medische taak gerekend.
Naarmate meer achtergrondkennis vereist is, wordt een taak medischer geacht.

Bij het informeren en instrueren over de behandeling (cluster B) liggen de rollen anders.
Informeren vindt men een gezamenlijke of een medische taak (artsen), instrueren een
gezamenlijke of een verpleegkundige taak. Naarmate meer praktische kennis en
vaardigheden vereist zijn, wordt een taak verpleegkundiger geacht. In de huidige situatie
informeren vooral de artsen en in het ziekenhuis ook de ziekenhuisverpleegkundigen. In
het ziekenhuis instrueren ook nu vooral de ziekenhuisverpleegkundigen, thuis noemen de
respondenten vooral hun eigen beroepsgroep maar ook alle andere.

Bij het bewaken en beoordelen van het effect van de behandeling (C) treden vergelijkbare
verschillen op als bij het signaleren en beslissen omtrent de noodzaak tot behandeling.
Artsen vinden het bewaken even vaak hun beider of een medische taak, verpleegkundigen
rekenen dit vooral tot hun beider taak. Het verschil is echter zowel bij artsen als verpleeg-
kundigen minder uitgesproken zoals afgeleid kan worden uit de kleinere verschillen tussen
bewaken en beoordelen van het effect in de huidige situatie.

Binnen de coördinatie (cluster D) valt vooral de gezamenlijkheid op. Het fungeren als
aanspreekpunt ziet men als beider of als verpleegkundige taak. De coördinatie rekent men
tot beider taak of tot de taak van de eigen beroepsgroep. Dit komt overeen met hetgeen
men aangeeft bij de huidige situatie.

Het inbrengen van de infuusnaald (cluster E) wordt door degenen in wiens werkomgeving
deze taak vaker voorkomt (ziekenhuis) minder als een strikt medische taak gezien.
Verpleegkundigen zien het inbrengen meer als een medische taak dan artsen. De meeste
ziekenhuisverpleegkundigen zien het inbrengen als een medische taak, terwijl ze in de
huidige situatie toch in meerderheid zelf infuusnaalden inbrengen. Het assisteren bij het
inbrengen van een infuus rekent 20% van de artsen tot beider taak. Dit komt wel overeen
met hetgeen men aangeeft over de huidige situatie thuis, niet met die in het ziekenhuis.

De medicatietoediening (cluster F) komt deels overeen met hetgeen men over de huidige
praktijk aangeeft. De eerste toediening vindt men in het algemeen een medische taak, de
vervolgtoediening beider of een verpleegkundige taak. Toch geven verpleegkundigen
-vooral in het ziekenhuis- aan vaak medicatie voor de eerste keer toe te dienen. Anderzijds
melden huisartsen thuis vervolgtoedieningen te geven.

Bij de bediening van het infuussysteem (cluster G) treedt een gradatie op. Bij het instellen
van het infuus wordt de arts nog genoemd. Het controleren van de Systemen en het
verwisselen van de infuuszakken zien allen als een verpleegkundige taak. Toch geeft men
aan dat buiten het ziekenhuis nu nog vaak artsen daarbij betrokken zijn.

Het verwijderen van de infuusnaald (cluster H) ziet men vooral als een verpleegkundige en
in mindere mate als beider taak. Degenen in wiens werkomgeving het vaker voorkomt
(ziekenhuis) ziet het meer als een verpleegkundige taak.
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Tabd 5.1 Huidige algemene zorguitvoering bij infiiusbehandeling in percenten.

Vraag plus antwoordmogelijkhedea
Signaleren of infuusbchandeling
nodig is (A)
N:7-14-42/34-105

Bcshssen dat infuusbchandeling
nodig is (A)
N 7-14-42/34-105

Bepalcn medicatie plus aard.
volume en inloopsnelhcid van de
infuusvlocistof (A)
N7-I4-42/34-105

Patient informeren over de
mogclijkhcdcn van de
infuusbchandeling (B).
N7-14-41/34-I05

Patient instrueren over de
infuusbchandeling (B)
N: 7-14-42/34-103

Bewaken van het effect van de
infuusbchandeling (C).
N:7-14-42/33-105

Beoordclen van het effect van de
infuusbchandeling (C).
N:7-l4^»2/33-105

De coordinate van de direetc
patientenzorg - degenc die deze
taak het mecst op zieh neemt (D)
N:7-14-42/31-104plus
N:7-13-40/30-99

SP
HA
ZHV
WV
TMV

SP
HA
ZHV
WV
TMV

SP
HA
ZHV
WV
TMV
SP
HA
ZHV
WV
TMV

SP
HA
ZHV
WV
TMV

SP
HA
ZHV
WV
TMV
SP
HA
ZHV
WV
TMV

SP
HA
ZHV
WV

TMV

SP
100
29
0
0
0

100
29
0
0
0

100
14
0
0
0
86
29
14
14
14

86
29
43
14
43
57
57
14
43
0
71
57
14
43
0

86-57
43-43
29-0
29-0

0-0

77II/U

HA
50
64
0
7
0
64
71
0
7
0

71
64

0
7
0
57
86
7
14
7

50
64
21
36
14
29
93
7

36
0

29
86
0

29
7

43-39
93-46

7-8
43-8

7-0

WV
86
43
5
17
2

90
45
0
2
-»

90
57
0
10
2

80
41
22
17
5

36
40
43
69
5

26
83
14
81
5

48
86
2

31
2

33-15
69-20
12-0

83-60
7-5

/n Aer ridbrnfaui

SP
97
9

41
0
0

100
0
3
0
0

100
3*
6
0
0

97
9

41
3
3

41
3*
91
3*
3*
76
3'
73
0
3"
97
3*
27
0
3"

90-70
3*-0

65-27
0-0

3'-3"

ZHV
93
1

65
0
0

100
0
13 '"*
o ••

0
98
0
10 '

o *
0
78
3

72
1
2
22
0
95

r
r
52

r
91
1*
3*

96
2*
41
0

r
71-23
4'-l

90-76
4'-0

3"-0

Legrnda SP-specialist. HA-huisarts. ZHV-ziekenhuisverplcegkundige. WV-wijkverpleegkundige.
TMV-transmuraal werkend infuusverplecgkundige, (X)=cluster. N:a-b-c/d-e=respondentcn met extramurale
ervarmg/aanta] respondenten met allccn intramurale ervaring op het gebied van infuusbehandeling.'^gezien de
lokatie is hier a priori 0% verwacht omdat deze zorgverlencrs met in net zickcnhuis werken. Doordat mcerdere
altcmatieven mogclijk zijn. is er geen lotaalpcrcentage
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Tabel 5.2 Gewenste algemene zorguitvocnng bij

Vraag plus antwoordmogclijkhcdco

Signalcren of inftiusbehandeling
nodig is (A)
N 51-64-108-86-309

Beslissen dal infuusbehandehng
nodig is (A).
N51-64-109-86-310

Bcpalcn medicatie plus aard.
volume en inloopsnelheid van de
infijusvloeistof (A).
N 51-64-111-86-312

Patient informeren over de
mogelijkhcden van dc
infuusbehandehng (B).
N 51-64-109-86-310

Patient instrueren over de
inftiusbehandeling (B).
N 51-64-110-87-312

Bewaken van het effect van de
infuusbehandehng (C).
N 50-64-110-86-310

Fungeren als aanspreekpunt voor
patient en mantelzorg (D).
N:50-64-l 10-86-310

De coördinatie van de directe
patientenzorg (D).
N:51-64-l 11-87-313

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

SP
4
43
53

0
77
24

0

%

4
4

39

57
29
6

65
4
42

54
26
14

60
10
39

51

infuusbehandehng thuis in percenten

HA
0
55
45

0
77
23

0

84

16
2

47

52

42
6

52
3
55

42
19
14

67
9

27

64

ZHV
4
14
82

5
33
62

1

84

IS
11

16

73
44
3

54
10
15

76
37
5

58
41
5

55

WV
1

22
77

0
44
56

0

91

9
7

19

74

31
3

66
2
14

84
22
2

76
38
3

59

TOT
2
29
68

2
52
46

0

88

12
7

27

67

38
4

58
6
27

67
27
7

65
28
14

57

Legenda: SP=specialist, HA=huisarts, ZHV=ziekenhuisverpleegkundige, WV=wijlcverpleegkundige,
(X)=cluster, N:a-b-c-d-e=aantal respondenten per kolom, Verpl=verpleegkundig. Door afronden is het
totaalpercentage soms geen 100%.

5.3.2.2 Bevoegd- en bekwaamheid
Tabel 5.5 geeft de huidige en de gewenste bevoegdheid en bekwaamheid bij medisch-
technisch handelen weer. ledere beroepsgroep beoordeelt de eigen en andere beroeps-
groepen. Bij de huidige situatie zijn de antwoorden van respondenten met ervaring met IT
en met ervaring beperkt tot het ziekenhuis apart weergegeven. Bevoegdheid is gedefinieerd
als: "de wettelijke erkenning tot het mögen verrichten van die handeling" en deskundig-
heidsgebied als: "het kennisgebied dat door opleiding behoort tot een beroepsgroep".
Bij de huidige bevoegdheid en bekwaamheid valt op dat de artsen niet de verwachte 100%
scoren. Betreft dit bij de thuisbehandeling een enkeling, vanuit het ziekenhuis acht men
met name de huisarts niet bevoegd. Bij de verpleegkundigen valt juist op dat zij door een
deel van de respondenten wel bevoegd geacht worden. Artsen achten verpleegkundigen in
een hoger percentage bevoegd dan de verpleegkundigen zelf. Ook scoren verpleeg-
kundigen het ziekenhuis bijna altijd hoger dan die in de wijk. De TMV neemt een
tussenpositie in. Of een verpleegkundige met bekwaamheidsverklaring en uitvoerings-
verzoek van een arts bevoegd is tot het uitvoeren van alle medisch-technische handelingen
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TabdSJ Huidige »pecifieke zofguitvocring bij infiimbehandeling in perccnten.

Vraag plas aatwoordmogelijkheden
lnbrcngen van de infuusnaald (E).
N:7-14^2/34-IO5

Ajsislcrcn bij het inbrcngen van
de infuusnaald (E).
N:7-13-41/33-IO2

Ecrste tocdiemng medicatie (F)
N: 7-13-40/34-105

Vervolgtocdicning medicatie (F).
N7-I3-3&734-105

Insteilen druppelsnelheid (0).
N:7-14-42/34-IOS

Controlcren van het inftius-
systeem. de inloopsnelheid en de
insteckopening (G).
N 7-14-42/34-105

Verwisselen infuuszak- en
systeem, zonder verwijdering van
de infuusnaald (G).
N: 7-13-42/34-105

Verwijderen van de infuusnaald
(H).
N:7-14-41/34-105

SP
HA
ZHV
WV
TMV
SP
HA
ZHV
WV
TMV
SP
HA
ZHV
WV
TMV
SP
HA
ZHV
WV
TMV
SP
HA
ZHV
WV
TMV

SP
HA
ZHV
WV
TMV
SP
HA
ZHV
WV
TMV
SP
HA
ZHV
WV
TMV

8P
100
0
0
0
0
14
29
57
29
0

71
29
29
14
0
14
57
43
43
0
57
29
43
0
14

14
57
43
71
0
14
57
43
57
0
28
57
43
57
0

HA
50
71
7
7

21
g

31
31
62
15

46
62
g
0
8
23
69
8
54
15
21
71
14
57
14

14
86
7

71
14

g
62
g

85
15

7
86
7

64
14

WV
74
52
10
7
2
10
12
61
51
12
50
68
18
13
3
8
53
18
66
5

24
24
29
62
7

2
24
19
93
7

2
17
21
93
7

12
49
20
71
2

SF
85
3*
38
0
0
3
0

100

0
44
0
76
i "

3'
12
0
97
6*
3"
21
0
88
6"
3"
18
3'
97
6*
3"
0
0

100

3*
3

0
100
6'

ZHV
77
0
53
0

r
5
1*

100

r
r
37
0

90
0

r
6
0
9«
2'
2*

10
0
96
1*
I"
1

0
100

r
2'
2
0

100
r
3*
2
0

100

r
3*

Legend« SP-specialist HA-huisarts, ZHV-ziekenhuisverpleegkundigc, WV-wijkverpleegkundigc,
TMVtransmuraal werkend infuusverpleegkundige, (X)"clustcr, N:a-b-c/d-e=respondenten met extramurale
ervaring/aantal respondenten met alleen intramurale ervanng op het gebied van infuusbehandelmg.'=vanwege
de lokatie is hier a pnon 0% verwacht omdat deze zorgverieners met in het ziekenhuis werken Doordal meerder«
altematieven mogehjk zijn, is er geen totaalpercentage.
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T»bd 5.4 Gewenstc specificke zorguitvoering bij infiiusbchandeling thuis in percenter!.

Vraag plus antwoordmogelijkheden

Inbrengcn van de infuusnaald (E).
N51-64-111-86-312

Assisteren bij net inbrengen van
de infuusnaald (E).
R51-63-1 10-85-309

Eerste toediemng medicatie (F)
N:51-64-l 10-86-311

Vervolgtoediening medicatie (F).
N:51-64-111-86-312

Instellen druppelsnelheid (G).
N51-64-111-86-312

Contiolcrcn van het infiius-
systeem, de inloopsnelheid en de
insteekopening (G).
N51-64-110-86-311

Verwisselen infuuszak- en
systeem, zonder verwijdering van
de infuusnaald (G).
N:51-64-l 10-86-311

Verwijderen van de infuusnaald
(H).
N: 51-64-110-86-311

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

Medisch

Beide

Verpl

MedischA * IVUIvVII

Beide

Verpl

Medisch

Beide

SP

10

33
57

80

0

20

14

55

31

53
2

45

57
20
24

57

0

43
86
o
14

78
2

20

HA
2
58

41

73

0

27
3
64
33

48
3

48

33
20
47

61
0

39
84

o
16

61

3

36

ZHV

6

54

40

80
0

20
7
50
43

45
5
50

67
12
22

87
o
13
88

o
12

87

1

12

WV

0
88
12

77
1

22
0
86
14

19
14
67

34
13
54

65
o
35

73
2

24

52
9

38

TOT
4

61
35

78
0

22
6

64

31

40
7
54

49
15
36

71
o
29

83
]

16

71

4

25

Legenda: SP=specialist, HA=huisarts, ZHV=ziekenhuisverpleegkundige, WV=wijkverpleegkundige,
(X)=cluster, N:a-b-c-d-e=aantal respondenten per kolom, Verpl=verpleegkundig. Door afronden is het
totaalpercentage soms geen 100%.

blijkt onduidelijk. Dat dit niet zo is, is bij lang niet iedereen bekend. Alle respondenten
vinden in de gewenste situatie IT meer tot het kennis- en vaardigheidsgebied van de
huisarts en de wijkverpleegkundige behoren dan tot dat van de specialist en de ziekenhuis-
verpleegkundige. Hierbij zou de huisarts zowel de kennis als de vaardigheid moeten
hebben en de wijkverpleegkundige in ieder geval de vaardigheid. Ziekenhuisverpleeg-
kundigen gaan minder van het primaat van de huisarts uit en rekenen het vaardigheids-
gebied zelfs meer tot dat van de wijkverpleegkundigen. Vooruitlopend op de BIG, is ook
gevraagd of verpleegkundigen bevoegdheid tot het uitvoeren van medisch-technische
handelingen moeten krijgen. Bij huisartsen, specialisten en ziekenhuisverpleegkundigen
lijken de cijfers voor bevoegdheid te corresponderen met de vaardigheid, terwijl de
deskundigheid consequent lager scoort. Bij wijkverpleegkundigen lijkt de bevoegdheid te
corresponderen met de deskundigheid. In de BIG lijken deskundigheid en vaardigheid
minimale voorwaarden om voorbehouden handelingen ftinctioneel zelfstandig -al dan niet
'uitvoeringsbevoegd'- te mögen uitvoeren (art.39).*"' *"
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label 5.5 Huidige en gcwenste bcvoegdheid en bclcwaamhcid in pcrcenten

//iWigr jffuarte 6//

Vraag plus antwoordmogelijkheden

Huidige bevocgdhcid/wettelijke SP
erkcnning tot verrichten alle
medisch-tcchmsche handelingen
N:7-14^»2/34-IO5

HA

ZHV

WV

TMV

Ja

Nee

Huidige bevoegdheid/wettclijkc
erkenning verplecgkundige met
bckwaamhcidvcrklanng en
uitvoenngsverzoek aits. .
N7-I4-42/34-I03

At/ m/i/u.rAe/u«u/W/ng //mis

SP
100
100
43
29
14

71

29

0

HA
93
93
21
7
36

36

57

7

WV
98
98
12
10
10

21

71

7

SP
100
74
29
9
15

41

47

12

ZHV
97
59
12
5 ;

10

33

56

11

Vraag plus antwoordmogelijkhrdfo
Alle mcdisch-technische
handelingen bij
infuusbehandcling thuis bchoren
tot hcl deskundighcidsgcbied
N 49-64-111-85-309

Alle mcdisch-technische
handelingen bij
infuusbchandcling thuis bchoren
tot het vaardigheidsgebied.
N: 50-63-110-86-309

Bcvoegdheid/wettelijkc
erkenning tot verrichten van alle
medisch-techmsche handelingen
door verpleegkundigen.
N:50-63-l 10-84-307

SP

HA

<£HV

WV

TMV

SP

HA
TNI/

i,HV

WV
TMV

Ja

Nee

SP
78

80

JJ
49

49

62

86

Jo

62
54

64

36

HA
56

83

28
45

56

46

84
")Q
2V

65

73

70

30

ZHV
51

67

34
37

42

22
63
*)<
25

75

55

70

31

WV
53

88
1 ^

U
29

24

30

85
1 1
13

55
34

33

67

TOT
57

78

27
39

41

36

77

65

53

59

41

Legend«: SP-specialist, HA-°huisarts, ZHV=ziekenhuisverpleegkundige, WV=wijkverpleegkundige,
TMV-transmuraal werkend mfuusvcrpleegkundigc, N:a-b-c/d-e=respondenten met extramurale ervaring/aantal
respondenten met alleen intramurale ervaring op het gebied van infuusbehandeling, N:a-b-c-d-e=aantal
respondcnicn per kolom, ?=weet met of geen mening Door afronden of doordat meerdere aJtematieven mogelijk
zijn. is het totaalpercentage soms geen 100%.

5.3.2.3 ContinuTteit van zorgveriening :
Tabel 5.6 geeft de huidige en gewenste taakverdeling en continutteit van zorgverlening <
weer. De huidige taakverdeling bij IT blijkt in tegenstelling tot het ziekenhuis meestal niet
(geheel) duidelijk, terwijl de mate waarin deze schriftelijk is vastgelegd weinig verschilt
Een meerderheid wenst dan ook de verantwoordelijkheden en taken vast te leggen in I
strikte richtlijnen. Ook een 24-uurs bereikbaarheid bij problemen acht men noodzakelijk. ;
Tabel 5.7 beschrijft de huidige en gewenste overdracht. Overdracht is omschreven als: ]
"het geven van informatie aan een ander over patientenzorg (eenzijdig)". In de huidige j
situatie draagt men in meer dan de helft van de gevallen niet elke keer nadat er directe ^
patientenzorg is geweest over. Deze overdracht komt zowel op eigen initiatief als volgens
richtlijnen tot stand. Het accent ligt hierbij buiten het ziekenhuis wat meer op het eigen
initiatief en binnen het ziekenhuis wat meer op richtlijnen. De overdracht geschiedt zowel
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Tabel 5.6 Huldige en gewenstc taakverdeling en conlinuneit van zorgverlening in percenten.

nuw
Vraag pins antwoordmogelijkhedeii

Huidige taakverdeling tussen de Ja
beroepsbeoefenaars is duidelijk. D ^ i j
N:7-14-41/30-101 . ,

Nee
Huidige taakverdeling tussen de Ja
beroepsbeoefenaars is schnftelijk r>cls
vtstgelcgd
N:7-13-42/29-96 Nee

SP

43

29
29

14

14

71

77twu

HA

50

36

14

15

31

54

WV

20
46

34

21

43

36

SP
97
0
3

24

38

38

leibrnAuu

ZHV
40

41

20

18

38

45

Vraag plus antwoordmogelijkhedeii

Het is een voorwaarde strikte
richtlijnen vast te stellen over
taken en vcrantwoordelijkhedcn.
N49-64-111-87-311

Meest geschikte beroeps-
beoefenaar voor zorginhoudelijke
onderste uning.
N:41-57-89-78-265

24-uurs bercikbaarheid bij
Problemen is een noodzakelijke
voorwaarde.
N50-63-111-87-311

Meest geschikte beroeps-
beoefenaar voor 24-uurs
beschikbaarheid.
N:41-50-92-78-261

Taken

Beide

Verant

SP

HA

ZHV
WV

TMV
++

+

+/-
-

-

SP

HA

ZHV
WV

TMV

SP
4

94

2
17

37

2
20

24

72

24

0
4

0

2
39

0
39

20

HA

0

95

5
4

19

0
18

60

71

25

3
0

0

0

58

0
18

24

ZHV
1

89

10

3

26

8
22

40

87

14

0
0

0

2

35

0
37

26

WV

0

93

7

6
21

9
23

41

79

21

0

0

0

1

73

0

23

3

TOT
1

92

7

10

25

6
21

39

79

20

1

1

0

2

51

0

30

18

Ltgenda: SP=specialist, HA=huisarts, ZHV=ziekenhuisverpleegkundige. WV=wijkverpleegkundige,
TMV=transmuraal werkend infuusverpleegkundige, N:a-b-c/d-e=respondenten met extramurale ervaring/aantal
respondenten met alleen intramurale ervaring op het gebied van infuusbehandeling, N:a-b-c-d-e=aantal
respondenten per kolom, Verant. =verantwoordelijkheden, ++ =zeer mee eens, + =mee eens, +/- =noch mee eens
noch mee oneens, - =mee oneens, - =zeer mee oneens. Door afronden of doordat meerdere altematieven
mogelijk zijn, is het totaalpercentage soms geen 100%.

mondeling als schriftelijk. In het algemeen is men tevreden met de overdracht van andere
beroepsbeoefenaars of voldoet deze. Arisen zijn tevredener dan verpleegkundigen. In de
toekomst vindt men het niet nodig om na elke directe patientenzorg over te dragen. De
overdracht kan zowel op eigen initiatief als volgens richtlijnen tot stand komen. Het accent
verschuift hierbij zowel binnen als buiten het ziekenhuis van eigen initiatief naar
richtlijnen. De gewenste overdracht geschiedt zowel mondeling als schriftelijk.
Voornamelijk schriftelijk door de huisarts, de wijk- en de ziekenhuisverpleegkundige en
voornamelijk mondeling door de specialist.
Tabel 5.8 geeft het huidige en gewenste overleg weer. Overleg is omschreven als: "het
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uitwisselen van informatie met een ander over patigntenzorg (tweezijdig)". In de huidige
situatie voldoet de overlegfrequentie meestal. Soms vinden met name verpleegkundigen
deze te laag. Bij infuusbehandeling buiten het ziekenhuis overlegt men voomamelijk op
eigen initiatief of via initiatief en richtlijnen. Binnen het ziekenhuis overlegt men zowel op
eigen initiatief als volgens richtlijnen of voomamelijk volgens richtlijnen. De verdeling bij

Tabd 5.7 Huidigc en gcwenstc overdrachtsitualie in perccnten.

Vraag plus antwoordmogelijkhedcn

Ovcrdracht na elkc kcer dat
directe paticnlcnzorg is verleend
N:7-I4-41/3I-9O

Ja

Nee

All. ini

Vm. ini

Beide

Vm. ric

All. ric

All sch

Vm sch

Beide

Vm mo

All. mo

Zgocd

Goed

Voldoet

Siecht

Z siecht

Gewe/ute .t/ftuM/e />(/ //^uiufreAnrufe/mg /Au«

Vraag plus antwoordmogelijkhcden

üverdracht is gewenst elke kcer Ja

Manier waarop ovcrdracht tot
stand koml (initialicCnchtlijn)
N7-13-4I/3I-S8

Voim van de ovcrdracht.
N 7-14-41/31-89

Oordeel over ovcrdracht met
andere berocpsbeoefenaars.
N: 7-14-40/31-89

SP
29

71

14

29

29

29

0

0

29

0

57

14

0

57

29

14

0

77IU/J

HA
43

57

15

31

46

8

0

0

14

64

21

0

0

36

57

7

0

VW

44

56

12

39

24

22

2

0

24

54

22

0

0

15

68

18

0

SP
42

58

3

3

77

13
3

3
3

71

13

10

7

74

16

3

0

ie&nAuu

ZHV
28

72

10

25

49

10

6

1

12

55

25

7

0

30

62

9

0

nadat patienteruorg verleend is.
N:48-64-99-79-290

Gewenstc manier waarop
overdracht tot stand komt
(initiaticCnchtlijn)
N:47-64-99-79-289

Gewenste vorm van de
overdracht.
N:47-64-99-79-289

Nee

All. ini

Vm. ini

Beide

Vm. ric

All. ric

All sch

Vm sch

Beide

Vm mo

All. mo

SP

31

69

0

6

70

17

6

9
9

66
15
2

HA
31

69

8
9

61
16
6

6
39
44
11
0

ZHV
31

69

1

4

82

10

3

2
21
73
4
0

WV
41

60

0
4

80
13
4

3
35
60
3
0

TOT

34

66

2

6

75

13

5

4

27

62

7

0

Lcgtnda: SP«specialist HA-huisarts. ZHV-ziekenhuisverpleegkundige, WV-wijkverpleegkundige,
N:a-b-c/d-e-aantal respondenten met extramuralc ervaring/aantal respondenten met alleen intramurale ervanng
op het gebied van infuusbehandeling. N:a-b-c-d-e«aantal respondenten per kolom. all =alleen, vm =voomamelijk
ini-imtiaticf. ric-richtlijn. sch^schriftelijk. mo-mondeling. z=zcer. Door afronden of doordat meerdere
altcmatieven mogclijk zijn. is het totaalpcrccntage soms gecn 100%.
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overleg en overdracht is hetzelfde. Het overleg geschiedt zowel mondeling als schriftelijk
of voomamelijk mondeling. Evenals bij de overdracht is men in het algemeen tevreden
over het overleg of vindt dit voldoende. Verpleegkundigen zijn ook hierbij minder
tevreden dan artsen. In de toekomst wil men dat het overleg zowel op eigen initiatief als
volgens richtlijnen tot stand komt. Het accent verschuift ook hierbij zowel binnen als
buiten het ziekenhuis van initiatief naar richtlijnen. Het gewenste overleg geschiedt zowel
mondeling als schriftelijk of voomamelijk mondeling.

Tabtl 5.8 Huidigc en gewenste overlcgsituatie in percenten.

• 5(/ua/if fti/1

Vraag plus •ntwoordmogelijkhcden

Oordeel over overlegfrequentie Te laag
met andere beroepsbeoefenaars.
N:7-14-42/33-102

Manier waarop overleg tot stand
komt (initiatieCnchÜijn).
N:7-14-40/31-90

Vorm van het overleg.
N:7-14-41/31-92

Oordeel over overleg met andere
beroepsbeoefenaars.

Voldoet

Tehoog

All ini

Vm. ini

Beide

Vm. ric

All ric

All seh

Vm seh

Beide

Vm. mo

All. mo

Zgoed

Goed

Voldoet

Siecht

Z siecht

Gewens/e jj/!/a/;e 6// m/Sflisie/ia/Kfe/mg //iu/j

Vraag plus antwoordmogelijkheden

Gewenste manier waarop overleg All. ini

Vm. ini

Beide

Vm. ric

All. ric

Gewenste vorm van het overleg. All. seh
N:48-64-97-79-288 vm. seh

Beide

Vm. mo

All. mo

SP
14

86

0

14

57

14

14

0

0

0

14

71

14

0

57

29

14

0

77m/j

HA
14

86

0

21

43

36

0

0

0

7

57

36

0

0

46

46

8

0

WV
24

74

2

30

45

23

3

0

0

7

49

39
5

0

22

59

20

0

/n V/i

SP
0

100

0

3

7

81

10

0

3
0

58

26

13

16

68

13

3

0

ZHV
11

89

0

9

16

66

10
0

0

3

52

38

7

1

33

55
11

0

tot stand komt
(initiatief/richtlijn).
N48-64-97-79-288

SP

4

10

71

13

2

0

4

63

25

8

HA

9

17

56

16

2

0

5

56

36

3

ZHV

1

3

81

10

4

1

6

78

13

I

WV

0

4

89

6

1

0

8

75

15

3

TOT

3

8

76

11

2

0

6

70

21

3

Lcgenda: SP=spccialist, HA=huisarts, ZHV=ziekenhuisverpleegkundige, WV=wijkverpleegkundige,
N:a-b-c/d-e=aantal respondenten met extramurale ervaring/aantal respondenten met alleen intramurale ervaring
op het gebied van infuusbehandeling, N:a-b-c-d-e=aantal respondenten per kolom, all =alleen. vm =voornamelijk
ini=initiatief, ric=richtlijn, sch=schriftelijk, mo=mondeiing, z=zeer. Door afronden of doordat meerdere
altematieven mogelijk zijn, is het totaalpercentage soms geen 100%.
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5.3.2.4 Enkele personele en materfele randvoorwaarden
Tabel 5.9 geeft enkele huidige en gewenste personele randvoorwaarden voor infuus-
behandeling weer. De verschillende beroepsbeoefenaars vinden de huidige werkdnik
(zeer) hoog of gemiddeld, maar zien toch toekomst voor IT. Of hiervoor personeels-
uitbreiding binnen de eigen beroepsgroep noodzakelijk is, daarover zijn de meningen bij
de artsen verdeeld. De meeste verpleegkundigen vinden uitbreiding gewenst. Scholing en
training vinden alle respondenten noodzakelijke voorwaarden voor IT. De persoonlijke
behoefte varieert: de meeste specialisten hebben hieraan geen behoefte, van de ziekenhuis-
verpleegkundigen heeft ongeveer de helft en van de huisartsen en wijkverpleegkundigen
heeft het merendeel behoefte aan scholing en training.
Tabel 5.10 geeft tot slot enkele huidige en gewenste materiele randvoorwaarden voor
infuusbehandeling weer. De materiaalvoorziening in de thuissituatie geschiedt door

I anel SV 1 luidige en gewenste penonele

/ W w .„««if«- My M/uudwfei/xfe/ifig

Vraag pint antwoordmogelijkhcden

Hrvaring van huidige werkdnik Z Hoog
N:7-14-4l/33-104 ^oog

Gemidd

Lug
ZLaag

Cf wc/u/f j/Suorf* A// /n/imi/w Aaruir/i/ig fAu/j

Vraag plus anrwoordmogelijkheden

Gezien huidige werkdnik heeft ++
infuusbehandeling thuis geen +

toekomst.
N:49-63-107-85-304 *'"

-

Uitbreiding personeel binnen ++
eigen beroepsgroep is +
noodzakelijke voorwaarde voor
infuusbehandeling thuis
N 49-63-104-86-302

-

Scholing en training zijn ++
noodzakelijke voorwaarden voor +
infuusbehandeling thuis.
N: 50-64-110-87-311 *'"

-

Persoonlijke behoefte aan Ja
scholing en training
N:46-64-l07-87-304 ^ee

voorziemn

SP

29

57

14

0

0

SP

4

6

29

45

16

6

27

29

22

16

70
30
0
0

0

20

80

;en in percenten
77iuu

HA

14

36

50
0

0

HA

5

11

38

38

8

11

25

29

32

3

48

39

5

8

0

75

25

WV

5

49

39

5

2

ZHV

2
9

22

42

24

21

39

16

17

7

76

21

2

1

0

55

45

//i Ae< ztefon/mu

SP

12

49

39

0
0

WV

5

7

18

49

21

14

41

27

14

5

69
29
0
2
0

81

20

ZHV
6

51

40

3
0

TOT
4

9

25

44

19

15

34

24

20

7

68

28

3

0

61

39

l.tgcnda SP=spccialist, HA=huisarts. ZHV"ziekenhuisverpleegkundige, WV=wijkverpleegkundigc.
N a-b-c/d-c-aantal respondenten met extramurale ervaring/aantal respondenten met allccn intramuralc ervanng
op het gebied van infuusbehandeling. N:a-b-c-d-e-aantal respondenten per kolom, r-zeer. gemidd=gemiddcld,
++ -zeer mee eens. + "mec eens, +/- "noch me« eens noch mce oneens, - =mee oneens. - "=zeer mee oneens.
Door afronden of doordat meerdere altematieven mogelijk zijn, is het totaalpercentage soms geen 100%.
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verschilfende organisaties en levert in de Chuissituatie nogal eens problemen op. Eenieder
pleit ervoor de materiaalvoorziening in de toekomst vooral door de openbare apotheker in
samenspraak met de kruisvereniging te laten geschieden.

77mu

Tabtl 5.10 Huidige en gcwcnste matcntlc voorzicningcn in pcrccnten.

Vr*ag plus antwoordmogclijkhtdeD
Leverancier van matcrialen voor Zks apo
infuusbehandeling Op apo
R7-14-42/33-101 „

Kniisv.

Fac bed

Altijd

MecstaJ

Sou
Zelden

Nooit

Levert de materiaalvoorziening
Problemen op
N7-I4-41/33-101

SP
100

43

0

43

0

0

43
29
29

HA
43

100
14

14

7
14

21

50
7

WV
24

86

19

14

0
12
71

15

2

SP
97

3
0

0

0
0
9

36

55

ZHV
92

6
0

19

0
0

19

45

37

Vraag plus antwoordmogclijkheden
Voorkeursleverancier bij
infuusbehandeling thuis.
N47-6O-109-85-301

Zhs apo

Op. apo

Kniisv.

Fac. bed

SP
30

72

23

11

HA
28

63

23

17

ZHV
6

72

37

13

WV
II

81

16

14

TOT

15

73

26

14

Legenda: SP=specialist, HA=huisarts, ZHV=ziekenhuisverpleegkundige, WV=wijlcverpleegkundige,
N:a-b-c/d-e=aantal respondenten met extramurale ervaring/aantal respondenten met alleen intramurale ervaring
op het gebied van infuusbehandeling, N:a-b-c-d-e=aantal respondenten per kolom, zks=ziekenhuis,
apo=apotheek, op=openbare, kruisv.=kruisvereniging, fac. bed=facilitair bedrijf. Door afronden of doordat
meerdere alternativen mogelijk zijn, is het totaalpercentage soms geen 100%.

5 . 3 . 3 RELAT1E MET REGELGEVING
Schema 5.2 vat samen hoe de interpretatie van wetten en hun maatschappelijke vertaling
zieh verhouden tot de huidige en gewenste praktijk volgens de geönqueteerden. Per kolom
is aangegeven of een handeling tot de medische, de verpleegkundige of beider taak te
rekenen is of was. Kolom 6e"n zet de handelingen af tegen de WUG. Kolom twee geeft de
maatschappelijke vertaling anno 1991 via het standpunt van de Geneeskundige Hoofd-
inspectie. Dit standpunt is onder meer gebaseerd op de 'verlengde-armconstructie' en dient
voor toepassing gecombineerd te worden met het Verpleegkundig Beroepsprofiel van de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid.*'* "° Kolommen drie en vier geven de huidige
praktijk van de geenqueteerden weer. Het gaat hierbij niet zozeer om het absolute
afkappunt (50%), maar veeleer over de verdeling tussen de disciplines (het totaal kon meer
dan 100% zijn). Kolom vijf zet de handelingen af tegen de BIG. Omdat de BIG zieh niet
duidelijk uitspreekt over het informeren van de patient, wordt daarvoor verwezen naar de
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst."'- **° Kolom zes biedt een eerste
maatschappelijke vertaling anno 1995 via het "Advies Voorbehouden Handelingen" van
de Raad BIG (en dient wederom gecombineerd te worden met het Verpleegkundig
Beroepsprofiel).*" De Raad BIG adviseert als kamer van de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid zelfstandig aan de minister van VWS.*" Wel wordt gestreefd naar
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Sehen» 5.2 Huidige en tockomstige rcgclgeving cn praktijk bij infuusbehandeling

Aetiviteil

Signaleren of inftiusbehandeling
nodig is (A).

ßcslisscn dat infuusbehandeling
nodig is (A)

Bepalen medicatie plus aard, volume
en mloopsnclheid van dc
infuuivlocistof(A)

Patient informeren over de
bchandclmogelijkhcden (B).

Patient instrucrcn over dc
infuusbehandeling (B)

Bewaken van net effect van de
infuusbehandeling (C)

Bcoordclcn van hel effect van de
infuusbehandeling (C).

Dc coOrdinatie van dc directe
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AstUtercn bij hel inbrengen van dc
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M
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B
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7

M
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B

B

B

B

M
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V
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Legenda: WUG-Wet Uitoefening Geneeskunst, Vertl"brief Geneeskundige Hoofdinspectie+Verpleegkundig
Bcrocpsproriel, BlG+-rcgelmg inzake Beroepen in dc Individucle Gezondheidszorg plus Wet Geneeskundige
Behandclovcrecnkomst, Vert2-advics BIG raad over voorbehouden handchngen+Verpleegkundig
Berocpsprofiel, vp"verpleegkundige, (X)=cluster algemene:A-D en specifieke:E-H, M=medisch, B=beide,
V"verpleegkundig, ''-geen oordecl mogelijk, nvt=niet van toepassing,'=duidelijk boven 50% voor de ene
disciplines cn duidelijk onder dc 50% voor de andere of beide indien gesprcid,°=vanwege verdeeldheid
respondenten (vaak thuis- versus zickcnhuiszorg) definiiievc keuze door onderzoeker op grond van alle gegevens,
'-gemiddcld SO tot 70% vindt dit,'-gemiddcld 70% of mecr vindt du. Cu/\sie/=voorbehouden handelingen.

eenheid van opvattingen met de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Kolom zeven
en acht eindigen met de door de geenqueteerden gewenste situatie. Hierbij zijn afkap-
punten bij een gemiddelde overeenstemming van 50% en 70% gehanteerd.

5.4 Bcschouwing

5.4.1 METHODE
De in de inleiding genoemde vraagstellingen zijn op diverse wijzen te onderzoeken." In de
jarenlange discussie die de totstandkoming van de BIG begeleid heeft, zijn reeds vele
'deskundigen' aan het woord gekomen. Hier ligt de nadruk op de mening van de werkers
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in het veld. Om steekproeven voor dit type wetenschappelijk onderzoek in de toekomst te
vergemakkelijken, is het wenselijk dat de registers voor beroepsgroepen waarin de BIG
voorziet, daarvoor op enigerlei wijze toegankelijk worden.

5.4.2 RESPONS
Een läge respons kan tot selectie en vertekening leiden. De respons is, conform de tnschat-
ting vooraf, laag. Dit kan liggen aan een zekere kritische houding en waardering ten
opzichte van medische technologie in vergelijking met alledaagse zorg onder artsen en
verpleegkundigen, maar ook aan het geringe aantal respondenten met ervaring met IT, en
aan de omvang van de enquete en het ontbreken van een beloning*** Met name artsen
geven 'enquetemoeheid' aan. De respons onder huisartsen (32%) is vergelijkbaar met de
respons van bijvoorbeeld de Medisch Contact enquete naar "Huisartsen en medische
informatie in de media"."' De respons onder wijkverpleegkundigen (26%) is vergelijkbaar
met die van een eerdere enquete over medisch-technisch handelen onder wijkverpleegkun-
digen in 1985 (27%).*" Op grond van deze aantallen lijkt er in deze Studie geen bijzondere
vertekening op te treden in vergelijking met andere onderzoeken. De respons van zorg-
verleners werkzaam buiten het ziekenhuis is hoger. Waarschijnlijk hangt dit samen met het
accent op de IT. Gezien dit accent hoeft deze positieve selectie geen vertekening te geven.
In deze Studie varieert de ervaring met infuusbehandeling in het algemeen en met IT.
Welke ervaring de bestudeerde beroepsgroepen landelijk hebben, is onbekend. De respon-
denten kunnen meer dan gemiddelde ervaring hebben met infuusbehandeling of meer dan
gemiddeld met vakinhoudelijke ontwikkelingen bezig zijn. Gezien het inventariserende
doel van de enquete behoeft dit geen belemmering te zijn voor de validiteit van de
uitkomsten bij de gewenste situatie. Bij de huidige situatie kan er overrepresentatie zijn
van ervaring met IT.

Ten behoeve van een basaal inzicht in de representativiteit van de steekproef zijn de
respondenten globaal vergeleken met hun gehele beroepsgroep. De responderende
huisartsen, specialisten en wijkverpleegkundigen vormen alien ongeveer 1% van hun
beroepsgroep en komen wat betreff de vergeleken kenmerken overeen met hun beroeps-
groep. Bij de ziekenhuisverpleegkundigen is dit bij gebrek aan referentiekaders moeilijk
aan te geven. Zij benaderen ongeveer 2%o (promille) van de in algemene, academische en
categorale ziekenhuizen werkende beroepsgroep.

5.4.3 HUIDIGE EN GEWENSTE PRAKTIJK
In deze Studie is expliciet gekozen voor de Nederlandse situatie. In de Verenigde Staten,
Canada en het Verenigd Koninkrijk brengt de verplaatsing van medisch(-technisch)
handelen naar verpleegkundigen ook discussie over de taak- en veranrwoordelijkheids-
verdeling met zieh mee, maar zijn de omstandigheden anders.**'
Bij de gewenste situatie voor algemene en specifieke zorguitvoering is gevraagd of een
bepaalde handeling tot de medische, verpleegkundige of beider taak gerekend wordt. Bij
de eventuele vormgeving van IT kan van dit onderscheid worden uitgegaan?" Er is geen
directe koppeling gelegd tussen taken en functies, omdat dit het risico met zieh meebrengt
dat de antwoorden tevens afhangen van de mate waarin men een dergelijke functionaris als
ondersteunend dan wel concurrerend beschouwt (bijvoorbeeld wijkverpleegkundige en
TMV).*** Een aantal verschillen in antwoorden tussen artsen en wijkverpleegkundigen kan
hierdoor overigens wel worden verklaard. Ook de ervaring met infusen speelt een belang-
rijke rol. Ziekenhuisverpleegkundigen vinden taken bij infusie vaak verpleegkundiger van
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aard, wijkverpleegkundigen dezelfde taken meer medisch. Soms worden bij de huidige
behandeling in het ziekenhuis ook huisartsen, wijkverpleegkundigen en TMVs genoemd.
Dit duidt waarschijnlijk op invulfouten, maar kan ook duiden op samenwerking tussen
zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis.
De indicatiestelling acht men een medische taak. Verpleegkundigen wensen de mogelijk-
heid om te signaleren en mee te beslissen. Het informeren ten aanzien van de behandeling
beschouwt men beider taak, het instrueren meer een verpleegkundige. Bij de zorguitvoe-
ring valt de gezamenlijkheid op. Alleen het bewaken van de behandeling ziet men als een
medische taak. Het inbrcngen van een infuusnaald vindt men in hoofdzaak medisch. Ook
een vakbond als de CFO rekende dit in 1992 niet tot het takenpakket van de A-,B-,Z-,
MGZ- of HBO-V verpleegkundige.**' Artsen en ziekenhuisprofessionals rekenen het meer
tot beider taak. De assistentie bij het inbrengen evenals de verdere bedien ing van het
infuus en het verwijderen van de infuusnaald vindt iedereen een verpleegkundige taak.
Laatstgenocmde taken rekenden wijkverpleegkundigen in een enquete over dit onderwerp
in 1985 ook tot de verpleegkundige taak."' (Deze enquete is als referentiekader genomen,
omdat die dezelfde onderwerpen behandelt en de hier besproken materie zieh slechts
langzaam ontwikkelt en aldus een wat verder weggelegen referentiepunt rechtvaardigt.) De
cerste toedicning van medicatie vindt eenieder een medische taak, vervolgtoedieningen
beider taak. In 1985 vonden wijkverpleegkundigen dit vooral een medische taak.
Allen vinden dat IT meer tot het kennis- en vaardigheidsgebied van de huisarts en de wijk-
verpleegkundige behoort dan tot dat van specialist en ziekenhuisverpleegkundige. De mate
waarin beroepsgroepen bevoegd worden geacht komt grotendeels overeen met de mate
waarm dit tot hun bekwaamheidsgcbied gerekend wordt. In 1985 wensten wijkverpleeg-
kundigen vooral een wettelijke vastlegging van de bevoegdheid?" De gewenste en de
huidige taakverdeling in de thuissituatie geven aan dat IT nog in ontwikkeling is en er nog
veel ad hoc en op persoonlijk initiatief gebeurt. Er is meer behoefte aan duidelijkheid
omtrent de taken en verantwoordelijkheden alsmede vastlegging in richtlijnen. Dit is niet
veranderd ten opzichte van 1985."' Ook van den Boomen pleit hiervoor.™ Een 24-uurs
bereikbaarheid, een adequate ondersteuning in de speeifieke zorgverlening, overdracht en
overleg zijn daarbij noodzakelijk. Te verwachten is dat de thuissituatie dan meer
kenmerken gaat vertonen van de huidige ziekenhuissituatie bij infusie.
Over de vormgeving van IT verschillen de diverse beroepsgroepen -evenals bijvoorbeeld
bij spinale pijnbestrijding- op onderdelen."* In grote lijnen lijken zij voor de toekomst
eerder voor vormgeving vanuit de thuiszorg dan vanuit het ziekenhuis te kiezen, hoewel in
de huidige praktijk infuusbehandelingen zowel vanuit het ziekenhuis als vanuit de
thuiszorg gerealiseerd worden. Scholing en training vinden huisartsen en wijkverpleegkun-
digen daarbij noodzakelijk. Een beeld dat overeenkomt met 1985 en 1995."'-"*
Eenieder signaleert een hoge werkdruk en wijkverpleegkundigen pleiten voor uitbreiding
van personeel bij IT. Dit in tegenstelling tot 1985 waarin een deel van wijkverpleegkun-
digen nog aangaf dat medisch-technische handelingen binnen de basiszorg gebracht
zouden kunnen worden."' In 1991 zijn de hoge werkdruk en de wens tot
personeelsuitbreiding echter al aangegeven.^* Bij levering van de materialen verdient
samenwerking tussen de openbare apotheker en de kruisvereniging de voorkeur.

5.4.4 REIAHE MET RECELGEVINC
Bij vergelijking van wet, maatschappelijke vertaling en praktijk komen bij enkele
handelingen verschillen naar voren. Signaleren van de noodzaak tot infuusbehandeling is
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een medische taak, hoewel het veld hierin ook een rol voor de verpleegkundige ziet
weggelegd. De BIG geeft evenals de WUG geen duidelijkheid omtrent het informeren en
instmeren van de patient. Het veld rekent dit tot beider taak. Het inbrengen van de
infuusnaald is als voorbehouden handeiing in principe overdraagbaar, hoewel het veld dit
tot de taak van de arts rekent. Mogelijk kunnen deze verschillen nogmaals nader bezien
worden. Het advies van de Raad BIG brengt de ruimte die de BIG biedt voor de eerste
toediening van medicatie door verpleegkundigen in overeenstemming met de gewenste
situatie: namelijk dat dit een niet overdraagbare voorbehouden handeiing is.
Praktijk en wetgeving inzake infuusbehandeling lijken bij vergelijking tussen de BIG en de
door de beroepsbeoefenaars gewenste situatie beter op elkaar afgestemd dan tussen de
WUG en de huidige situatie. Bij vergelijking van de maatschappelijke vertalingen in de
vorm van het advies van de Geneeskundige Hoofdinspectie over de WUG en het advies
"Voorbehouden Handelingen" van de Raad BIG over de BIG met de huidige en gewenste
situatie, is dit verschil aanmerkelijk kleiner. Als zodanig kan de BIG beschouwd worden
als de wettelijke vastlegging van de reeds bestaande maatschappelijke vertaling van de
WUG die -in de vorm van arresten en adviezen betreffende de 'verlengde-armconstructie'-
al in de regelgeving was opgenomen. Een conclusie die Spreeuwenberg deelt.^*
De BIG en haar maatschappelijke vertaling bieden echter nog steeds ruime interpretatie-
mogelijkheden.™ Helaas is in het huidige onderzoek niet gevraagd of men moeite had met
de interpretatie van de wetgeving. In 1985 bleek dit een probleem.*" Nadere preciscring
van al dan niet voorbehouden handelingen per onderdeel van de infuusbehandeling lijkt
hoe dan ook gewenst. Het advies "Voorbehouden Handelingen" biedt een aanzet daartoe,
maar geeft slechts ten dele antwoord op de in de praktijk gerezen onduidelijkheden en
aanleiding tot verdere discussie, zoals over artikel 39."*' "<"" De voorwaarden voor en
consequenties van medisch-technisch handelen door verpleegkundigen dienen daarom
nader uitgewerkt te worden."* Het is zaak alle geledingen daarbij te betrekken, eenieder te
informeren en voor de invoering aan te sluiten bij de actuele mogelijkheden van het veld.

5.5 Conclusies
Nederlandse huisartsen, specialisten, wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen hebben in een
enquete hun oordeel gegeven over medisch- en verpleegtechnische handelingen bij infusie.
Een centrale rol bij vormgeving vanuit de thuiszorg is weggelegd voor de huisarts en
-vanwege de vereiste specialisatie en functionele differentiatie- een apart opgeleide TMV.
Bij de laatste gaat de voorkeur -vanwege de arbeidsverdeling en structurele differentiatie-
uit naar een bij de thuiszorg werkende verpleegkundige, die deskundig en bekwaam is op
het gebied van het medisch-technisch handelen bij infusies. Het lijkt aan te bevelen om de
beroepsmatige gedragingen bij een complexe zorg als IT, vanwege de vereiste kennis,
kunde en continuiteit van zorgverlening te ordenen naar beroepen, instellingen en
organisaties. Bijvoorbeeld in een transmuraal zorgmodel waarbij zorgverleners na
afdoende scholing, op geprotocolleerde wijze, 24 uur per dag samenwerken.
Bij vergelijking van de WUG en de BIG, hun maatschappelijke vertaling en de dagelijkse
praktijk, lijkt de BIG meer aan te sluiten op de praktijk dan de WUG. Worden tevens hun
maatschappelijke vertalingen bezien, dan zijn de onderlinge verschillen kleiner. Als
zodanig kan de BIG beschouwd worden als de wettelijke vastlegging van de bestaande
maatschappelijke vertaling van de WUG die ook al ten dele in de regelgeving was
opgenomen. Bij de huidige stand van zaken blijft binnen de BIG verschil van interpretatie
mogelijk. Bij voorbehouden handelingen, zoals bij infusie, is nadere precisering gewenst.
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Hoofdstuk 6

Model voor complexe medisch-technische zorg

6.1 Inleiding
In Nederland vindt CMTZ vooralsnog overwegend klinisch plaats. Thuisbehandeling biedt
de patient uitbreiding van de mogelijke behandellokaties. In de kliniek dient de technologie
voomamelijk voor toepassing van diagnostiek en therapie. Bij thuisbehandeling dient bij
de toepassing daarvan ook expliciet rekening gehouden te worden met substantiele
waarden als de autonomie en zelfredzaamheid van de patient in diens omgeving.
Zorgverleners en organisaties lijken nog onvoldoende toegerust voor deze nieuwe vormen
van zorgverlening in de thuissituatie. Aanbod, inhoud en structuur van de zorgverlening
dienen daarom geinnoveerd te worden. De zorgverleningstheorie van Orem gaat uit van het
zelfzorgvermogen van de patißnten en/of hun naasten en baseert zorgverlening op gehele
of gedeeltelijke compensatie van en educatie bij zelfzorgtekorten.'*"• "* Deze uitgangs-
punten maken een functiegerichte zorgbenadering mogelijk.™
Vanuit hoofdvraagstelling II over de vormgeving van zorg en aandachtspunt 2 over de
protocollering en afstemming daarvan, beschrijft dit hoofdstuk op basis van de voorgaande
inventarisaties en de literatuur een patientgericht algemeen zorgmodel voor CMTZ thuis
(definities bijlage 6.1). Analyse van de sociale, interpersonele en technologische kaders
levert enkele uitgangspunten op. Vanuit ervaringen en theoretische zorgkaders bij CMTZ
alsook taken en verantwoordelijkheden bij IT, wordt de inhoud van de zorg omschreven in
zelfzorgbehoeften en nagegaan welke (niet-)professionele zorgverleners zelfzorgtekorten
kunnen opheffen. Daarna worden het zorgproces met een aantal voorwaarden bij CMTZ
en enkele implicates voor de zorgorganisatie omschreven. Dit algemene zorgmodel voor
CMTZ wordt in hoofdstuk 8 voor IT in de regio 'Heuvelland' concreter uitgewerkt.

6.2 Zorginhoud bij complexe medisch-technische zorg
Om bij CMTZ substantieel en functioneel rationeel in de zelfzorgbehoeften tengevolge
van aandoening en behandeling te voorzien, zijn kennis en vaardigheden vereist (schema
6.1). Ook kunnen algemene zelfzorgtekorten en zelfzorgtekorten bij ontwikkelingsproces-
sen ontstaan of beinvloed worden. Hoewel deze beiden het welslagen van CMTZ kunnen
belnvloeden, worden ze hier niet gedetailleerd uitgewerkt. In theorie zouden de patiönt en
of diens naaste volledig in de zelfzorgbehoeften bij CMTZ kunnen voorzien, in werkelijk-
heid vrijwel nooit. Bij de individuele patient is immers zelden de soort aandoening en het
eerste tijdstip van optreden te voorspellen. Hierdoor is de benodigde voorbereiding niet
mogelijk. Bij de meeste aandoeningen hebben de patient en diens naaste onvoldoende
kennis van hun 'objectieve' gezondheidstoestand en behandelingsaltematieven.""
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Schema 6.1 Zclfzorgbchocften betreffende Mndoening en bchandeling bij CMTZ war Orem.***

1) Signaleren en eontroleren van Symptomen
* Algemcne kennis over Symptomen en aandoemngen (b v media, opleiding, e.d).
* Vaardighcid om Symptomen tc kunnen signalercn, eventucel Ic meten en te controleren.
* Algemene kennis en vaardigheid om vanuit Symptomen de juisle actie te ondernemen
* Specifieke kennis en vaardigheid om op grond van Symptomen en eventueel aanvullend onderzoek een

waarschijnlijkheidsdiagnose tc kunnen stellen.

2) Informatic over waaricbijnlijkheidsdiagnoie, Symptomen en behindelmogelijkbeden
* Specifieke kennis over de mecst waarschijnlijkc aandoening, de daar aan toe te schrijven of te verwachten

Symptomen en de behandclmogelijkhcden
* Vaardigheid om de/c spccifickc kennis tc kunnen vertaten naar de individuele situatie.

3) Keuzc voor een bchandtlplan '
* Kennis en vaardigheid om, indien men gelnfonneerd is over de waarschijnlijkheidsdiagnose, Symptomen en

behandclmogelijkhcden, een behandelplan te kunnen kiezen dat bij de individuele situatie past.

4) Uitvoercn van een complete mcdiKh-ieehniscbe bandeling
* Bcschikken over mcdicatie en malcnalcn
* Kennis van dc achtergrond. doel, inhoud en mogelijkc complicaties van de handeling*.
* Vaardigheid om de behandeling uit te voeren. complicaties te signalercn en genchte actie te ondememen
* Vaardigheid om de cITcctcn van de behandeling te cvaiucren

5) Veranderen ullbccld (zo nodig)
* Kennis om de implicates van de aandoening en/of behandelplan voor bet zelfbeeld te onderkennen.
* Vaardigheid om verandenngen in het zelfbeeld door aandoening en/of behandelplan tc vcrwerken

6) Veranderen leefslijl (/.o nodig)
* Kennis om dc implicatics van dc aandoening en/of behandelplan voor de lecfstijl tc onderkennen
* Vaardigheid om verandenngen in de lecfstijl door aandoening en/of behandelplan door te voeren.

7) Signalrrrn en controleren van efTeeten van bei behandelplan
* Kennis en vaardigheid om fysische en/of psychologische efTectparameters te beoordelcn.
* Kennis en vaardigheid om de gevolgen van aandoening en behandeling op de individuele leefsituatie tc

beoordelcn

Legend«: '-bijvoorbeeld infuusbehandcling thuis of pentoncaal dialyse.

Een tekortschietend zelfzorgvermogen op deze gebieden vereist professionele ondersteu-
ning. Vanwege de benodigde kennis en vaardigheden, kunnen patienten en/of hun naasten
en zorgverleners meestal slechts tezamen in de totale zelfzorgbehoefte bij CMTZ voorzien.

4.3 Zorgproces bij complcxc medisch-cechnische zorg

6.3.1 ACTOREN, INDELING EN ZORGVERLENINGSMETHODEN

Bij het zorgproces interacteren het meer substantieel geaarde patientsysteem en de meer
functioned geaarde professionele zorgverlening (schema 6.2).
Het patientsysteem bestaat uit de patient en diens naaste(n). Van oudsher helpen naasten
bij het opheffen van zelfzorgtekorten. Steenvoorden en Goudriaan geven een goed
overzicht van het denken over mantelzorg in Nederland.'" Mantelzorg is een van de pijlers
waarop de zorg thuis rust. Ze kan verleend worden door naasten vanuit de primaire
leefgemeenschap, door uitwonende familie, door buren, kennissen en vrijwilligers. In aard,
duur en/of intensiteit verschilt mantelzorg door naasten vaak van die door de andere
groepen. Patienten en naasten dienen als ê n samenhangend patientsysteem te worden
beschouwd.*'* De zorg door de andere niet-professionele zorgverleners is vaak minder
blijvend en verzorgend.*" Zij vormen een mantel om de patient ön de naasten. Zorg door
vrijwilligers is in opkomst en betreft oppas/thuishulp en begeleiding."*"*°° Ook CMTZ
thuis lijkt niet mogelijk zonder inzicht van en participatie door de patient en naasten."*-*'
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S c h f » 6J Vervulling van zeltzorgbchoeften bij complexe rnedisch-techntschc zorg mar Orem

Mfeor^beboefte'•'" « N V A

Signaleren en controleren van Symptomen
Informatie over Symptomen, waarschijnlijkheidsdiagnose
en behandelmogelijkheden
Keuzc voor een behandelplan
Uitvoeren van complexe mcdisch-technische behandeling
Veranderen van zelfbeeld en Icefstijl
Signalcren en controleren van effeclcn van net behandelplan

Opname lucht, vocht en voedsel
Lichaamshygiene en uitscheiding
Balans tussen rust en activiteit
Voorkomen gczondheidsrisico's en ongevallen
Balans tussen alleen zijn en socialc interactie
Sociaal functioneren in groepsverband

Overgang tussen levensfascn in de normale levensloop
Verwertung van bclangrijkc levensgebeurtenissen

Legenda: P/N=patient en/of naaste, V^verpleegkundige, A~arts, •-•••-vervult een zcltzorgbehocfte doorgaans
•.beperkt ••;gedeeltelijk of •••:volledig,°=Maslow rekent in zijn "Needs hierarchy" tot de behoeften van de
mens: fysiologische behoeften, een basaal gevoel van veiligheid, liefde ontvangen, liefde geven, respect,
zclfrespect en zclfrealisenng.'"

Nieuw is dat zij ook actief kunnen deelnemen aan het opheffen van zelfzorgtekorten bij
CMTZ. Door hun betrokkenheid bij medisch-technische handelingen zetten zij de stap
naar die van (mede)behandelaar. Dit stelt eisen aan het waarnemings-, inschattings-,
verwerkings- en Ieervermogen?" De aandacht voor gezondheid en de technische
mogelijkheden (van de geneeskunde) in de media zal zeker een bijdrage leveren aan
hetgeen leken hierover zelf reeds weten dan wel bij uitleg door zorgverleners kunnen
begrijpen en aanleren.*"- *" Ook de professionele zorgverlening verändert. De individuali-
teit en de veranderde gezondheidsbeleving nopen tot een verschuiving van een probleem-
naar een doelgeorienteerde werkwijze, zoals die van Orem."' De van aard veranderende
deelname door het patientsysteem aan de zorg vergt van de professionals een andere
benadering.*'* Met name de zeggenschap van het patientsysteem verdient aandacht."*
Tevens verschuift de zorg interdisciplinair.'" Voorheen behartigden arisen de 'cure' en
verpleegkundigen de 'care'. Momenteel vervullen verpleegkundigen ook veel cure
activiteiten en besteden de artsen ook explicieter aandacht aan care-aspecten.*" Huisartsen
rekenen dit ook tot hun taak.'" De veranderde zorgverlening vereist een samenhangend
zorgbeleid."* Post riep de thuis en in het ziekenhuis werkzame professionals al in 1988 op
zieh in hun werkwijze te hergroeperen in medische, verpleegkundige en sociale ordes."*
Schade onderscheidt medische, verpleegkundige, verzorgende en ondersteunende functies
in het zorgproces.*" Uitgangspunt is complementariteit in gelijkwaardigheid.'" * " " '
Specialisten en huisartsen dienen erop gericht te zijn de kennis en vaardigheden van
anderen te benutten wanneer het beantwoorden van de zorgvraag tevens andere deskundig-
heid vereist.'" Samen met andere zorgverleners kunnen zij zo gezamenlijk kwalitatief
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goede zorg met een 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid waarborgen."**'*• *'•*•
Ook bij thuiszorg zijn specialisatie, arbeidsdeling en beleidsinstrumentaria voor medisch-
technisch handelen onvermijdelijk."*
Het zorgproces wordt ingedeeld volgens McFarland en Me Far lane (schema 4.1). De
anamnese en diagnosestelling (stap 1) en doelbepaling, interventiebepaling en interventie-
planning (stap 2) zijn samengevoegd tot 'indicatiestelling'. De uitvoering van interventies
(stap 3) en de evaluatie (stap 4) zijn gebundeld tot 'zorguitvoering en evaluatie'."
Bij alle hierna te onderscheiden stappen in het zorgproces staan de zorgverleners volgens
Orem zes zorgverleningsmethoden ter beschikking. Deze zijn in het hier gebruikte model
geoperationaliscerd in vier -voor patiCnten, naasten en zorgverleners meer herkenbare-
soortcn zorgverlening: directe zorguitvoering, informeren, opmerken van veranderingen en
aanpassen van zorg on psychosociale begeleiding (schema 4.2)."

6.3.2 INDICATIESTELLING

De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg definieert indicatiestelling als: "het verkennen
en vcrduidelijken van de zorgvraag van het patiCntsysteem -het inventariseren van de
zorgbehocftc- en het met inachtneming van bepaalde criteria (noodzakeiijkheidsprincipe,
aanvullcnd op eigen mogelijkheden, ontbreken deskundigheid, preventie/bijsturen)
objectief bcpalen welke zorg naar inhoud, omvang en kwaliteit nodig is, zodat op grond
daarvan verantwoorde bcslissingen omtrent de inzet en financiering van zorg mogelijk
zijn; zulks mede tcr effectuering van wettelijke zorgaanspraken".*** De indicatiestelling
koppelt de individueel uiteenlopende en collectief toenemende zorgbehoeften aan de
beschikbare soorten en omvang van de zorgverlening. Tijdens de anamnese (inclusief
vraagverheldering) en diagnosestelling inventariseert de zorgverlener de actuele en/of
Potentiale zelfzorgtekorten in het lichamelijk, psychisch, huishoudelijk en sociaal
functioneren van het patientsysteem en analyseert deze naar aard en oorzaak (objectieve en
subjectieve zelfzorgbehoeften en tekorten). Op basis hiervan wordt samen met het
patientsysteem doelen geformuleerd, prioriteiten gesteld en de benodigde interventies
afgesproken en vastgelegd in een zorgplan (objectieve en subjectieve professionele
zorgbehoefte). De indicatiesteller geeft tegelijkertijd ön de patiönt en de organisatie een
advies over de benodigde zorginzet en houdt daarbij rekening met de inhoud, frequentie en
duur van de zorg en de benodigde deskundigheid van de zorgverlener.^" Tot slot worden
er afspraken gemaakt voor de verdere zorgverlening. De indicatiesteller kan tijdens de
intake een checklist, documentatie- en voorlichtingsmateriaal gebruiken.
Bij CMTZ wordt tijdens de indicatiestelling informatie verzameld over:"°

* De risico's van de aandoening zelf, van de daarvoor benodigde CMTZ alsook van
eventuele andere aandoeningen en behandelingen.
* De actuele en de te verwachten zelfzorgtekorten van het patientsysteem tengevolge van
de aandoening en/of de behandeling daarvan, waarbij tevens eventuele algemene en/of aan
ontwikkelingsprocessen gerelateerde zelfzorgtekorten worden meegenomen. Aandachts-
punten voor haalbaarheid van CMTZ op het niveau van het patientsysteem zijn:
draagkracht van het systeem in relatie tot de thuisbehandeling; waamemings-,
inschattings-, verwerkings- en leervermogen van het systeem in relatie tot de benodigde
informatie en instruetie; leefbaarheid en werkbaarheid in en veiligheid van de thuissituatie.
* De haalbaarheid van CMTZ op het niveau van de professionele zorgverlening: deskun-
digheid, vaardigheid. bevoegdheid, continutteit, bereikbaarheid, materialen/hulpmiddelen.
* De financiering van produkten en diensten."'
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De indicatiestelling kan op diverse manieren bevorderd worden. Een arts kan het nut van
een bepaald soort CMTZ in relatie tot de (ervaren) gezondheidstoestand het best inschat-
ten.'*° Bij de vraag of behandeling thuis mogelijk is dient het oordeel van de huisarts zwaar
te wegen vanwege zijn kennis van de gezins- en woonsituatie e"n in zijn functie van 'poort-
wachter'."" Bij het beoordelen van de implicaties van aandoeningen en behandelingen
voor de totale zelfzorgbehoeften van de patient dient de verpleegkundige een sleutelrol te
vervullen vanwege haar kennis en vaardigheden op dit gebied."'* Voor de beoordeling van
de mogelijkheden van verpleging in de thuissituatie lijkt de wijkverpleegkundige gezien
haar specifieke kennis de aangewezen persoon.*^ Een deskundige ten aanzien van de
betreffende medisch-technische handeling kan de consequenties van de techniek inschanen
voor het patientsysteem en de zorgverlener(s). Bij gebrek aan kennis over aandoeningen en
therapieen valt de patient meestal terug op het oordeel van de professionals voor wat
betreff soort en inhoud van de behandeling. Wel kan de patient op basis van de
voorlichting kiezen om een behandeling al dan niet te ondergaan en zo ja op welke plaats.
Vanwege de complexiteit en de tijdsdruk kan ook aanmelding via een Centraal Meldpunt
(CM) bevorderend werken. Bij deskundige bemensing en gebruik van een gestnictureerde
aanmeldingsprocedure kan reeds een deel van de benodigde informatie over de patient, de
beoogde behandeling en de zorgverleners verkregen worden. Ook kan de aanvrager reeds
bij aanmelding worden medegedeeld of aan de meest essentiele randvoorwaarden is
voldaan. Het CM kan tevens informatie verstrekken, secretariate ondersteuning bieden en
bij spoedeisende behandelingen materialen bestellen. Een CM kan de wachttijd tusscn
aanmelding en start van de zorg bekorten.

Het verdient aanbeveling om de totaal benodigde zorg bij CMTZ in een multidisciplinair
zorgprogramma te omschrijven?" Dit geschiedt het best in samenspraak met alle
betrokkenen, maar met een uniforme aanpak en coördinatie vanuit 66n persoon." Een
zorgprogramma moet recht doen aan de principes van continuiteit, communicatie,
complementariteit en coördinatie?** Een goed gedocumenteerd zorgprogramma is het
belangrijkste handvat bij de voorbereiding op de daadwerkelijke uitvoering van de CMTZ.
Het vormt het uitgangspunt voor het in Stelling brengen van de benodigde mensen en
materialen. Bij het in overeenstemming brengen van de zorgbehoeften van de patient met
de beschikbare soorten zorgverlening kan een modulaire opzet uitkomst bieden "^ Daarbij
kunnen leveranciers van medicatie, hulpmiddelen en apparatuur vanuit hun deskundigheid
ondersteunen. Het voorbereidingsproces verdient voortdurende bewaking. Dit voorkomt
een poging tot opstarten zonder de benodigde materialen of professionele zorgverleners.
Contacten met het patientsysteem in deze fase kunnen spanning wegnemen of alsnog een
te hoog ingeschatte draagkracht opsporen. Een zorgprogramma wordt bij voorkeur in een
zorgschrift, logboek of zorgplan vastgelegd.*"•*" Een zorgplan omvat tenminste:*""'

* Persoons-, adres- en bereikbaarheidsgegevens van de patiönt, alle betrokken en/of te
consulteren (niet)professionele zorgverleners en de eventuele zorgcoördinator.
* Datum van opstellen e"n van evaluatie van het zorgplan.
* Een schematische omschrijving van de taken die voomoemde personen vervullen om
tegemoet te komen aan: a. de zelfzorgbehoefte van de patient; b. optimale bevordering van
de zelfredzaamheid van de patient; c. ondersteuning van de naaste(n).
* Een rapportagesectie voor vastlegging van de toestand van de patient en het verloop van
de door voornoemde personen verleende zorg (toegevoegd).
* Een communicatie- of mededelingensectie voor onderlinge communicatie en gerichte
vragen van niet spoedeisend karakter.
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Deze elementen zijn terug te vinden in diverse zorgplannenJ"'**" Bij CMTZ is het aan te
bevelen deze aan te vullen met:
* Protocollen ter ondersteuning bij en instructie van de uitvoering van complexe medisch-
technische handelingen.
• Bij de CMTZ benodigde standaardformulieren, zoals een uitvoeringsverzoek en de
handelingen-rapportagelijst.
Voor diverse thuiszorgtechnologieCn zijn protocolien ontwikkeld.'**"'*' Ook beslaan
diverse voorbeelden van combinaties van zorgplannen en protocollen.^ "* Het zorgplan
(eventueel gecombineerd met een protocol) is geen monodisciplinair dossier, maar een
multidisciplinaire status, die voorafgaand aan de zorg met het patiöntsysteem doorgenomen
wordt.**"*
Ten slotte kan het instellen van een zorgbemiddelaar, zorgcoördinator of zorgplanner de
indicatiestelling en zorguitvoering be vorderen.^ "' De benaming zorgcoördinator doet het
meest recht aan de taakinhoud en de relatief neutrale positie. De zorgcoördinator dient
kenn is en vaardigheden te bezitten om: een complexe zorgsituatie in te schatten, een
adequaat zorgprogramma op en bij te stellen, zorgdoelstellingen te formuleren en deze via
de inzet van (niet-)professionele zorgverleners en hulpmiddelen te realiseren.*""'
Belangrijke vaardigheden betreffen communicatie en onderhandeling. Belangrijke attitude-
kenmcrken zijn openheid, respect voor (keuzen van) de patient en diens omgeving,
empathie, intcgntcit en geduld. Gevoel voor andermans professionele autonomie is in de
functie van zorgcoördinator onmisbaar, omdat bij het instellen hiervan andere zorgver-
leners een deel van hun autonomie overdragen. De betrokkenen bepalen per situatie in
overleg wie de zorg coördineert. Meestal zal dat -gezien de kenn is en vaardigheden- in de
thuiszorg de wijkverpleegkundige of huisarts zijn en in het ziekenhuis een specialist of
ziekenhuisverpleegkundige." "" Een juiste indicatiestelling en het hanteren van een
zorgprogramma, zorgdossier en zorgeoordinatie bevorderen een goede start van de zorg-
verlening. Door een gezamenlijk optreden en contact met de patient kunnen betrokkenheid
en samenwerking tot uiting worden gebracht.

6.3.3 ZORGUITVOERING EN EVALUATIE

In de directe zorguitvoering dienen de, tijdens de intake door het patiöntsysteem en de
indicatiesteller gezamenlijk geformuleerde, doelstellingen gerealiseerd te worden. De
zorguitvoering rieht zieh daarbij op de belnvloedbare factoren van de geinventariseerde
zelfzorgtekorten en vindt in multidisciplinaire samenwerking plaats. De zorguitvoering
wordt vastgelegd in het zorgdossier, periodiek ge£valueerd en zo nodig bijgesteld door de
zorgcoördinator in overleg met het patiöntsysteem en de andere betrokkenen. In de
evaluatie komen zowel het proces -de zorguitvoering zelf- als de beoogde effecten -het
bereiken van de doelen- aan bod. De evaluatiegegevens worden eveneens vastgelegd in het
zorgdossier. Bij het bereiken van de doelstellingen wordt de zorgverlening beeindigd.

Deskundigheid. continuVteit, flexibiliteit en samenwerking zijn voorwaarden voor CMTZ.
Uitgaande van het zelfzorgconcept van Orem kan, bij de uitvoering van de complexe
medisch-technische handelingen, theoretisch iedere gewenste taakverdeling overeen-
gekomen worden, zolang de desbetreffende zorgverlener op het moment van uitvoering
maar de benodigde kenn is en vaardigheden bezit. Dit uitgangspunt wordt in de praktijk
gestuurd door drie elkaar opvolgende rweedelingen in taakverdeling die wel eens in de
verkeerde volgorde geplaatst worden. Ten eerste dient het handelen van professionele
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zorgverleners gestuurd te worden vanuit het bezit van kennis en vaardigheden, dat van
leken wordt gestuurd vanuit het ontbreken daarvan. De patient en diens naaste zu lien dus
bijna altijd professioneel ondersteund moeten worden. Hetzelfde dient te gebeuren bij
professionele zorgverleners ten aanzien van gebieden waarop zij 'relatieve' leken zijn. Bij
complexe medisch-technische handelingen wordt de relatieve incompetentie van
professionele zorgverleners vooral veroorzaakt door de cumulatieve invloed van differen-
tiatie en technologie waardoor zij niet voor alle taken in de gezondheidszorg inzetbaar zijn.
De oorzaak van deze incompatibiliteit is gelegen in verschillen in kennis en kunde en niet
in de werkplek.*** **' Ten tweede is er de verdeling in een medische en verpleegkundige
professie, met elk een eigen taak- en daarbij behorend kennis-, vaardigheids- en
bevoegdheidsgebied. De CMTZ dient daartoe onderverdeeld te worden in medisch- en
verpleegtechnische handelingen.'" "•• *" De meeste medisch-technische handelingen mag
de verpleegkundige (tot nu toe) niet autonoom uitvoeren. Ten derde verschilt de situatic in
een instelling en thuis. De benodigde technische kennis en vaardigheid bij CMTZ kunnen
hetzelfde zijn. Wei verschillen de gevolgen van de behandeling op het dagelijks leven van
de patiänt en diens naasten. Bij behandelingen in instellingen wordt het dagelijks leven in
zijn geheel tijdelijk 'onderbroken'.'** Dit vereist kennis en vaardigheden om de patient
zieh 'thuis' te laten voelen in deze bijzondere situatie. Bij thuisbehandeling belemmeren de
aandoening en behandeling direct het dagelijks leven van patienten en hun naasten. Dit
vereist speeifieke kennis en vaardigheden van zorgverlening thuis.
De CMTZ kan dus bij voldoende kennis en vaardigheden door zowel specialisten,
huisartsen, ziekenhuis- als wijkverpleegkundigen worden uitgevoerd. De verpleegkundige
mag daarbij medisch-technische handelingen in opdracht uitvoeren. Daar waar kennis,
vaardigheden, diagnostische- of behandelmogelijkheden van de uitvoerende zorg te kort
schieten, dient ondersteuning gezocht te worden bij een instelling waar personeel met de
benodigde kennis en vaardigheid aanwezig is.'" Telefonische consultatie, klinische
presentatie of opname, of thuisbezoek door een expert zijn enkele mogelijkheden.
Bij CMTZ is continuiteit in diverse opzichten van belang. Ten eerste de herkenbare
voortzetting van de zorgverlening indien daar een opname in een instelling aan vooraf
ging. Ten tweede de continuiteit in de tijd, in werkwijze en zoveel mogelijk in persoon
gedurende de zorgverlening. Deze verplichting is wettelijk verankerd (BIG art. 40 lid f).**'
Vanwege de afwezigheid van professionele zorgverleners is een continue bereik- en
beschikbaarheid nodig ter eventuele ondersteuning van het patientsysteem en bij
calamiteiten. Professionele zorgverleners moeten als het ware achter de drempel klaar
staan. Een 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid kan bij CMTZ thuis noodzakelijk
zijn. Bij noodgevallen kan teruggevallen worden op de noodhulpdiensten. Bij medische
Problemen kan gebruik gemaakt worden van de huisarts. Is er een ander probleem of kan
het niet door het patientsysteem ingeschat worden, dan waarborgt 'trechtering' via een
CM, verpleegkundige, huisarts en specialist dat het probleem op het meest doelmatige
kennis- en vaardigheidsniveau wordt opgelost. Ten derde de continuiteit in het leven van
het patientsysteem tegen de achtergrond van levensloop en levensstijl.**
Flexibiliteit en continuiteit lijken strijdige begrippen. Continuiteit wordt vooral
geassocieerd met stabiliteit. Bij CMTZ kunnen echter altijd veranderingen optreden die
snelle aanpassing van de zorg behoeven. Tijdens de zorgverlening dienen daarom de
voortgang doorlopend en de doorgang periodiek geevalueerd te worden. Personen en
materialen dienen flexibel ingezet te kunnen worden.
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Gezien het voorgaande is bij instellingen die CMTZ thuis leveren samenwerking
onontbeerlijk om 7x24 uurs deskundigheid, continuiteit en flexibiliteit te kunnen bieden.
Enkele organisatorische implicaties hiervan volgen in §6.4. i
Na afloop van de directe zorguitvoering worden medicatie, hulpmiddelen en apparatuur -
geretoumeerd, wordt gerapporteerd aan relevante zorgverleners, worden patientgegevens
gcarchivecrd en vindt declaratie naar patient of zorgverzekeraar plaats.'** Het is van belang
de inzet van mensen en middelen die deze fase van het zorgproces vergt te onderkennen.

Schema 6.3 vat de belangrijkste onderdelen van het professionele zorgproces bij CMTZ
samen (nadere concretisering voor infuusbehandeling thuis in schema 8.3).

SckcaatJ Profewoneel zorgprocci bij complcxe mcdisch-tcchnische zorg.

//Mftc0f(Mir//7>tff'

Stap

Indiceren
mcdisch •

A anmelden

Indiceren
vcrpleegkundig
en overig

Voorbereiden

Inhnud '

-aandocning en soon behandeling

-gestructureerd bij centraal meldpunt'

-vormgeving behandeling, gevolgen voor
Icclsilualie en haalbaarheid
-ovcnge benndigdc zorg

•technische mogehjkheden behandeling
en/of apparatuur

-zorgprogramma opstellen en vastleggen
in zorgdossicr, aanstcllcn coordinator
-aanlcveren benodigde matenalen

-realiseren wettelijke en financiele
randvoorwaarden

Betrokken professionele zorgverlenera

-instellingsarts' en/of huisarts

-door/in opdracht van huisarts en/of
instellingsarts

-EV+MV ' en eventueel intaker van
wijkvcrpleging' of zorginstelling
-intakcr gezinsvcrzorging'. fysiotherapie,
ergothcrapie. enzovoorts
-deskundigen op specifiek technische
onderdelen van de behandeling

-EV+MV met huisarts en/of instellingsarts
en/of andere zorgverleners
-EV+MV met centraal meldpunt',
apotheek en/of uitleendienst instelling
en/of facilitair bedrijf
-EV+MV met centraal meldpunt' cn
eventueel huisarts en/of instellingsarts

Stap Inhoud

Starten en -zorguitvoering op basis van
conlinueren deskundigheid, taakafspraken en

be voegdhe idsregel ingen
-24-uurs bereikbaar- en beschikbaarheid
-mogelijkheid om op een hogcr
deskundigheidsniveau tcrug tc vallen

Herindicercn en -proces en effecten van zorguitvoering
evalueren -bewaken van continulteit cn flexibiliteit

Afwikkelcn -informeren relevante zorgverleners
-archiveren en declareren

Betrokken professionele zorgverleDcn

-EV+MV en verpleegkundigen en arisen
en/of andere zorgverleners
-facilitair apotheek en/of uitleendienst
instelling en/of facilitair bedrijf
-specialisten en deskundigen op specifiek
technische onderdelen van de behandeling

-artsen en EV+MV

•EV+MV en verpleegkundigen en artsen
plus organisaties

Lrgenda: "»McFarland en McFarlane: anamnese en diagnosestelhng plus doelbepaling. interventiebepaling en
interventieplanning. ""-McFarland en McFarlane: uitvoenng van interventies plus evaluatie.'=bijvoorbeeld een
specialist of cen verplceghuis- of een rcvalidatiearts.'^afhankelijk van de organisatie kunnen meldpunt en andere
diensten ondersteunen, *~EV:eerst verantwoordclijkc verplecgkundige belast met coördinatie over de complexe
en eventueel andere zorg MV verplecgkundige met complexe medisch-techmsche zorg als specialisatie; beide
functies kunnen tcgelijkertijd uitgevoerd worden,'-tegenwoordig indiceren centrale iMakers vaak voor deze en
andere thuiszorg gezamenlijk.
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4.4 Zorgorganisade bij complexe medkch-technische zorg
In de voorgaande paragrafen zijn de inhoud, het zorgproces zelten de daarbij betrokken
zorgverleners aan bod gekomen. In deze paragraaf volgen tot slot enige kenmerken van de
organisatie. Omdat deze CMTZ kenmerken heeft van buiten de insteHingen geboden
generalistische en van binnen de instellingen geboden specialistische zorg, kan deze tot de
transmurale zorg gerekend worden." *" Zowel vanuit de verpleegkundige als de medische
discipline zijn op het transmurale vlak diverse, vaak gelijksoortige initiatieven ontwikkeld,
die opgevat kunnen worden als uitingen van functioned en structurele differentiate. Het
betreft zorg voor bepaalde patientencategorieen, die specifieke deskundigheid en meestal
betrokkenheid van meerdere disciplines vraagt (schema 6.4)."" -^.IM-OT

Schema 6.4 Vormen van transmurale zorg.

1. Protocollering:
Umformering en afstemming van de zorg voor een bepaalde patientencatcgonc thuis en/of in ecn instelling
staan centraal en worden in zorgprotocollen beschreven **"*"

2. Het transmuraal spreekuur, waarooder de buurtpoli:
-Hutsansen en spcciaJisten houden gezamenlijk spreekuur (tot nu toe alleen in de huisartspraktijk)'" ' "
•Gespecialiseerde ziekenhuis- of wijkverpleegkundigen houden een spreekuur in dc huisanspraktijk, het
wijkgebouw of de polikliniek."*•"'•*"

3. Transfer- casu quo liaison-verpleegkundige:
Een gcspecialiseerd verpleegkundige draagt zorg voor een tijdige en goed geregeldc overdracht van een
patient tussen instellingen onderling of van en naar de thuiszorg *"**

4. "Ziekenhuis verplaatste zorg" onder regie van hel ziekenhuii:
Specialisten of gespecialiseerde ziekenhuisverpleegkundigcn bicden -al dan niet in samenwerktng met
anderen- thuiszorg voor bepaalde patientencategorieen.'"'- *"• "*

Een sluitende indeling voor deze initiatieven is vanwege de verschillende definities van
transmurale zorg moeilijk te geven."' Voor CMTZ thuis lijken met name 1, 3 en 4 van
belang. Transmurale zorgverlening beperkt zieh nog vaak tot verpleegkundige zorg. Een
voorheen veel gehanteerde definitie van Brasker omschrijft transmurale zorg dan ook als:
"vormen van verpleegkundige zorgverlening waarbij obstakels tussen thuiszorg en
klinische zorg die een adequaat, efficient en continu zorgverleningsproces in de weg staan
worden opgeruimd"."" Deze definitie wordt vanwege de gerichtheid op het zorgproces en
de verpleegkundige als te beperkt ervaren.
Wij gaan bij dit zorgmodel voor CMTZ thuis sinds 1992 uit van de volgende definitie voor
transitionele (tot dusverre in Nederland transmuraal genoemde) zorg: zorg aan patienten en
hun omgeving op basis van hun behoefte aan gezondheidszorg die generalistische en
specialistische kennis en vaardigheden vereist, die door zorgverleners uit de thuiszorg en
klinische zorg gezamenlijk wordt aangeboden op basis van afspraken over de inhoud, het
proces en de organisatie van zorg. Ook in dit transmurale concept Staat de afstemming
tussen zorgvraag en zorgaanbod centraal, doch het uitgangspunt verschilt van dat in andere
definities. Conform de theorie van Orem wordt het zorgaanbod afgestemd op de behoeften
van de patient en diens omgeving. Karakteristiek voor transmurale zorg is dat deze
generalistische en specialistische kenmerken heeft en eisen stelt. Het gezamenlijk
aanbieden is hiervan meer het gevolg dan de oorzaak. In zoverre is de benaming
transmuraal wat ongelukkig en zou transitioneel -ook internationaal- minder moeilijkheden
opleveren. Dit begrip verwijst op het niveau van de patiönt 6n van de zorg zowel naar de
mengvorm, de tussenvorm van deze soort zorg, als het overgangskarakter en
ontwikkelingskader waarin die vaak geboden wordt. Het belang van afspraken om de
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afstemming en de continuiteit van zorg tussen instellingen onderling en met de ihuiszorg te
optimaliseren, wordt onderkend Zorginhoudelijke afspraken zijn nodig om te kunnen
definieren welke zorg in welke vorm aangeboden wordt. De procedurele afspraken betref-
fen het traject dat de patient aflegt en de wijze waarop de zorg georganiseerd is. Dat wil
zeggen welke disciplines de zorg op welke tijden en lokaties aanbieden. De gezamenlijk
aangeboden zorg hoeft niet gezamenlijk uitgevoerd te worden. In structurele afspraken
worden de voorwaarden scheppende zaken geregeld, zoals de financiering van de zorg, bij
wie zorgverleners in dienst zijn, enzovoorts. Deze verschallende soorten afspraken geven
tegelijkertijd de meest voorkomende spanningsgebieden weer. Elke zorgverlener dient
daarbij binnen de toebedeelde zorgverlenersrol de behoeften van de patient en de
mogelijkheden van de organisatie in evenwicht te brengen.
CMTZ thuis past ook binnen de definitie van Nationale Raad voor de Volksgezondheid en
het College voor Ziekenhuisvoorzieningen in het advies "Transmurale somatisch zorg":
"Transmuralc zorg omvat vormen van zorg die, toegesneden op de behoefte van de patient,
verlecnd worden op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen
generalistisch en specialistische zorgverleners, waarbij sprake is van een gemeen-
schappelijk gcdragen verantwoordelijkheid met expliciete deelverantwoordelijkheden".'"
Deze definitic is echter abstracter en de vormgeving vanuit de beroepsgroepen en
organisatics staat centraal. Ook is er geen aandacht voor structurele factoren.

6.5 CondusUs
Bij CMTZ thuis kunnen vanwege de zelfzorgbehoeften dusdanige kennis en vaardigheden
bcnodigd zijn, dat patilnren en hun naasten daarin niet alleen, doch slechts gezamenlijk
met verpleegkundigen en artsen op een substantieel en functioneel rationele wijze kunnen
voorzien.
Het zorgproces kan vanwege de vereiste deskundigheid en samenwerking, continuiteit en
flcxibiliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid 6n het kostenaspect, worden vormgegeven
door een team van specifiek deskundige verpleegkundigen die echelon overstijgend
werkzaam zijn in een 24-uurs dienst. Zij dienen daarin nauw samen te werken met huis- en
instellingsartsen, apothekers, technici en eventuele andere zorgverleners vanwege de
flexibilitcit en de mogelijkheid om op specifieke deskundigheid terug te kunnen vallen.
Een transmurale zorgorganisatie biedt de mogelijkheid om CMTZ thuis vorm te geven.
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Hoofdstuk 7

Selectie van doelgroepen en patienten

7.1 Do«! van selecriecriteria (fase 1)
De zorginnovatie is gestart met aandachtspunt 1 binnen hoofdvraagstelling I betreffende
de potentigle doelgroepen, individuele criteria ter selectie van patienten en schatting van de
aantallen patienten. Voorafgaand aan het project zijn binnen het azM potentiele patienten-
groepen geidentificeerd. Er bleken geen uniforme selectiecriteria voorhanden. Daarom zijn
deze naar analogie van de innovatiemethodiek (schema 2.S) bestudeerd.

7.2 Analyse van selecticcriteria (fase 2)
Bij het opstellen van selectiecriteria is geput uit binnen- en buitenlandse ervaringen met
CMTZ. Deze zorg maakt nogal eens deel uit van frequente en langdurige behandelingen
bij chronische patienten. Bij CMTZ thuis zijn selectiecriteria op twee niveau's te onder-
scheiden: ten aanzien van patientengroepen en ten aanzien van individuele patienten.
Bij patientengroepen lijken van belang: voorkomen, duur en emst van de aandoening; emst
en complexiteit van de (co)morbiditeit en de daarbij benodigde diagnostiek en/of behan-
deling; inhoud, frequentie, duur, bijwerkingen en acute complicaties van de behandeling
en daarbij behorende controles; technologische en organisatorische complexiteit van de
behandeling; zelfzorgvermogen. Bij de individuele patient lijken van belang: een adequaat
begripsvermogen; emotionele en psychische stabiliteit; elementair inzicht in de aandoening
en behandeling; voldoende verantwoordelijkheidsgevoel; toereikende huisvesting (ergono-
misch en hygienisch); genoeg ondersteuning door naaste verzorger(s).

7.3 Perspectief op selectiecriteria (fase 3)
Ziekenhuisopname geschiedt in de regel ten behoeve van specialistische behandeling.
Hoog gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel en complexe technologie staan de
specialist 24 uur per dag terzijde en er is een korte responstijd op veranderingen. Deze uit
de functie en schaalgrootte van het ziekenhuis voortvloeiende infrastructurele voordelen
kunnen thuis niet geevenaard worden. De mogelijkheden tot uitgebreide diagnostiek,
behandeling, verzorging en bewaking alsook een korte responstijd vervallen of zijn siechte
in beperkte mate of tegen hoge kosten te realiseren. Bij CMTZ thuis, staan de aanpassing
van behandeling en techniek ten behoeve van de toepassing thuis op de voorgrond.
Uitgangspunt bij het opstellen van de selectiecriteria was dan ook om de patient en/of
diens naaste verzorger(s) zoveel mogelijk zorg zelf te (kunnen) laten uitvoeren. De inzet
van professionele zorg zou zoveel mogelijk geschieden vanuit de thuiszorg met
ondersteuning door het ziekenhuis. Het project heeft zieh niet beperkt tot chronische
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patiCnten, waarvoor momenteel in de gezondheidszorg veel aandacht bestaat. Technisch
gezien zijn ook kortdurende of eenmalige behandelingen thuis mogelijk, maar overige
behandelingsvereisten bcpalen de haalbaarheid.

7.4 Concept bij selectiecritcrU (fase 4) '
Op basis van litcratuurstudie en binnen de projectgroep aanwezige kermis, zijn vanuit de
aandachtspunten (schema 1.3; worden tussen haakjes vermeld) selectiecriteria voorCMTZ
thuis opgesteld vour doelgroepen (schema 7.1) en individuele patiönten (schema 7.2).

7.4.1 SELECTIECRITERIA VOOR DOELGROEPEN

Bij de doelgroepen (schema 7.1 hier kort toegelicht, volledige lijst bijlage 7.1) zijn de in
aanmerking komende patiCnten (1) en kenmerken van hen en hun naasten (6) onderzocht.
De ernst van de pathologie is ingeschat aan de hand van de complexiteit (comorbiditeit),
de noodzaak tot stringcntc behandcling of hospitalisatie, complicaties en interventie-
mogclijkheden en de prognose van plotseling overlijden. Van de behandeling zijn inhoud,
frequentie, duur, toedieningstijdstippen, bijwerkingen, complicaties en effecten van foutief
handelen gelnventariseerd. Om het zelfzorgend vermögen te bepalen is nagegaan in welke

S c l w i 7.1 Criteria let selcctie van doelgroepcn voor complexe medisch-technischc zorg thuis.

Ondcrwtrp Ilcn*

AViue </or/grov/wn #n onucA/'(/vi>ig crtferia (7,<Wp/ui i/ucAa//mg r/^ircKn op /rve/uJtwa/itei/ rn fcu/en ^7,9^

Pathologic ernst cn complexiteit (co)morbiditeit, prognose overlijden, prognose acute
complicaties, behandelmogelijkheden acute complicaties; hospitalisatie

Behandeling + Effecten behandeling; frequentie; duur; toedieningstijdstippen; bijwerkingen en
complicaties, effecten foutief handelen

Patient + Naaste verzorger(s) leeftijdscategorie; woonsituatie; leefsituatie

Maatschappelijke rclevantie incidentie cn prevalentie, landelijk en regionaal aantal behandelingen;
belnvloeding kwaliteit van leven; belnvloeding levensverwachting; effecten
op kosten, pubheke opinie; overall maatschappelijke rclevantie

Evalucerbaarheid rcsultaten eerdcr onderzoek; wetenschappelijke relevantie onderzock;
randomisatic mogehjkheid, belasting onderzoek, behoefte, belasung en
financiering aanvullcnd gewenst onderzoek

7Vcnntocne voorz/eningen en nu/pmirf</Wen ^

Technische voorzieningcn complexiteit techniek; behoefte monitoring, behoefte overige technologic

Hulpmiddclcn vcrplecghulprniddelen, aanpassingen in de woning

/"ro/oco/termg von rf* 2orgv*/7e/img ß )

Behandeling intensiteit behandeling; deskundigheidsniveau patient cn naaste
verzorgcr(s), medisch en verplcegkundig deskundigheidsniveau, indicatie
gezinsverzorging, fysiothcrapie en/of psy chosociale begelciding

Logistick instroom patiCnten, medicatic en overige benodigdheden; medische en

verpleegkundtgc ovcrdracht, medische en verplecgkundige bereikbaarheid

Organisatie organisatonsche complexiteit. taakverdeling

Samenwerking kliniek motivatie; werkdruk; instnictic; ovcrdracht

Informatievoorziening informaticbehocfte

Dcskundigheidsbevordering scholingsbehoefte

Financiering financiering thuisbehandeling; vergoeding huisarts en specialist
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leeftijdscategorie, woonsituatie (zelfstandig of institutioneel) en leefsituatie (gezinsfase,
activiteitenpatroon) de meeste patienten en hun naaste verzorger(s) zieh bevinden. De
maatschappeiijke relevantie is gedefinieerd in tenmen van de ineidentie en prevalentie van
de aandoening, het potentieel aan landelijke en regionale behandelingen en de te
verwachten publieke opinie. Op grond van deze factoren heeft de projeetgroep de 'overall'
relevantie ingeschat. Omdat het hier tevens een onderzoeksproject betrof is ook gekeken
naar de wetenschappelijke relevantie. Daarom zijn ten aanzien van de evaluatie de vorm en
resultaten van eerder onderzoek, de relevantie ervan voor de diverse beroepsgroepen, de
mogelijkheid tot randomisatie, de behoefte aan en belasting van aanvullend onderzoek in
kaart gebracht. Deze zijn bij zorgvernieuwingsprojecten zonder onderzoeksdoclstelling
niet van belang. Op het gebied van de technische voorzieningen en hulpmiddelen (5) zijn
bezien de technologische complexiteit, de behoefte aan monitoring en de eventuele
noodzaak van toepassing van overige technologic verpleeghulpmiddelen of aanpassingen

Schein« 7.2 Selccticcniena voor individuele patiCntcn bij complexe medisch-lechnischc zorg ihuis

* Afhankelijk van soon behandeling: goede rcactie patient op behandeling in ziekenhuis alvorens
voortzetting ihuis, ,
* Geen (andere) pathologic die onderzoek of behandeling in ziekenhuis vereist,
* Geen (andere) pathologic of functiebepcrking die de voor thuisbehandcling vereiste zelfredzaamhcid -met
name waameming, mobiliteit en communicatie- emstig belemmert;
* Geen middelenmisbruik.

* Intelligentie: mogelijkheid om kennis van en inzicht in ziekte, behandeling en techniek te verwerven;
* Psychische draagkracht: vermögen om eventuele stress van de thuisbehandeling te hanteren;
• Motivatie: ondersteunt keuze thuisbehandeling;
• Verantwoordelijkheidsgevoel: acceptatie van medeverantwoordelijkheid voor de zorg voor zichzelf.

* Woonsituatie geeigend (te maken); '•'-'• ••.••-•
* Hygiene gewaarborgd;
* Telefoon ofvergelijkbare communicatievoorziening; .,.• ,
* Betrokken naaste verzorgers: . :

-fysieke en psychische draagkracht;
-basale kennis van en inzicht in ziekte, behandeling en techniek;
-motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel;
-tijdens behandeling aanwezig indien professionele zorgverleners afwezig, ofvergelijkbare
alarmvoorziening;

* Zo nodig huishoudelijke hulp door naaste of gezinsverzorgende.

* Toedieningssysteem, dosering en toedieningssnelheid veilig en geprotocolleerd (bij infusie);
* Duur, frequentie en zorginhoud afhankelijk van soon behandeling enerzijds en individuele situatie van
patient en naaste verzorgers anderzijds;
* Uitvoering medisch-technische handelingen door arts of door verpleegkundige onder diens
verantwoordelijkheid of door naaste verzorger of patient;
* Deskundige (kennis), bekwame (praktische vaardigheid) en bevoegde (wettelijk gercgeld) verpleging en
verzorging.

* Indicatiestelling voor thuisbehandeling vastgelegd: medisch, persoonlijk, omgeving, zorginhoudelijk,
organisatorisch en financieel;
* Gezamenlijk zorgprogramma met verdeling van taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in een
zorgplan. Bij voorkeur een zorgcoordinator.

* Financiering van Produkten en diensten geregeld.
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in de woning. Voor de organisatie van de zorgverlening (2) is de uitgebreidheid en
complexiteit van de behandeling onderzocht. Daartoe is gekeken naar de voorspelbaarheid
van de instroom, de benodigde medicatie en infuusbenodigdheden, de medische en
verpleegkundige overdracht, de benodigde medische en verpleegkundige bereikbaarfaeid en
de interdisciplinaire taakverdeling. Vanwege het streven naar samenwerking met en
ondersteuning vanuit het ziekenhuis zijn de motivatie, de werkdnik, de mogelijkheden tot
instructie van patifcnten en hun naaste verzorger(s) en de mogelijkheden tot overdracht
onderzocht. Verder zijn de belastbaarheid van patittnten en hun naaste verzorger(s) en de
indicatie voor gezinsverzorging, fysiotherapie of psychosociale begeleiding bekeken. Op
basis van de intensiteit van de behandeling en het vereiste deskundigheidsniveau is
getracht een indruk te verkrijgen van de informatie- en scholingsbehoefte (3) van de
patiCntcn, hun naaste(n) en zorgverleners. De financiering (4) is onderzocht op basis van
de te verpachten inzet van mensen en middelen. Binnen de maatschappelijke relevantie
zijn ook de mogelijke effect en op de kwaliteit en de duur van het leven (7) en de kosten
van thuisbchandeling (9) ten opzichte van hun ziekenhuisalternatief (dagbehandeling of
opname) globaal gelnventariseerd. Dc kwaliteit van zorg is niet vooraf onderzocht (8).

7.4.2 SELECTIECRITERIA VOOR INDIVIDUELE PATIENTEN

Vanuit dc aandachtspunten zijn tevens zes clusters van selectiecriteria voor individuele
patiCnten geformuleerd uiteenlopend van patifintgebonden medische tot financiele factoren
(schema 7.2). Daamaast zijn drie exclusiecriteria geformuleerd. Ten eerste aandoenings-
en bchandelspccificke criteria (§12.3). Ook het wonen buiten de regio 'Heuvelland'
(bijlage I.I) was een exclusiecriterium. Buiten de onderzoeksregio werd zo mogelijk
ondersteuning gegeven bij de realisatie van de thuisbehandeling. Tot slot was er sprake
van exclusie indien de zorgverzekeraar (een deel van) de kosten niet wilde vergoeden.

7.5 Vcrsprciding en toepassing van selectiecriteria (fase 5+6)

7.5.1 VERSPREIDING EN TOEPASSING VAN SELECTIECRITERIA VOOR DOELGROEPEN
Uit de inventarisatie onder specialisten van het azM voorafgaand aan het project kwamen
als doelgroepen naar voren: patiünten die behandeld werden met cytostatica,
pijnbestrijding, voeding, dopamine (hartfalen) of heparine (trombose)."" Uit de literatuur
kwamen als doelgroepen naar voren patienten in aanmerking komend voor epidurale en
peridurale pijnbestrijding en parenterale toediening van Chemotherapie, antibiotica,
antimycotica, virostatica, immunoglobulines, bloedtransfusies, heparine, dopamine en
voeding. Diverse potentiele doelgroepen binnen het azM zijn op basis van de opgestelde
criteria gescreend. Daartoe zijn de selectievragen (bijlage 7.1) in interviews aan de
betreffende medische en de verpleegkundige disciplines voorgelegd. Waar relevant zijn
ook andere paramedische disciplines geüiterviewd. Aan de hand van deze tweede
inventarisatie is in de projectgroep gekozen voor doelgroepen waarvoor concrete
voorstellen uitgewerkt zouden worden en de volgorde waarin. Een en ander is met de
betrokkenen besproken. Bijlage 7.2 vat de resultaten in tabelvorm samen of verwijst naar
uitgebreidere bespreking elders. Hieronder volgt per doelgroep een toelichting. Bij de
omrekening van de regionale naar de landelijke cijfers of omgekeerd wordt altijd gebruikt
gemaakt van de verhouding tussen het aantal inwoners van de onderzoeksregio (208.623)
en het aantal inwoners van Nederland (15.341.553) tijdens de Studie.'" Dit wordt
aangcduid met omrekening gevolgd door het uitgangsgetal.
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7.5.1.1 Morfinomimetica bij terminate patfcnten
Terminate zorg thuis neemt in omvang toe nu men er wecr naar streeft de laatste levensfase
zo veel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving temidden van familie en vrienden door
te brengen.' * "" Terminale zorg (thuis) omvat onder andere pijnbestrijding.'" De meeste
terminate patienten die pijnstilling behoeven. hebben kanker. Pijn (71%) komt bij hen na
gewichtsverlies (77%) het meest frequent voor.'" Bij ongeveer 90% van de patienten kan
de pijn medicamenteus verlicht worden.'" Uit onderzoek van Dorrepaal kwam naar voren
dat bij ongeveer de helft van de kankerpatienten de pijnbestrijding tekort schiet."* In deze
Studie zijn de mogelijkheden tot infusie van morfinomimetica bestudeerd (§12.3.1).
In Nederland is de incidentie van kanker 60.000 per jaar en de prevalence 0,7 % (±20-25
per huisartspraktijk).'""' Van de 130.000 mensen die er per jaar overlijden, sterven er
ongeveer 35.000 aan kwaadaardige nieuwvormingen.'" Van de kankerpatienten overlijdt
volgens Wagenaar c.s. 45% thuis, 35% in het ziekenhuis, 10% in een verpleegtehuis en
10% elders.* Volgens Everveen overleden in 1994 daarentegen maar zo'n 8.000
kankerpatienten thuis (±25%)."° Uitgaande van 8.000 thuis overlijdende kankerpatienten
waarvan 70% pijn heeft die in 90% medicamenteus behandeld kan worden en bij 50% in
de terminale fase tekort schiet, zouden maximaal zo'n 2.500 pat ion ten voor parenteraie
pijnbestrijding met morfinomimetica in aanmerking kunnen komen (8.000x0,7x0,9x0,5).
Indien thuis evenals in het ziekenhuis adequate pijnstilling mogelijk is, valt te verwachten
dat meer patienten thuis willen sterven. Ook door demografische ontwikkelingen zal het
aantal patienten dat thuis sterft toenemen."* " ' Indien de helft van de kankerpatienten
thuis sterft, komen van hen per jaar maximaal zo'n 5.500 voor parenteraie pijnbestrijding
in aanmerking (0,5x35.000x0,7x0,9x0,5)."' Meyler noemt een aantal van 2.500 patienten
waarbij parenteraie infusietechnieken geindiceerd zijn voor een afdoende pijnbestrijding in
de terminale fase.'" De stichting Ziekenhuis Verplaatste Zorg rekent op vier- tot acht-
duizend patienten voor pijnbestrijding.'"

In de DGD regio 'Zuidelijk Zuid-Limburg' met 182.215 inwoners overleden er in 1991
234,9 per 100.000 aan kwaadaardige nieuwvormingen.'""' De projeetregio 'Heuvelland'
omvat ook de gemeenten Gulpen, Vaals en Wittern (26.408 inwoners), waardoor het
verwachte aantal ongeveer 500 bedraagt, ongeveer gelijk aan de 476 geschat via landelijke
cijfers (omrekening: 35.000). In de projeetregio (66 huisartspraktijken) overlijden per
praktijk jaarlijks zeven ä acht mensen aan kanker, waarvan ongeveer de helft thuis of in
een verzorgingshuis."'' Per jaar zal per praktijk bij 1,2 patient (±75 in totaal) een indicatie
bestaan voor morfine-infusie (patient x thuis x pijn x tekortschieten=7,5x0,45x0,7x0,5).

7.5.1.2 Mannitol bij sympathische reflexdystrofie
In Nederland is mannitolinfusie bij sympathische reflexdystrofie (SRD) een van de
gangbare behandelingsvormen.'"'"' In het onderhavige onderzoek zijn de mogelijkheden
tot infusie thuis nader bestudeerd (§12.3.2).
Ten aanzien van de epidemiologie van SRD zijn nog geen prospectieve studies gedaan. De
lichter verlopende gevallen van SRD worden lang niet altijd gepresenteerd of herkend. Het
is dan ook niet bekend hoeveel patienten met SRD er onder de Nederlandse bevolking zijn.
De gerapporteerde incidentie van SRD bedraagt 1-2% na fracturen, 2-5% na een perifeer
zenuwletsel en 7-35% na een Collesfractuur.'""° Goris e s . schatten de incidentie van
SRD in Nederland op 7.500 patienten per jaar."' Door de groeiende aandacht voor SRD,
zal de diagnose vaker gesteld worden.'"' '"
Bij aanvang van het project was het landelijk behandelpotentieel voor mannitolinfusie bij
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SRD patienten slechts bij benadering te schatten. In 1991 zijn 367 patienten (437 maal
hoofd- en nevendiagnose) met SRD (ICD-9 code 733.7) gedurende 5.292 dagen
(gemiddeld 14) in het ziekenhuis behandeld en in 1993 6S9 patienten (774 maal hoofd- en
nevendiagnose) gedurende 8.536 dagen (gemiddeld 13)."* Ook was in 1993 bij 2.261
dagbehandelingen SRD de hoofddiagnose."*'"'
Vanwege de bovenregionale functie hebben in het azM jaarlijks zo'n 120 behandelingen
plaats (afdeling en dagcentrum)."* Dit betreft vrijwel uitsluitend mannitolinfusie.
Regionaal zoudcn in de regio 'Heuvelland' volgens de incidentiecijfers van Goris, per jaar
zo'n 102 nieuvve gevallen van SRD optreden (omrekening: 7.500)."* Uitgaande van de
behandelcijfcrs zouden regionaal per jaar vanuit de kliniek maximaal (alle opgenomen
patienten ontvangen mannitolinfusie) negen patienten (omrekening: 659) voor 11 behan-
delingen (omrekening: 774) in aanmerking komen plus een onbekend aantal patienten van
de 31 dagbehandelingen (omrekening: 2.261). Hoewel voomoemde cijfers niet eenduidig
zijn, kon geschat worden dat er in de regio 'Heuvelland' (66 huisartspraktijken) jaarlijks
maximaal tussen 40 ä 100 thuisbehandelingen met mannitolinfusie bij SRD patienten
zouden kunnen plaatsvindcn.'*' Ongeveer een behandeiing per huisartspraktijk per jaar.

7.5.1.3 Antlblotlca
De indicaties voor intraveneuzc behandeiing met antibiotica veranderen door de
onrwikkeling van nieuwe soorten antibiotica, het beschikbaar komen van orale vormen van
voorheen allcen parenteraal toe tc dienen antibiotica en Veränderungen in resistentie-
patroncn. Er zijn geen grote doelgroepen te identificeren."' in dit onderzoek zijn de
mogelijkheden tot infusie van antibiotica thuis nader bestudeerd (§12.3.3).
Een duidelijk af te grenzen doelgroep bleken de patienten met Cystic Fibrosis (CF).
Binnen de doelgroep kinderen leken alleen kinderen met CF qua omvang en frequentie van
de behandelingen (±15 deels referentiepatifinten per jaar) in aanmerking te komen voor de
onrwikkeling van een thuisbehandeling."''"' De gemiddelde levensverwachting van CF
patienten zal rond 2.000 zo'n 40 jaar zijn. In Europa schommelt de ineidentie van CF
tussen 1:2.000 en 1:2.600, in Nederland rond de 1:3.600 levend geborenen.'*'•*" Landelijk
zijn er zo'n 1.000 CF-patienten bekend."' Al in 1984 bleek in het buitenland thuis-
behandeling in vergelijking met ziekenhuisbehandeling door CF patienten geprefereerd te
worden en geen verschillen in herinfectie of verbetering in geforceerd expiratoir
6en-secondevolume op te leveren.'^ Ook in Nederland waren voorwaarden voor thuis-
behandeling geformuleerd.'""' In Nederland blijkt antibiotica-infusie bij CF-patienten
goed mogelijk en treden er wat betreft gemiddelde veranderingen in vitale capaciteit,
geforceerd expiratoir een-secondevolume, en de verandering in lichaamsgewicht voor en
na een behandeiing geen verschillen op bij dezelfde patienten die eerst in het ziekenhuis en
later thuis behandeld zijn."' Thuisbehandeling met continue in plaats van intermitterende
toediening van ceftazidim bij Pseudomonas aeruginosa blijkt de klinische toestand en de
kwaliteit van leven statistisch significant te verbeteren.'**

Landelijk werd het aantal voor intraveneuze thuisbehandeling in aanmerking komende
patienten op zo'n 40 en het aantal behandelweken op zo'n 500 per jaar geschat.''" Bij
nadere analyse bleken er in de onderzoeksregio maar vier potentiele patienten te wonen."'
De behandeiing bestond in het azM veelal uit een breedspectrum ß-lactam antibioticum
viermaal daags en eventueel een aminoglycoside een tot tweemaal daags.**" Vanuit het .*••
Wilhelmina Kinderziekenhuis en het K.ITTZ waren specifieke thuiszorgprogramma's voor
CF in ontwikkeling."''" In overleg met de afdeling kindergeneeskunde is daarom besloten
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geen apart thuiszorgprogramma voor CF-patifnten te ontwfldceien, maar hen net als andere
antibioticabehandelingen ad hoc in te plannen (§12.3.3). Het project verzorgde de
technische en admin istrat ieve afhandeling bij IT, het CF-team en professionele
zorgverleners in de thuiszorg de overige multi-disciplinaire behandeling.'*'

7.5.1.4 Xanthinederivaten en corticosterolden bij COPD
Op grond van de omvang van de patiCntenpopulaties en de emst van de aandoeningen is er
in eerste instantie voor gekozen om de mogelijkheden tot thuisbehandeling bij Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) en niet bij astma te onderzoeken."* Van astma en
COPD samen wordt de incidentie op 1 l%o per jaar en de prevalence op 80%o gcschat.'*"'
Bij COPD in de huisartspraktijk wordt de incidentie op 2-3%o per jaar en de prevalentie op
12-19%o geraamd.'" Landelijk is in 1993 bij 55.776 opnames COPD (=ICD codes
490-492,496) 22.253 maal als hoofd- en 33.523 maal als nevendiagnose opgegeven
(stijging van 12% ten opzichte van 1990)."''-"' Er wordt een prevalentiestijging van 23%
tussen 1990 en 2005 verwacht en een afhame van onderdiagnostiek van 50% tot 25%."" In
de projectregio zal de toename vanwege de hogere gemiddelde leeftijd nog hoger zijn.
Met de vakgroep longziekten zijn de mogelijkheden voor intraveneuze toediening van
xanthinederivaten en corticosterolden thuis onderzocht.'" Hierbij bleek dat de indicatie-
stelling voor orale versus parenterale versus respiratoire behandeling van COPD met ^
corticosterolden en xantinederivaten ter discussie stond. Het toedienen van een stootdosis
aminofylline op de eerste hulp werkte bijvoorbeeld contraproductief.'" Tevens leken
patienten selectiever opgenomen te kunnen worden op geleide van peakflowmcting."* ü
Tijdens de concretisering van het protocol heeft de vakgroep longziekten dan ook haar
behandelingsbeleid herzien. De voor IT in aanmerking körnende COPD-patiönten, vielen
grotendeels samen met de patienten die geen opname meer zouden behoeven. Het was te
voorzien dat het ontwikkelen en evalueren van deze vorm van thuiszorg, achterhaald zou
worden door deze nieuwe therapeutische inzichten. Een deel van de COPD-patiönten zal
ook in de toekomst parenterale behandeling behoeven. Hun klinische toestand is echter a
doorgaans dermate instabiel dat, gelet op de eisen wat betreft klinische monitoring, snelle
therapie-aanpassing en intensieve betrokkenheid van fysiotherapie en dietetiek,
thuisbehandeling onverantwoord is. '" .n ;4: , -

7.5.1.5 Heparine bij diep veneuze trombose
De incidentie van diep veneuze trombose bedraagt l-2%o per jaar."' Tijdens de .-r?
inventarisatie was bij de behandeling de waarde van heparinetoediening gedurende vijf
dagen aangetoond."'-"° Incidenteel waren patienten thuis behandeld met continue
intraveneuze infusie.'"'" Aantallen van voor thuisbehandeling in aanmerking komende 41
patienten met een diep veneuze trombose van het been waren moeilijk in te schatten (ICD
codering 453 en 453.8 niet consequent toegepast). Ook zouden nogal wat patiönten niet
voor thuisbehandeling in aanmerking komen vanwege andere daaraan ten grondslag *«••
liggende pathologic Ook bleek het instellen op de juiste heparinedosering individueel
bepaald en zou tussentijds bewaakt (laboratoriumbepalingen) en op grond daarvan
regelmatig bijgesteld dienen te worden. Zo'n kwart van de patienten zou voor thuis- s
behandeling in aanmerking komen."' Ten slotte leken de eerste behandelingen met laag
moleculair heparine (tweemaal daagse subcutane injectie zonder laboratoriumbewaking) in
plaats van met standaard heparine hoopgevend.'""' In overleg met de werkgroep
hematologie is daarom besloten deze intraveneuze thuisbehandeling niet te ontwikkelen."'
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7.5.1.6 Hartmiddelen: dopamine en lasix (furosemide) bij chronisch hartfalen
De incidentie en prevalentie van en het ziekenhuisgebruik vanwege hartfalen stijgen in
Nederland gestaag."* De prevalentie van hartfalen in het Registratienet Huisartspraktijken
is 6,75%o.'" In Nederland worden per jaar ongeveer 25.600 patienten met hartfalen (ICD
428) opgenomen met een gemiddelde verpleegduur van 15,3 dagen. Hiervan overlijden er
jaarlijks ongeveer 4.000.'" De vijfjaars overleving van alle patienten met hartfalen is 50%
of minder, voor patienten met NYHA III is de 6önjaars overleving 60-65% en bij NYHA
IV zelfs minder dan 50%.*" In deze Studie gaat het binnen de groep patienten met
hartfalen om patienten met chronische decompensatio cordis."*'" Deze worden vaak
langdurig in het ziekenhuis opgenomen voor uitsluitend palliatieve therapie. Aanvankeiijk
ging het behandelend specialisme uit van 3.000 tot 4.000 patienten in Nederland.'** In dit
onderzoek zijn de mogclijkheden tot infusie van hartmiddelen nader bestudeerd (§12.3.4).
In het azM is in het dagecntrum en de short-stay afdeling plaats voor maximaal tien
patienten (x2 behandelingen per week x52 weken=maximaal 1.040 zonder uitval). In 1993
werden hiervan 720 behandelingen gerealiseerd (overlijden, vakantie, implantatie centraal-
veneuze poort, zickenhuisopname).^' Schattingen over potentiele aantallen patienten
waren moeilijk te geven.

7.5.1.7 Virostatica bl| cytomegalie-retinitis
In Nederland zijn in diverse regio's virostatica via een centraalveneuze poort
toegediend."* ""•""• "' Het betreft met name ganciclovir en foscavir bij AIDS-patifinten.
Gezien de toxiciteit dient men met deze middelen om te gaan als met cytostatica."*
Voor bepaling van het landelijk potentieel zijn van belang de incidentie van AIDS (4.288
in 15 jaar=286 per jaar, afgerond 300) in combinatie met de overleving (e"e"n jaar 47%,
twee jaar 24%) of de geschatte prevalentie (±1.500)."'''" Daamaast spelen een rol
percentages patienten die zo wie zo niet doorverwezen willen worden naar de specialist
(2/29=7%), die een CMV-infectie hebben (onbekend), die niet met antiretrovirale
middelen behandeld willen worden (4/29= 14%), die na instelling in het ziekenhuis verder
parenterale behandeling behoeven (onbekend), die thuisbehandeling verkiezen (onbekend)
en die hiervoor in aanmerking komen (onbekend)."' Stelt men elk onbekend percentage op
75%, dan resulteert dit per jaar op maximaal tussen de 150 (300x{ l+'/i+VVK.}
X93%x75%x86%x75%x75%x75%) en de 375 (1.500x93%x75%x86%x75%x75%x75%)
patienten die langdurig virostatica voor CMV-retinitis behoeven (bij de start van het
project alleen parenteraal mogelijk). Het grootste deel van de patienten woont in de
Randstad."* De samenstelling van de regionale patientenpopulatie (percentage besmetting
via onveilig spuitgedrag hoger dan landelijk) verkleint bovendien de mogelijkheden tot
thuisbehandeling.'"•"* Daarom is, gezien het geringe aantal regionaal te verwachten
behandelingen en de expertise elders, in overleg met het AIDS-team gekeken of een
algemeen voor centraalveneuze infusie thuis te ontwikkelen protocol ook aangepast kon
worden voor toediening van virostatica. Gezien de vergelijkbaarheid van de
infusietechniek en de geringe incidentie wordt deze behandeling niet uitgebreid besproken.

7.5.1.8 Cytostatlcatoediening bij kankerpatienten
Behandeling met cytostatica thuis in plaats van in het ziekenhuis kan een betere kwaliteit
van leven geven.'" Ook in Nederland is thuisbehandeling niet nieuw.""'" Sommige
initiatieven zijn niet verder uitgewerkt of kenden een lagere dan verwachte instroom.'* Een
zusterproject uit Amsterdam was gericht op Chemotherapie met fluorouracil thuis."- Een
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zusterproject uit Utrecht was eveneens gericht op kankerpatienten en hierbinnen ontving
het merendeel van de patienten een continue cytostaticabehandeling thuis.'*' Omdat onze
Studie later startte, bleek uit overleg al snel dat die daarom in innovatief opzicht mogelijk
minder meerwaarde zou bieden ten aanzien van cytostaticabehandelingen.'"
Vanuit het azM werd bovendien al een aantal patienten via de afdeling en het dagcentrum
thuis behandeld."' Zij werden in het azM aan- en afgekoppeld. De interne geneeskunde
garandeerde een 24-uurs bereikbaarheid en bij tussentijdse problemen kwamen de
patienten terug naar het azM. De patienten en zorgverleners waren tevreden met deze
constructie en er bestond vanuit de kliniek geen behoefte aan participate in onze Studie."*
Om met het oog op toekomstige ontwikkelingen enig inzicht te verkrijgen in de mening
van de patient, is een dwarsdoorsnede van de patientenpopulatie, die in het dagcentrum
cytostatica ontving, geenqueteerd (bijlage 7.3). Vrouwen en hoger opgeleiden lijkcn iets
minder geneigd om thuis behandeld te willen worden. De mate waarin de individuele
patient voor thuisbehandeling zou kiezen lijkt overeen te komen met een 'objectieve'
inschatting van de mate waarin aan de (rand)voorwaarden voor thuisbehandeling kan
worden voldaan. Er zijn drie groepen patienten te onderscheiden: de grootste (53%) wil
thuisbehandeling en is hiervoor ook geschikt; de kleinste (9%) twijfelt, maar is wel
geschikt; een derde (38%) wil geen thuisbehandeling en is hiervoor veelal ongeschikt.
Daarom zouden van de 205 patienten (gegevens 1994) die cytostaticabehandeling in het
dagcentrum ontvingen, maximaal 127 (62%) thuisbehandeling kunnen krijgen. In 23%
ontvingen patienten tevcns een bloedtransfusie, hetgeen thuis moeilijkcr is. Dit vermindert
het potentiele aantal patienten tot ongeveer 100. Volgens de literatuur wordt fluorouracil
het vaakst thuis gegeven. Een kwart van de patienten ontving alleen fluorouracil. Van de
100 patienten zouden er ongeveer 25 voor deze behandeling in aanmerking komen.

7.5.1.9 Parenterale voeding
De indicaties tot parenterale voeding verschillen per land. In Nederland zijn de
mogelijkheden tot enterale voeding in ziekenhuis en thuis de laatste jaren door de verdere
ontwikkeling van dieetpreparaten, sondevoeding en de PEG-catheter toegenomen."'""' De
voomaamste indicatie voor parenterale voeding binnen de interne geneeskunde lijkt nog
steeds het on vermögen om de aangeboden hoeveelheid voedsel te verwerken, of door
ziekte van het maag-darmkanaal of doordat het benodigde aanbod van voedsel in
vergelijking tot de verwerkingscapaciteit te groot is.""-"' Binnen de heelkunde kan er een
indicatie bestaan bij de (dreigend) ondervoede patienten in de pre- of postoperatieve
fase."^ De discussie over indicaties bij oncologische patienten duurt voort, maar zij lijken
beperkt tot incidentele patienten met pre-operatieve voeding of met peritonitis
carcinomatosa.'"' '"• "* Ook in de pediatrie is parenterale voeding, zij het in andere
samenstelling, mogelijk."'' "* Thuisbehandeling van volwassenen en oudere kinderen is
mogelijk via een Scribner of een Cimino shunt of een centraalveneuze poor t . " ' ' " " "
De mogelijkheden tot thuisbehandeling lijken beperkt tot patienten met bovengenoemde
'interne' indicaties in een stabiele fase.*°° In Nederland zijn dit zo'n 40 ä 50 patienten die
voor een groot deel vanuit Nijmegen en Amsterdam behandeld worden.'" Omdat zij vaak
de rest van hun leven van parenterale voeding afhankelijk zijn, is thuisbehandeling door
professionele zorgverleners mogelijk maar niet gewenst.'"' *" De patient zelf of diens
naaste worden geinstrueerd om de behandeling zelf uit te voeren/"" Gezien de geringe
incidentie is in overleg met het voedingsteam alleen onderzocht of de te ontwikkelen
algemene protocollen ook geschikt gemaakt konden worden voor toediening van voeding.
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7.5.2 Verspreiding en toepassing van individuele selectiecriteria
Na bepaling van de doelgroepen en de individuele selectiecriteria, zijn deze kenbaar
gemaakt aan de huisartsen, de betrokken specialisten en de verpleegafdelingen in het
ziekenhuis, de medewerkers van het CM en de intakers van het Groene Kruis (§9.4). Het
CM gebruikte de instroomvoorwaarden voor een eerste selectie bij de aanmelding, de
TMVs bij de verdere indicatiestelling (§8.4.3). In de hiema volgende evaluatie wordt de
patiCntcninstroom besproken. Verder is vanuit het oogpunt dat de zorg breed toegankelijk
moet zijn de leefsituatie van het patiCntsysteem beschreven (H:13). Per toegepaste
behandeling wordt aandacht besteed aan de specifieke exclusiecriteria (H: 12).

7.6 Evaluatie van sclccd«ait«rU (fas« 7)
De toepassing van de criteria is geevalueerd via het gebruik ervan in de praktijk. Bij de
criteria voor doelgroepen ligt de nadruk op de aantallen ingestroomde patienten, bij de
individuele sclcctiecritcria op die criteria die thuisbehandeling verhinderden. Voor
omrckcningcn tussen regionale en landelijke cijfers wordt wederom de in §7.5 genoemde
verhouding gebruikt.'" Omdat het uitgangsgetal meestal in de buurt Staat, wordt dit niet
meer tussen haakjes vermeid. Tot slot wordt de respons van de ingestroomde patienten,
hun naasten en zorgverleners besproken.

7.6.1 KEUZE VAN DOELGROEPEN

Infusie van morfine en antibiotica was vanaf September 1993 mogelijk, die van mannitol
vanaf januari 1994 van hartmiddelen vanaf mei 1994 (figuur 7.1). Het wegwerken van een
wachtlijst voor mannitolinfusie via de thuisbehandeling veroorzaakt voorjaar 1994 een
piek (overzicht van eerste en vervolgbehandelingen in figuur 8.1).

Figuur 7.1 Prevalence van soorten infiiusbchandclingen.
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In het algemeen was de instroom kleiner dan verwacht. Oorzaken lijken evenals in het
Gorinchemse project: een te optimistische inschatting van de omvang van de doelgroep
door de geraadpleegde specialismen, te weinig alertheid in het ziekenhuis op potenttCle
patienten -temeer daar de instroom zieh maar beperkt uitbreidde buiten de bij de
onfwikkeling betrokken afdelingen en specialisten- en te weinig informatie (H:!2).""
De schattingen ten aanzien van de morfine-infusie waren aan de hoge kant. Tussen 8
Oktober 1993 en 1 januari 1996 zijn 61 patienten 62 maal behandeld (§12.3.1). Per jaar
(:26V4xl2) betreft dit ongeveer 27 behandelingen bij evenveel patient en. Mogelijk hangt
deze läge instroom samen met een te hoge schatting van het aantal gevallen waarin de
pijnbestrijding tekort schiet (Studie Dorrepaal uit 1989).'"' Ook zijn enkele patienten
buiten het onderzoek om behandeld. Tot slot zijn in de laatste jaren de inzichten omtrent
euthanasie veranderd. De introduetie van de fentanylpleister aan het eind van het project
maakte een deel van de morfine-infusies overbodig.

De schattingen bij de mannitolinfusie lijken redelijk accuraat. In 1993 hebben 49
SRD-patienten (38 dagcentmm, 11 afdeling) afkomstig uit de regio 'Heuvelland' 63 maal
(51 dagcentrum, 12 afdeling) mannitol gekregen.*" Tussen 21 januari 1994 en 2 januari
1996 zijn in dezelfde regio 28 patienten (per jaar geteld 34 verschillendc patienten) 46
maal tnuis behandeld (§12.3.2). Per jaar betreft dit regionaal 18 patienten
(34:23'/4xl2=17'/i) en 24 behandelingen (46:23'/«xl2=23'/4). Hetgeen jaarlijks landelijk
1.746 thuisbehandelingen bij 1.290 patienten zou kunnen inhouden. Het jaarlijks landelijk
equivalent van de in totaal 338 infusiedagen thuis (tabel B 12.3.2) zou dan op ongeveer
12.800 komen en overtreft het aantal van de minimaal 10.797 verpleegdagen (ICD 733.7
klinisch of dagbehandeling in 1993)."" De groei van SRD als ontslagdiagnose duidt
landelijk gezien op onderdiagnostiek."'*'"' In de regio 'Heuvelland' zijn in 1994 en 1995
47 patienten in totaal 56 maal opgenomen voor mannitolinrusie (tabel B 12.3.2)/**
Omgerekend vertegenwoordigen deze landelijk jaarlijks 1.727 patienten met 2.059
ziekenhuisbehandelingen. Samen leveren ziekenhuis- en thuisbehandeling een totaal
landelijk potentieel op van ongeveer 3.000 patignten, 3.800 behandelingen en 23.000
infusiedagen per jaar (935 regionale infusiedagen 1993-1995 tabel B12.3.2).
De protocolontwikkeling ten aanzien van de IT van COPD patienten heeft een
katalyserende werking gehad op het debat over de uitgangspunten bij deze behandeling.
De aangekondigde vervangende behandeling omvat eveneens medische technologie,
vemeveling middels Jetstream of ultrasoon geluid, die zorgvuldige toepassing vereist.*"'""
De ervaringen met emfyseempatienten leren dat binnen geintegreerde zorgprogramma's
thuis veel mogelijk is/"*

Ten aanzien van de antibiotica-infusies in het algemeen zijn vooraf geen schattingen
gedaan. In de periode tussen 27 Oktober 1993 en 1 januari 1996 zijn 15 patienten 22 maal
behandeld (waaronder een patient met CF achtmaal)(§12.3.3). Per jaar betreft dit regionaal
ongeveer zeven patienten (15:26'/<xl2=6y4). Landelijk zou dit jaarlijks uitkomen op
ongeveer 500 patienten. Omdat er voor antibiotica niet gericht doelgroepen benoemd en
specialismen benaderd zijn, zijn deze cijfers waarschijnlijk aan de läge kant.
Met betrekking tot intraveneuze behandeling met heparine bij de behandeling van diep
veneuze trombose ondersteunen recente meta-analyses en gerandomiseerde studies over de
vergelijking met subcutaan toegediend laagmoleculair heparine het besluit om af te zien
van intraveneuze thuisbehandeling met standaard heparine.*°^""
Ten aanzien van de infusie van hartmiddelen zijn moeilijk schattingen te geven. In de
periode tussen 26 mei 1994 en 10 januari 1996 zijn negen patienten 30 perioden (van
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maximaal twee maanden) behandeld. Per jaar betreft dit ongeveer zes patienten
(9:19%xl2)en 19 behandelingen (30:19%xl2) van maximaal twee maanden. Ten tijde van
het project zijn de infusies via het dagcentrum en de afdelingen gewoon doorgegaan (tabel
B12.5.3).'" De regionale cijfers (697+905/2 infusiedagen en 25/2 patienten) zouden
landelijk resuItcren in zo'n 59.000 infusiedagen bij zo'n 900 patienten.
Betreffende infusie van virostatica blijkt dat door een goede preventie de incidentie van
AIDS in Nederland lijkt af te nemen en er steeds effectievere therapieschema's ontwikkeld
worden."' Door het beschikbaar komen van een orale toedieningsvorm van ganciclovir in
1996 en cidofovir dat slechts eenmaal per 14 dagen parenteraal hoeft te worden toege-
diend, zal het aantal patienten, dat na klinische instelling parenterale thuisbehandeling
behoeft, zeker kleiner worden/"'" Binnen het project is slechts Wn patient behandeld.
ßelemmeringen voor de instroom vormden de beperking tot de onderzoeksregio, het
bestaande protocol en ander wetenschappelijk onderzoek bij deze patientengroep.'™
Bij cytostaticatoediening bij kankerpatiCnten kunnen de opvattingen over de taakverdeling
tussen spccialisten, ziekenhuisverpleegkundigen huisartsen en wijkverpleegkundigen
vcrschillcn/'* Een belemmering was dat de TMVs en de huisartsen op het gebied van de
oncologie niet dezelfde deskundigheid zouden kunnen bieden als specialisten en
oncologieverplccgkundigen en de bestaande continuVteit van zorg verstoord zou worden/"
Andcr/ijds /.ijn ook bij dit soort thuisbehandeling de vereisten voor professionals uit de
thuiszorg te definieren en hadden de TMVs reeds voldoende deskundigheid betreffende
infusic."" Ook kan vanuit de thuiszorg gemakkelijker tegemoet gekomen worden aan de
andere behoeften van thuis- of in dagbehandeling bchandclde kankerpatienten.**' Temeer
daar het SGKH op het gebied van de oncologie een verpleegkundig specialist en
gedifferentieerd werkend wijkverpleegkundigen in dienst heeft.^'' *** De mogelijkheden tot
(een variant op) verdergaande samenwerking tussen ziekenhuis en thuiszorg ä la Enschede
lijken dus ook in de regio Heuvelland aanwezig." De thuiszorg voor patienten met kanker
ontwikkelt zieh regionaal mogelijk dan ook anders dan voorzien door de Gezondheids-
raad.'" Het ontwikkelen van thuiszorgprogramma's op dit gebied blijft echter zelfs voor
'routiniers' lastig/"

Na het gereedkomen van het behandelprotocol voor parenterale voeding, is er geen patient
meer aangemeld die na beoordeling van het voedingsteam hiervoor in aanmerking kwam.
Wei is e'en oncologische patient met verslechterende toestand aangemeld en eön andere
vanuit een ander ziekenhuis buiten het project om thuis behandeld.

7.6.2 INDIVIDUELE SELECTIECR1TERIA
Tussen 8 Oktober 1993 en 31 december 1995 zijn 155 patienten aangemeld.
Hiervan kwamen vanwege de volgende redenen 19 patienten niet (meer) voor thuis-
behandeling binnen het project in aanmerking. Buiten de onderzoeksregio (tabel 8.1)
vielen patienten met CF (drie). hartfalen (twee), cytomegalieretinitis (twee), antibiotica
(Ö6n) en eön patient die een infuuspomp behoefde. Driemaal kwam er een verzoek tot
bloedtransfusie thuis. Omdat de toediening hiervan organisatorisch complex is
(kruisproeven, gekoeld transport) en continue bewaking behoeft (infusiereacties), is -in
tegenstelling tot eiders- ervoor gekozen deze behandeling niet thuis maar in het
dagcentrum te blijven aanbieden. Bij twee patienten die parenterale voeding behoefden,
was er ten tijde van de aanmelding nog geen protocol voorhanden. Een patient had
subeutane injeeties nodig, hetgeen binnen de reguliere wijkzorg mogelijk was. Bij twee
patienten voorzag de familie uiteindelijk zelf in de gehele zorg (o" 19 jr. infusie morfuie,

96 IMPLEMENTATIE & PROCESEVALUATIE



$ 79 jr. infusie vocht), van een patient verbeterde de situatie (cf 67 jr. infusie morfine) en
e"e"n patient overleed kort na aanmelding voordat de zorg opgestart kon worden (9 77 jr.
infusie morfine). Dit laatste kwam ook in het Utrechtse thuiszorgtechnologie project (in
6%) voor.'"
Bij de resterende 136 aanmeldingen zijn de individuele selectiecriteria onderzocht. Bij 14
patienten (10%), waarvan er tien (71% van de uitvallers) aangemeld waren voor infusie
van hartmiddelen. kon niet aan alle voorwaarden worden voldaan (bijläge 7.4). Bij acht
patienten (57% van de uitvallers) was er zowel een medische als een persoonlijke
patientgebonden reden, bij zeven (50%) voldeed de omgeving niet en bij drie (21%) was er
een zorginhoudelijke belemmering. Bij het Gorinchemse thuiszorgtechnologie project was
de uitval bij de screening ongeveer even groot (8%), met als voomaamste reden het
ontbreken van voldoende mantelzorg'*' In het algemeen is de CMTZ thuis bij hantering
van de hier gehanteerde in- en exclusiecriteria breed toegankelijk. Bij patienten die infusie
van hartmiddelen behoeven, komt maar de helft voor thuisbehandcling in aanmerking. Met
name het ontbreken van de vereiste steun van naasten en slechthorendheid (alarmering
pomp) scoren hoog. Dit laatste lijkt vooral samen te hangen met de hoge leeftijd. Uit
onderzoek van Knook blijkt bijvoorbeeld dat 54% van de 85-plussers gehoorstoornisscn
heeft, 47% een verminderd gezichtsvenmogen en 43% een cognitieve beperking."'
Over niet aangemelde patienten zijn weinig gegevens beschikbaar. Het is dus zeer wel
mogelijk dat zorgverleners bepaalde patienten niet aangemeld hebben omdat ze uit de
kennis over de patient, uit de verspreide informatic of uit eerdere ervaringen konden
bevroeden dat deze niet voor thuisbehandeling in aanmerking zouden komen.

7.6.3 RESPONS
Van de 155 aangemelde patienten kwamen 19 patienten niet (meer) voor behandeling in
aanmerking en voldeden 14 niet aan de voorwaarden (§7.6.2). Bij de resterende 122
patienten zijn 123 eerste (een patient ontving mannitol eerst intra- en later centraalveneus)
en 50 vervolgbehandelingen gestart. Het verloop van de behandeling en de kosten van de
gezondheidszorg zijn bij alle 173 behandelingen bekend. De kwaliteit van leven en van
zorg en de kosten voor de patienten en naasten zijn na elke eerste behandeling gemeten via
vragenlijsten. Bij drie patienten is de behandeling om medisch-technische redenen vrij snel
gestaakt (§12.3), waardoor 119 patienten resteerden voor evaluatie door de zorgverleners.
Van de 68 terminale patienten overleden er 64 tijdens de behandeling. Het betrof 60
patienten met infusie van morfine en eventueel andere medicatie en vier met vochtinfusie.
Drie antibiotica-infusies en 6en virostatica-infusie waren mogelijk ondanks het feit dat een
naaste verzorger ontbrak en bij 6e"n infusie van hartmiddelen was geen naaste beschikbaar
(infusie in verpleeghuis).
De non-respons bij de patienten, naasten, verpleegkundigen en huisartsen heeft diverse
redenen (tabel 7.3). Bij patienten en naaste verzorgers zijn dat vooral overlijden, hoge
leeftijd, ziekte, een korte behandeling of het tekortschieten van het begripsvermogen. Soms
waren naasten van overleden patienten verhuisd of konden een interview psychisch niet
aan. Volgens de interviewers stond dit laatste los van de ervaringen met de IT. Bij
huisartsen komt de non-respons vooral voort uit onbekendheid met de patientsituatie
(patient niet of slechts eenmalig bezocht tijdens behandeling). Omdat de vragenlijsten
soms niet volledig zijn ingevuld, kan de uiteindelijke respons op een bepaalde vraag of
gedeelte van de vragenlijst afwijken van de aantallen uit onderstaande tabel. Vaak is
daarom bij de resultaten het precieze aantal respondenten vermeid.
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Tabcl 7 J Pocentiele respons en non-respons per soon respondent en behandeling (aantal en */«)

P: -/27/15/9/4/ 55

N. 60/27/12/9/7/115

V: 60/27/15/9/8/119

A: 60/27/15/9/8/119

Morflne*

-

5 (8 )

2(3)
6(10)

Mannitol

2(7)'

3(11)
0

3(11)

Antibiotica

0
0
0
0

Hartmiddelen

1(11)

0

KID
2(22)

Overig
0

2(29)
1(13)
4(50)

Totaaf
3(6)
10(9)
4(3)
15(13)

l,egenda P~patient. N-naastc verzorger, V-verpleegkundige. A"huisarts.°~maxtmaal aantal mogelijke
reipondenlcn per behandeling en in net totaal, morfine'tnorfine met eventuele parenteralc comedicatie,
'-inclusief dc mcdicaiicgrocpen vocht, anti-cpileptica, virostatica en ovengen,'=aantal (percentage).

7.7 Conclusics
Bij de introductie van CMTZ thuis zoals IT dient bij de keuze van de behandelingen ten
eerste rekening gehouden te worden met behandeltechnische ontwikkelingen als nieuvve
medicamenten en toedieningswijzen.
Ten tweede vergt een dergelijke keuze een genuanceerde afweging op maatschappelijke
niveau van cfTectcn op de kwaliteit van leven per patiCnt(systeem), de kwaliteit van zorg
en de kosten. Daarbij is een inschatting van de omvang per soort behandeling op jaarbasis
van belang. Zelfs indien een redelijk betrouwbare schatting mogelijk is, beweegt zieh de
verhouding tusscn deze schattingen en de daadwerkelijke instroom grofweg tussen de 2:1
en dc 4:1. Ook in dc thuiszorg is een zekere schaalgrootte vereist om de expertise van de
medewerkers te waarborgen. Vanuit een inschatting van de omvang kan dan ook per
behandeling gekozen worden voor uitvoering door gespecialiseerde artsen en
verplecgkundigen of door de reguliere professionals in de thuiszorg.
Ten slotte is ook CMTZ individuele gezondheidszorg die per patient(systeem) een
inschatting van de haalbaarheid vergt. Ook hiervoor zijn praktisch toepasbare
selectiecriteria vereist.
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Hoofdstuk 8

Organisatie van zorg

8.1 Dod van organisad* van lorg (fasc I )
De bij de diverse infuusbchandelingen thuis (§12.3) benodigde specifieke deskundig-
heden, materialen en continurteit van zorg vergen discipline- en organisatie-overstijgende
intensieve samenwerking om IT te realiseren. Vanwege de vereiste sturing is organisatie
van de zorgverlening onontkoombaar (§2.4). Aandachtspunt 2 binnen hoofdvraagstclling
II betreff dan ook de zorgverlening alsmede de organisatorische en logistieke protocol-
lering. Protocollering en afstemming van zorg zijn beschouwd als Instrumenten voor
kwaliteitsborging en reproduceerbaarheid van handelen.** "" Ook zijn ze aangewend in
een streven naar efficientie. De protocollering is gericht op invoering van nieuwe
activiteiten en standaardisatie van het uitvoeringsproces: zowel van individueel uit te
voeren handelingen als van onderlinge afstemming van werkzaamheden. Tevens vormen
protocollen en zorgafspraken de basis voor de in de volgende hoofdstukken beschreven
informatievoorziening, scholing en afspraken over de financiering. Het hoofdstuk volgt de
zeven innovatiefasen (schema 2.5)." Omdat hoofdstuk 6 reeds een blauwdruk geeft voor
CMTZ, worden de fasen 2 tot 4 toegespitst op IT hier kort samengevat.

8.2 Analyse, perspectief en concept bij organisatie van zorg (fase 2-4)
Infuusbehandeling thuis, het via de bloedbaan toedienen van medicatie en/of vocht en/of
voeding in de thuissituatie, is op te vatten als CMTZ. Door de toepassing van generalis-
tische en specialistische kennis en vaardigheden is zij transmurale zorg, welke op basis van
zorginhoudelijke, procedurele en structurele afspraken door zorgverleners uit de klinische
en de thuiszorg gezamenlijk wordt aangeboden.
Dutree pleit voor een kleinschalig ingerichte zorgverlening op de werkvloer, geboden
vanuit brede, bestaande netwerken en gebaseerd op afspraken tussen specialisten,
huisartsen, ziekenhuis- of wijkverpleegkundigen en gezinsverzorgenden.* Enerzijds is
door de complexe organisatorische vereisten -zeker in de experimentele opzet of aanloop-
fase- een beperking van het aantal betrokken patiönten, zorgverleners en organisaties
gewenst (§12.2).'" Anderzijds is een voldoende grote populatie vereist, gezien de läge
incidentiecijfers van voor IT in aanmerking körnende ziektebeelden (§7.5).*^' Het azM
heeft vanwege haar academische functie een groot, maar ook diffuus adherentiegebied.
Het adherentiegebied van de regionaal werkende SGKH, de regio 'Heuvelland', voldeed
aan voomoemde eisen om IT doelmatig en geiintegreerd te kunnen aanbieden."'

' Een bewerking van dit hoofdstuk is gepubliceerd in: Handboek Thuiszorg 1999; HAT 34/51-84 G6.4 1-34.
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Deze regio (bijlage 1.1) beslaat 295 km* en heeft 208.623 inwoners."' In deze regio
vervult het azM als enig ziekenhuis tevens een streekfunctie. Bijlagen 8.1 en 8.2 geven
enige structuur- en produktiekenmerken en bijlage 11.6 enkele financiele. In de regio
werken 98 huisartsen in 66 praktijken in 14 huisartsgroepen en bestaat een traditie naar
onderzoek op het grensvlak van generalistische en specialistische zorg.**""-***-*""**
In het professioneel zorgproces bij infuusbehandeling (schema 6.3) Iigt het accent op
specifieke deskundigheid, continuiteit van zorg en intensieve samenwerking tussen de
verschillende disciplines en organisaties. Bij het welslagen van CMTZ thuis kan een
gespecialiseerd (wijk)verpleegkundige een belangrijke rol spelen.""•*" Omdat de
uitkomstcn van de enqueue over de te onderscheiden medische en verpleegkundige
deeltaken en de mogelijke rol voor een gespecialiseerd werkende infuusverpleegkundige
dit bevestigden (§5.3.2.2), is binnen het project gekozen voor het creören van een
dergelijke functie in de vorm van de TMV. Haar taken betroffen de indicatiestelling voor
verpleegkundige en overige niet medische zorg (inclusief eventuele overdracht van
ziekenhuis naar thuiszorg) voor en de verzorging van patiönten met IT (schema 8.1).

Schema 8.1 Taken van dc TMV bij infuusbehandeling thuis.

* intake bij patient en naaste(n)
* overdracht van ziekenhuis naar thuiszorg en vice versa
* zorgdragen voor matenalen voor infuusbehandeling en verpleging thuis
* verpleegkundige interventies waaronder mcdisch-techmsche handelmgen bij infusen
* voorlichting. adviscnng en hcgclciding patient, naaste(n) en professioncle zorgvcrlencrs
* instructic cn/of training patient, naaslc(n) en zorgvcrlencrs en eventuele overdracht van infuuszorg
* 24-uurs bcrcikbaarheid en beschikbaarheid inclusicf patientenoverdracht
* discipline- en organisaiic-ovcrstijgcnd overleg en afstemming met professionele zorgverleners
* zo nodig coordinate van de totale professionele en niet-professionele zorgverlening
* periodieke evaluatie en eventuele bijstelling van zorg
* vcrslaglcgging van activiteiten en afspraken ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

De TMVs waarborgden een 24-uurs bereik- en beschikbaarheid. Daamaast hadden zij
taken op het gebied van scholing van collega zorgverleners en rapportage ten behoeve van
innovatie en onderzoek. De taken van de TMV zijn enigszins vergelijkbaar met die van
een gedifferentieerd werkend wijkveipleegkundige bij de SGK.H/" Deze taken dienden
als basis voor de aan kandidaten te stellen functie-eisen (schema 8.2). Ook waren zij
verplicht een aanvullende scholing met goed gevolg af te ronden (§10.5.2). Er werd
geworven onder thuiszorg- en ziekenhuisverpleegkundigen. Een combinatie van beide

Sthtroa 8.2 Functie-cisen / Profiel van de TMV bij infuusbehandeling thuis.

* gediplomeerd A en/of wijkverpleegkundige
* meerdere jarcn ervaring als (wijk)verpleegkundige
* paticntcnbelang als uitgangspunt nemen
* centraal stellen van dc zclfzorg door patientcn, naasten en vrijwilligers
* affinitcit met medisch-tcchmsch handelen als onderdeel van het totale verplcegproces
* gocde communicatieve vaardighcden
* didactischc kwalitciten
* technische vaardigheden en improv isatievcrmogcn
* adequaat en kordaat kunnen optreden in acute situaties
* vaardigheden met betrckking tot discipline- en organisatie-overstijgende samenwerking
* bekendhcid met de thuiszorg en de sociale kaart in het werkgebied
* bcreidheid in onrcgclmatigc diensten te werken
* affiniteit met ondcraock en zorginnovaüe
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disciplines kan zowel voor de zorginhoud als voor het draagvlak meerwaarde hebben. Er is
een team van zes verpleegkundigen (vier part-timers, twee invallers) aangesteld, ongeveer
gelijkelijk afkomstig van de SGKH en van het azM. Bij beide organisaties bestond
voorkeur voor aanstelling van de TMVs bij de SGKH. Redenen waren: het accent op de
zorgverlening thuis, de ervaring met het uitvoeren van medisch-technisch handelingcn in
samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van de huisarts, de aansluiting met de
overige benodigde verpleging en verzorging thuis, en de arbeidsvoorwaardenstructuur. De
TMVs werkten binnen de juridische kaders voor medisch-technisch handelen door
verpleegkundigen voortvloeiend uit de WUG en de BIG.** *" Hierover bestonden tusscn
de SGKH en de huisartsen in de rcgio werkafspraken, die ook bekend waren in het azM.*"
De zorgverleningstheorie van Orem biedt een kader voor de zorguitvoering bij IT (§4.2.2).
De zelfzorgbehoeften bij infuusbehandeling voortvloeiend uit aandoening cn behandeling
zijn af te leiden van die bij CMTZ (schema 6.1). Bij het voorzien in de zelfzorgbehoeften
wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige en/of nog aan te leren kennis en
vaardigheden van patienten en hun omgeving (schema 6.2). Na instmetie en educatie
kunnen zij soms zelf in een aantal zelfzorgbehoeften bij IT voorzien.
Gebaseerd op schema 6.3 geeft schema 8 3 het zorgproces (A) en medische en verpleeg-
kundige deeltaken (B) die daarbij volgens het wettelijk kader en de beroepsproficlcn zijn
te onderscheiden.** "••'«•»»•>•» De 'verpleegkundige' deeltaken mögen veclal ook door
artsen uitgevoerd worden, het omgekeerde is niet het geval.

8.3 Vcrsprciding van organisatic van zorg (fas« 5)
Het concept voor IT is aanvankelijk op twee niveau's verspreid.
Bij de start is een begeleidingscommissie ingesteld met vertegenwoordigers van de
belangrijkste betrokken partijen (bijlage 1.1). Zij had tot taak om de voortgang van het
project wat betreff zorgorganisatie en onderzoek te bewaken, een draagvlak in de regio te
bewerkstelligen en relevante ontwikkelingen te signaleren. De commissie vergaderde
tweemaal per jaar en heeft onder andere de discussienota "Het transmuraal verpleegkundig
model", basis voor het zorgmodel, vastgesteld."'
De projectgroep heeft samen met protocolgroepen zorgprotocollen ontwikkeld.'"*"""' Op
basis van de behoeften van de patient zijn zorginhoud en zorgorganisatie onderscheiden.
De zorginhoud is onrwikkeld in nauwe samenwerking met diverse specialisten, huisartsen,
apothekers, hygienisten en verpleegkundigen, de zorgorganisatie met het management van
diverse organisaties (bijlage 2.1).
Bij de concrete invulling van het zorgmodel kwamen (oude) belangentegenstellingen naar
voren. Vanuit het cultureel-politiek perspectief waren er zowel binnen de protocolgroepen
als binnen de begeleidingscommissie discrepanties tussen instemming met 'de visie' en
bereidheid tot daadwerkelijke bijdrage. Bij de protocolgroepen was vooral de academische
setting met haar eigen onderzoeksbelangen hieraan debet.
Onenigheden over de vormgeving en de financiering bij de zorgverlening leidden tot
ernstige stagnatie. Hoewel de zorguitvoering na een jaar onderhandelen starrte, bleef de
financiering en daarmee de zorgverlening problematisch. De begeleidingscommissie
(directieniveau) bleek niet in Staat om deze impasse te doorbreken. Na drie maanden is de
zorguitvoering tijdelijk stilgelegd en het Samenwerkingsverband Transmurale Zorg (STZ)
opgericht." Hierin zijn door ter zake verantwoordelijken (hoofden van dienst) van
betrokken partijen bindende afspraken gemaakt over de zorgverlening en financiering in
een sfeer van gezamenlijke verantwoordelijkheid en oog voor win-win situaties/"*"
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S c l w a 8J.A Zofgproce» bij infuusbehandeling thuis

Fai«
Indiccrcn
mcdisch(l)

Aanmclden (1)

Indiceren
verpleegkundig
en overig
(I)

Voorbereiden
(2)

Starten en

continue ren

(3)

laboad

-aandoening en soon infuusbehandeling

-gestructureerd bij centraal mcldpunt

-vormgeving infuusbehandeling, gevolgen
voor Iccfsituatie en haalbaarheid
-ovenge bcnodigdc zorg

•technische mogchjkheden
infuusbehandeling en/of apparatuur
-/orgprogramma opstellen en vastlcggen
in zorgplan, aanstellen coordinator
•aanleveren benodigdc medicalie,
infuusbcnodigdhcden en
verpleeghulpmiddelcn
-realiscren wcttclijke en financicie
randvtxinvaarden

-/urguitvoenng op basis van
dcskundighcid. laakafsprakcn en
bcvocgdhcidsrcgchngen
•24-uurs bereikbaar- en beschikbaarhcid

-mogelijkheid om op cen hoger
dcskundigheidsniveau tcrug te vallen

Betrokkea professiooele zorfverlcBen

-specialist en/of huisarts

-door/in opdracht van huisarts of specialist

-transmuraal verpleegkundige (TMV) en
eventueel intaker wijkverplcgmg
-intaker gczinsvcrzorgmg', nachtzorg,
fysiotherapie
-deskundigen apparatuur, apotheker,
microbioloog, ziekenhuishygiemst

-TMV met huisarts en/of specialist en/of
andere zorgverlcners
-TMV met centraal mcldpunt", apotheck
en/of uitleendienst Grocne Kruis en/of
facilitair bedrijf
-TMV met centraal meldpunt" en
eventueel huisarts en/of specialist

-huisarts en TMV/wijkverpleegkundige
en/of andere zorgverleners
-apotheek en/of uitleendienst Groene Kruis
en/of instrumentele dienst ziekenhuis en/of
facilitair bedrijf
-zorgverleners in het ziekenhuis en
deskundigen op specifiek technische
onderdelen van de bchandeling

Hcrindicercn
en evalucren
(3/4)

Stoppen cn
afwikkelen (4)

•proces en effecten van zorguitvoering
-bewaken van continulteit en flexibiliteit

-informeren relevante zorgverleners
-archiveren en declareren

-huisarts en/of specialist en TMV

-TMV/wijkverpleegkundige en huisarts
en/of specialist plus organisaties

I.egenda '""-McFarland cn McFarlane 1 anamncsc en diagnosestelling 2 doclbcpaling, interventiebepaling en
intcrvcnticplanning 3:uitvoenng van interventies 4:cvaluatic,'=is binnen het project gelndiceerd door de TMV,
"-afhankelijk van de organisatie kunnen meldpunt en daarbij betrokken diensten ondersteunen.

Later is de STZ uitgebreid en met andere overlegvormen opgegaan in de huidige
Stuurgroep Transmurale Zorg.
Verdere verspreiding van het concept op de werkvloer heeft plaatsgevonden door diverse
publikaties, intensieve persoonlijke contacten door de projectcoördinatoren met sleutel-
figuren op de werkvloer en door de daadwerkelijke zorguitvoering door en betrokkenheid
van de aangestelde inruusverpleegkundigen (bijlage 2.1). Schema 8.4 vat de bij de
verspreiding van de innovatie te onderscheiden organisatieniveau's, organen en
Instrumenten samen. Na het onderzoek is IT als reguliere zorgvoorziening voortgezet/"

Schema 8.4 De verspreiding van het transmuraal concept bij infuusbehandeling thuis

Organisa tienivtau

Directic

Hoofden van dienst

Professionals

Orgaan

Bcgeleidingscommissie

Samenwerkingsverband Transmurale Zorg

Protocolgroepcn

Toepasbart instnimenten

Discussienou

Zorgafspnken en begroting

Protocollen
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Scfcwi 8 J .B Medische en vcrplccgtomdigc dccltaken bij infuusbehandeling ftai».

Fasc

Iodtccren

Voorbcreidcn
(2)

Stuten
(3)

Continue ren
(3)

Herindiceren
en evalueren
(3/4)

Stoppen
(3/4)

Afwikkelcn
(4)

Medisch

•signaleren en beslisscn over de noodzaak
lot infuusbehandeling
-bcpalen medicine en dosenng en aard.
volume en inloopsnelheid uifuusvloeistof'

-bijdrage leveren aan zorgprogramma,
kiezen/aanwijzcn/aanstellen coordinator
-uitschrijven uirvocnngsvcrzoek mcdisch-
technisch handelen
-realiseren financiele randvoorwaarden

-informcrcn/instrueren patient en tuaste(n)
-inbrengen penferc infuusnaald lege artis'
•«erste toedicning mcdicatte
-verslaglcgging

-informeren/instrueren patient en naaste(n)
-observatie algemene locsland patient
-observeren draagkracht/last palientsttuatie
-inbrengen penferc infuusnaald lege artis"
•24-uurs bereikbaar- en bcschikbaarticid
-verslaglegging

-informeren/instmeren patient en naaste(n)
-bewaken en beoordelen effect van
infuusbehandeling en eventueel bijstellen
medicatie en inftiusvloeistof '
-ingaan op Signalen van verpleegkundige
en zo nodig beleid/therapie bijstellen
-bewaken continuiteit en flexibiliteit
-verslaglegging

-informeren/instrueren patient en naaste(n)
-opdracht voor verwijderen infuus
-verslaglegging

-informeren relevante zorgverleners
-archiveren en declareren

•panicipatic in signalercn van dc noodzaak
tot infuusbehandeling
-vormgewng infuusbehandeling. gevolgen
voor Iccfsituatic en haalbaarheid
-ovenge benodigdc zorg
-technische mogelijkhcden van
infuusbehandchng en/of apparatuur

•zorgprogramma opstellen en vaslleggen in
zorgplan. aanstellcn coordinator
-verkrijgen uirvoenngsvcrr.ock medisch-
tcchmsch handclen
-realiseren financiele randvoorwaarden
-bewaken aanleveren benodigdc matenalen

-informeren/instrueren patient en naastc(n)
*assisteren bij inbrengen penfeer intuus
#instcllen druppelsnclheid
#vcn>laglcgging en apanc mcdisch-
tcchnisch handelen (MTH) rapporuge

-informeren/instrueren patient en naaste(n)
-observeren algemene tocstand patient
-aandacht voor AOL-beperking
-observeren draagkracht/iast patienisituatie
#lichamelijk hygienische zorg
#bewaken aseptisch werken
flvervolgtoediening medicatie
Einstellen dmppelsnelheid
#controle infuussysteem en inloopsnelheid
#verwisselen infuuszak en -systeem
#flushen lijn en plaatsen heparine slot
#controle en verzorging insteekopening
«verwijderen van de infuusnaald
#assisteren bij inbrengen pcrifeer infuus
-24-uurs bereikbaar- en beschikbaarheid
#verslaglegging en aparte MTH rapportage

-informeren/instrueren patient en naaste(n)
-bewaken effect van infuusbehandeling
-observeren algemene toestand patient
-observeren draagkracht/last patientsituatie
-bewaken continuiteit en flexibiliteit
-verslaglegging

-informeren/instrueren patient en naaste(n)
ftverwijderen van de infuusnaald
#verslaglegging en aparte MTH rapportage

-informeren relevante zorgverleners
-archiveren en declareren

Vervolg legenda: #=zelfzorgtaken die patienten en/of naasten eventueel (gedeeltelijk) zelf kunnen uitvoeren,
'=in overleg met apotheker of andere medicus,^=zowel medici als verpleegkundigen kunnen een subcutane
infuusnaald inbrengen, een centraalveneuze poort aanprikken of een infuus aan- of afkoppelen bij een
centraalveneuze catheter.
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8.4 Toepassing en evaluatie van organisacie van zorg (fase 6 + 7)
Het zorgproces is gee" valueerd op grond van de onderscheiden medische en verpleeg-
kundige taken (schema 8.3). Omwille van een kort overzicht worden na de methode eerst
enkele organisatorische kenmerken van de zorg besproken: instroom, zorg- en infusieduur.
Daama volgen gedetailleerde beschrijvingen van de onderdelen van het zorgproces. Deze
worden, vanwege de leesbaarheid, direct gevolgd door hun evaluaties. Deze evaluaties
omvatten zowel de resultaten (grotendeels in tabelvorm) als hun beschouwing. Bij de
indicaticstelling is expliciet aandacht besteed aan de communicatie en organisatie van
infuusbehandeling, bij de zorguitvoering is ook gekeken naar het gebruik van het protocol.
Enkele voor het gehele zorgproces van belang zijnde factoren zijn overkoepelend
geCvalueerd Hierbij is aandacht besteed aan het gebruik van het zorgdossier. Tot slot is
gekeken naar de verdeling van problemen in relatie tot de verschillende soorten IT.

8.4.1 METHODEN BIJ DE EVALUATIE VAN HET ZORGPROCES

De instroom, de zorg- en dc infusieduur zijn geregistreerd. Bij de evaluatie van de
organisatie van de zorg zijn vragenlijsten en notulenonderzoek gebruikt.
De meest betrokken zorgvcrleners, de wijkverpleegkundige of TMV en de huisarts,
hebben het model beoordeeld met behulp van Stellingen (vijf- of vierpuntsschaal) (borging
en opcrationalisatic §14 4). Zij hebben onder andere geoordeeld over de communicatie en
organisatie, dc duidclijkheid en het gebruik van protocollen en het zorgdossier. Het totaal
van deze Stellingen als een schaal beschouwend, is de Cronbach's a als maat voor de
interne consistcntic voor de verpleegkundigen 0.86 (n=l 15). voor de artsen 0.81 (n=102).
Deze hoge interne consistentie wordt niet veroorzaakt doordat op verschillende manieren
naar hetzelfde concept is gevraagd. Dit blijkt uit de navolgende inter-item correlaties van
de zorgverleners. Inclusicf de toevalsovereenstemming zoals uitgedrukt in de Spearman
rang correlatie zijn deze bij de verpleegkundige gemiddeld 0.22 (-0.18 tot 0.74) en bij de
arts gemiddeld 0.16 (-0.34 tot 0.69). Ook verschillen verpleegkundigen en artsen onderling
van men ing bij individuele items (-0.25spi0.25), hoewel dit veelal niet significant is.
In de notulen van het wekelijkse, gestructureerde TMV-overleg werd elke patient
besproken per fase van diens zorgproces (bijlage 8.3). De notulen zijn per casus gescoord
op knelpuntcn met behulp van een checklist. Deze is gebaseerd op de onderscheiden
medische en verpleegkundige taken (schema 8.3) en kwaliteitsaspecten volgens de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid, de Raad voor Gezondheidsonderzoek en de
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (schema 14.2).****" Niet alle
aspecten zijn getoetst, omdat sommige bij IT niet van toepassing zijn of niet via
notulenonderzoek te achterhalen zijn. De taken zijn allen getoetst. Kanneken in g vooraf
hierbij is dat de verslaglegging weliswaar gestruetureerd was naar het zorgproces, maar
niet speeifiek naar al deze aspecten. Omdat perfecte zorgverlening vermoedelijk niet
bestaat, worden alleen die aspecten en taken waarbij in 5% of meer van de gevallen
knelpunten zijn gerapporteerd. verder toegelicht.

Bij het interpreteren van de resultaten van de Stellingen en het notulenonderzoek is ook
gebruik gemaakt van de ervaringen van de projeetcoordinatoren.

8.4.2 ORGANISATORISCHE ZORGKENMERKEN: INSTROOM, ZORG- EN INFUSIEDUUR

De doelgroep bestond uit patiünten met een indicatie voor IT wonend in het werkgebied
van de SGK.H en onder behandeling bij het azM of de huisarts. Het instroomverschil
tussen de west- en de oostkant van de onderzoeksregio is verklaarbaar (tabel 8.1). In de
westkant en het midden draineren de patienten op het azM, meer oostwaarts overwegend
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TaMft.1 Vcrdtling v i Patienten (122) over de (208 623

West en midden:
Maastricht (5)'
Meerssen (8)
V«lkenburg(I2)
Eysden(12)
Marftntcn(U)

Oost
Gulpen(l6)
Vaals (27)
Wittern (19)

Pttif atta N

S3
M
9
7
4

2
2
1

F a t i h t e * *

68
12
7
6
3

2
2
1

lawoncrs r*fto %

57
HI
9

1

4
5
4

Legeada '-gcmiddelde ifctand in kilometers to« net acadenusch ziekenhuu Maastricht.

op het toenmalige De Weverziekenhuis (nu Atrium geheten) te Heerlen Van de 98
huisartsen heeft 58%, van de 66 praktijken 76% en van dc 14 huisartsengroepen 100% «ten
of meerdere patiCnten met IT gehad. De maximale behandelduur is om administratieve
redenen beperkt tot acht wcken. Bij langer durende behandelingcn en vervolgbehandc-
lingen ging daama een nieuwe episode in. De instroom van de diverse soorten intusies is
redelijk grillig (figuur 7.1), maar lijkt zieh in zijn totaliteit in de tijd te stabiliscrcn (figuur
8.1). De piek begin 1994 markeert het wegwerken van een wachtlijst voor mannitolmfusie.

Figuur 8.1 Aantal eerste- en vervolgbehandelingen in de tijd.

Aantal patisnlen

ToUil

Epi»odt 1

Eplsod« 2-10

•prSS

Vanwege de voorbereiding en afwikkeling beperken de werkzaamheden bij IT zieh niet tot
die dagen waarop infusie plaats heeft. Daarom is de zorgperiode langer dan de infusieduur.

ORGANISATIE VAN ZORG 107



Tabel 8.2 geeft cen overzicht van de duur van de 123 eerste behandelingen (122 patienten:
&n patient ontving mannitol eerst intra- en later centraalveneus). Bij patienten met
hartmiddelen, benadert de behandelduur de administratief beperkte periode van acht weken
(met daarin 32 infusiedagen). Door foutieve administratie is de maximale behandelduur bij
de morfinebehandeling eenmaal overschreden.

Tabel 8.2 Zorgpcriodc in dagen* en aantal dagen infiisie** naar medicatiegroep (eerste bchandcling).

Morflne* Mannilol Antibiotic* Hartmiddelen Totaal'
Zorg Infuiic Zorg Infusit Zorg Infuiie Zorg Infusie Zorg Infusie

12.4'
154'
1-71»

»U
13.6
1-69

13.4
5.3

5-26

7,0
1.5
3-8

22.9
14.3

10-61

20,7
14,2
7-57

54.2
17,5

18-74

26,9
8.8

6-32

17.7
17.6
1-74

13,0
13,0
1-69

Lcgeadi' *-vanaf de intake tot en met de uitschrijving,°°-aantal dagcn waarop infiisie, morfine'-morfine met
cventuelc parenlerale comcdicalic.'-inclusief de medicatiegrocpcn vocht, anti-epileptica, virostatica en ovengcn,
'-gemiddelde. '-standaarddeviatie, '-bereik Patienten met eerste behandeltng: 60/28/15/9/122.

8.4.3 ORGANISATIE EN EVALUATIE VAN INDICEREN, AANMELDEN EN VOORBERE1DEN

8.4.3.1 Organisatie van indlceren, aanmelden en voorbereiden
De indicatiestelling is onderverdeeld in 'medische' en 'verpleegkundige en overige'
indicaticstelling De huisarts indiceert medisch voor patiönten vanuit de thuiszorg,
waaronder ook bejaarden- en verzorgingstehuizen en meldt deze aan. Bijvoorbeeld bij
subcutane infusie van morfine. De specialist indiceert patienten instromend vanuit de
kliniek, zoals bij intraveneuze antibioticabehandeling bij infecties, of de polikliniek, zoals
bij mannitolinfusie. Deze patienten worden na overleg tussen de medisch specialist en de
huisarts, eventueel door of in ieder geval onder veranrwoordelijkheid van de huisarts
aangemeld. Zo kan de huisarts vanuit diens ervaring met de patienten en zijn naaste(n) een
eerste inschatting maken van de mogelijkheden tot thuiszorg. De verantwoordelijkheid van
de huisarts is expliciet benoemd, omdat deze in de thuissituatie hoofdbehandelaar van de
patiünt is en -al dan niet in overleg met de specialist- het medisch beleid bepaalt. De
huisarts hoeft niet altijd de gehele daadwerkelijke aanmelding bij het CM te doen. Na
overleg kan dit onder zijn verantwoordelijkheid door de specialist, de wijk- of de
ziekenhuisverpleegkundige gebeuren, waarna de huisarts de aanmelding kort bevestigt.
Degene die de patient aanmeldt, dient over alle relevante gegevens te beschikken.

Het verwerken van de aanmelding en de eerste toetsing van de zorgvraag geschiedt
conform een standaardprocedure door de verpleegkundige van het CM van het Groene
Km is (24 uur per dag bereikbaar). De zorgvraag, relevante medische informatie waaronder
het betreffende infuusbeleid, een eerste inschatting van de zelfzorgbehoefte, alsmede
gegevens over de patient, de aanvrager en reeds betrokken zorgverleners worden
geregistreerd. Het meldpunt verstrekt informatie over de instroomcriteria bij IT (§7.6) en
de vervolgprocedure hierbij. Het meldpunt geeft de zorgvraag en de betreffende informatie
door aan de dienstdoende TMV. Deze brengt vervolgens een intakebezoek bij de patient
en diens naasten om met hen de bij IT bestaande en te verwachten zelfzorgtekorten te
inventariseren en analyseren Schema 8.5 geeft de onderdelen van de intake weer
toegespitst op IT. De zelfzorgtekorten worden vertaaJd in termen van benodigde mantel-
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ScfccM &5 Onderdden intake.

geven van vooriichtmg
bcpalen wens en motivate van patient en naastea
analysercn actuelc en potenMle zelfzorgtekorten pauenisysteem
invenunscrcn mogclijkc bijdrage van patient en naasten aan inhiusbchandcling, vcrpleging en
huishouding
inschanen benodigde instructie en training van patient en naasten *- '
inschakelen van profe&stonclc en niel-profcssionclc zorgvcrlcncre . ••••,.-• •
overleg met zorgvcrlcners over fascrtng. aard. frequence en laakvcrdcling
invenuriseren benodigde mruusmatenalen en verplccghulpmiddelcn
plannen datum en tijdsup van de start van dc inniusbchandclmg thuis
aanleggen zorgdossicr

en professioncle thuiszorg. De intake gebeurt op de afdeling van het ziekenhuis of thuis.
Op de afdeling wordt deze gepland in overleg met de afdelings- en de transferverpleeg-
kundige. Met de transferverpleegkundige zijn samenwerkingsafspraken gemaakt Ook met
de Stichting Thuiszorg bestonden afspraken over intake voor de gezinszorg door de TMV.
Dit liep vooruit op een gezamenlijke indicatiestelling zoals door het Regionaal Indicatie
Orgaan. De TMV is derhalve vrijwel vanaf het begin betrokken bij dc voorberciding en
kan tijdig de procedures voor de zorgverlening thuis starten Naar aanleiding van dc
informatie uit de intake wordt een zorgprogramma opgesteld. In overleg met de apotheker
en medisch microbioloog kunnen medicatie- en infusicschema's aangepast worden aan de
mogelijkheden in de thuiszorg. Er worden afspraken gemaakt met dc patient, naasten, de
huisarts en andere betrokken zorgverlencrs over wie, wanneer, welke zorg uitvoert of
materialen levert, wie de zorgcoördinator is en wanneer de zorg voor het eerst geövalueerd
wordt. De afspraken worden beschreven in een individueel zorgprogramma in het daartoe
ontwikkeld Zorgdossier Thuiszorg (bijlage 8.4). Het zorgdossier blijft bij de patient en kan
door alle relevante betrokkenen gelezen en ingevuld worden, opdat de zorgverlening
onderling kan worden afgestemd en gegvalueerd. Met name de contacten met de
apothekers en andere facilitate diensten en bedrijven zijn in dit stadium van belang. Bij
subcutane inrusie van morfine is het relatief eenvoudige pakket van infuusbenodigdheden
via de perifere apothekers geleverd. Voor de overige behandelingen heeft het project als
'facilitair bedrijf geopereerd. De medicatie is betrokken via de ziekenhuisapotheek (op
naam van de patient), de infuusmaterialen via het magazijn of via de afdeling inkoop
(project als virtuele afdeling). De infuuspompen (IVAC 591®) zijn via de instrumentele
dienst van het azM betrokken en de infuusstandaarden en verpleeghulpmiddelen via de
uitleendienst van de SGKH. Deze werkwijze is intensief, maar betekent wel dat alle
benodigde materialen binnen aanvaardbare tijd geleverd kunnen worden (op werkdagen
binnen 24 uur). Bij de inrusie van hartmiddelen zijn de draagbare infuuspompen
(CADD I®) door de zorgverzekeraar aan de patient ter beschikking gesteld. Als
richtperiode tussen aanmelding en zorgverlening is twee werkdagen aangehouden. De
periode kan korter (pijnbestrijding 6 uur) of langer zijn (SRD en hartfalen twee weken).
Patienten voor een mannitolinfusie worden vanuit het specialistenspreekuur rechtstreeks
doorgestuurd naar de afsprakenbalie van het dagcentrum en twee weken later ingepland op
vooraf daarvoor 'gereserveerde' plaatsen (maximaal twee per week). De längere duur bij
hartfalen komt door de uitgebreide intakeprocedure vanwege de in principe levenslange
therapie en het aantal procedures dat in gang gezet moet worden: prikdienst, toestemming
van verzekeraar, pompen aanschaffen bij facilitair bedrijf na machtiging van de
verzekeraar.
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8.4 .3 .2 Evaluatie van indiceren, aanmelden en voorbereiden
Ter evaluatie zijn in tabel 8.3 de resultaten uit de vragenlijsten over communicatie en
organisatie weergegeven. De telefonische bereikbaarheid van het CM is in het algemeen
vrij goed. Tussen I7.00u en 19.00u traden in verband met overdrachten aan de avondzorg
in combinatie met de eenpersoonsbezetting buiten kantooruren de meeste problemen op.
Omdat de belasting van het meldpunt almaar toenam, is de bereikbaarheid op een gegeven
moment problematisch geworden. Daarop is een tweede nummer voor het CM ingesteld.
Tijdens de ingebruikname bleek de bereikbaarheid onvoldoende. Gedurende twee weken is
toen teruggevallen op de bewakingsdienst van het azM voor het laten oproepen van de
TMVs.
Vanwege de complexiteit van de zorg is vooraf reeds veel informatie over het project en
bijvoorbeeld de aanmeldingsprocedures verspreid (bijlagen 9.I+9.2). Bij de aanmelding en
het vcrvolgtraject blijkt de TMV een cmciale rol te speien bij de informatie-uitwisseling.
Het op tijd regelen van de medicatie en infuus-benodigdheden en de daarvoor benodigde
recepten en machtigingen is vaak een race tegen de klok, maar lukt -vanwege de gekozen
procedures- mecstal. Eventuele bij de aanmelding bestaande verwarring over de
eindvcrantwoordelijkheid, verdwijnt bij het opstellen van een zorgprogramma. Bij de
voorbcreiding zijn afspraken gemaakt over het beleid bij calamiteiten.
Over het geheel genomen is men tevreden met de totale organisatie van IT. Om te kijken in
hoevcrre het licit dat dc TMV het merendeel van de organisatie op zieh neemt weerspiegeld
wordt in het cindoordeel, is de correlatie tussen het rapportcijfer voor de zorgverleners
(§14.3) en dat voor de organisatie (stelling 9) bepaald. Deze correlatie is, zowel bij de
verpleegkundigen als bij de huisartsen het hoogst voor de TMV (§14.5.3).

Tabel 8-3 Communicatie en organisatie van infiiusbehandeling thuis.
Stelling'

1. Het ccntraal meldpunt is telefonisch goed bercikbaar.

2. Over de infuuszorg bestaat een goede informatie
uitwisseling tussen eerste en tweede lijn.

3 De transmuraal infuusverpleegkundige verbeten de
communicatie tussen cerste en tweede lijn.

4 Met is moeilijk om de medicatie en dc
infuusbenodigdheden op het juiste moment bij de
patient thuis te krijgen "

5. Het is duidelijk wie de eerst verantwoordelijke is.

6. Als zieh bij de patient thuis een noodsituatie mochl
voordocn dan is er snel een oplossing voorhanden.

7. Bij een onhoudbare thuissituatie is noodopvang of
spocdopnamc mogelijk

8 Het coordmatiebureau 'Infuusbehandeling Thuis'
rcageen adequaat op vragen of problemen.

9. Geef een rapportcijfer voor de organisatie van de
inftiuszorg thuis. **

Legend«: *"vijrpuntsschaal 1 :zeer mee oneens 2:mee oncens 3:niet mee eens en met mee oneens 4:mee eens
5:zeer mee eens,~=rapportcijfer 0-10. '-gemiddelde. standaarddcviatie. bereik"=deze negatieve stelling is ter
vergelijkmg omgecodeerd, ook hier drukt een hoog getal dus mecr tevrcdenheid uit Respondcntcn
verpleegkundige: 115-116 huisarts: 102-106.
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Verpleegkundige
3,9/0,6/1-5*
3,5/0,7/1-5

3,7 / 0,6 / 2-5

3,8/0,8/1-5

4,1/0,6/2-5
3.9/0,5/2-5

3,7/0,6/1-5

4,0/0,6/2-5

8,0/0.8/6-10

Haisarts
4,1/0,7/2-5
3,5/0,8/1-5

3,5/0,8/1-5

3,8/0,9/1-5

3,9/0,8/1-5
3,9/0,7/2-5

3,7/0,7/2-5

4,1/0,7/2-5

8,2/0,8/6-10



De evaluatie via het notulenonderzoek levert de volgende aandachtspunten bij aanmelden,
indiceren en voorbereiden van IT op (tabel 8.4). Bij 'ontbrekende informatie" heeft meestal
de specialist de huisarts niet op de hoogte gebracht. Eenmaal is daardoor een mannitol-
behandeling twee weken uitgesteld. Ook heeft het CM de aanmeldingsformulieren niet
altijd volledig ingevuld of zijn invalkrachten niet altijd voldoende op de hoogte van de
procedures. Indien de aanmelding 'niet conform procedure' geschiedt, is dit vooral omdat
de kliniek bij het projectbureau in het azM heeft aangemeld. veelal uit onbekendheid met
de procedures (§9.5). Ook hier blijken specialisten huisartsen niet voldoende te betrekken
bij het medisch beleid na ontslag."' In een aantal gevallen heeft een specialist de huisarts
wel op de hoogte gesteld van de voorgenomen mannitolbehandehng. maar meldt de
huisarts de patient vervolgens niet aan. Bij het 'bepalen van medicatie en toediening' blijkt
de kliniek onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden om subeutaan morfinc en/of
vocht toe te dienen en zockt men altematieven in de vorm van intraveneuze,
centraaiveneuze of epidurale toediening of zelfs combinatics daarvan. Soms zijn hierbij
wnjvingcn opgetreden omdat specialisten niet 'verwachten' dat de thuiszorg in de
palliatieve fase een ander beleid voert ten aanzien van pijnbesthjding en vochttoediening.
Het 'uitschrijven van het uitvoeringsverzoek' is voor huisartsen een problccm Vaak
vergeet de huisarts dit, tekent te laat of is 'wars van bureaucratic'. Ook bij het "aanlevercn
van de benodigde materialen' treden Problemen op. Meestal heeft de periferc apotheek of
de apotheekhoudendc huisarts daarbij dc materialen niet in voorraad, of levert met volledig
of verkeerd uit. Soms levert het SGKH een hoog-laag bed niet op tijd of levert een
veikeerde infuusstandaard, of blijkt de uitlevering via het project onvotledig.

Tabel 8.4 Problemen bij het aanmelden, indiceren en voorbereiden in percenter! van behandelingen.

Zorgtaak

Ontbrekende informatie

Late aanmelding

Niet conform procedure

Signaleren en beslissen over noodzaak behandeling

Bepalen medicatie en toediening / indicatiestelling (3)

Participeren in noodzaak tot behandeling

Bijdrage zorgprogramma, keuze zorgcoOrdinator

Uitschrijven uitvoeringsverzoek MTH

Bewaken aanleveren materialen

Legenda: SC=subcutane infusie, IV=intraveneuze infusie, CV=centraalveneuze infusie, (3)=RGO-aspect
nummer 3 (schema 14.2).

8.4.4 ORGANISATIE EN EVALUATIE VAN STARTEN, CONT1NUEREN EN STOPPEN

8.4.4.1 Organisatie van starten, continueren en stoppen
Bij de start van IT is de TMV altijd aanwezig. Het inbrengen van een intraveneus infuus of
het de eerste maal toedienen van medicatie, vereist aanwezigheid van de huisarts.
Het continueren van zorgverlening -de uitvoering- heeft tot doel: het tegemoet komen aan
de zeifzorgtekorten zoals die tijdens de intake door de patient, diens naaste(n), de medisch
behandelaar en de TMV zijn vastgesteld. De professionele zorguitvoering bestaat veelal
uit een intensieve samenwerking tussen de huisarts, specialist, TMV, wijkverpleegkundige
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en apotheek. De mcdische en verpleegkundige handelingen bij IT vormen de basis voor de
handelingslijsten, de zorgactiviteiten voor de multidisciplinaire protocollen waarin deze
zijn opgenomen (schema 8.3). Ook zijn hieraan de criteria ontleend ten aanzien van voor
een adequate uitvoering vereiste kennis en vaardigheden (§ 10.2-§ 10.4). Instructie aan
patiCnten, naasten en andere zorgverleners is gebaseerd op deze specifieke kennis en ;
vaardigheden en wordt meestal verzorgd door de TMV.
De huisarts en de specialist bepalen in onderling overleg het diagnostisch en therapeutisch
beleid, dat thuis onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts uitgevoerd wordt. De
specialist kan de huisarts bij de zorguitvoering ondersteunen of een deel ervan ovememen.
Vooral zeer specialistische zorg (bijvoorbeeld infusie hartmiddelen) vereist nauwe
samen werk ing tussen de specialist en de huisarts. De huisarts kan met een specialist, een
ziekenhuis- of peri fere apotheker overleggen over de medicatie. De apotheker verschaft
regclmatig in form at ie over de beschikbaarheid, farmacokinetiek, bijwerkingen en inter-
actics van de toegediende medicamenten. De TMV en/of wijkverpleegkundige verrichten
taken op het gebied van de observatie, verzorging, verpleging en begeleiding alsmede
medisch-technische handelingen. Dit laatste in opdracht van de huisarts en in aansluiting
op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden. In de praktijk biedt de TMV de
verpleegkundige, aan IT gerelateerde zorg. Tevens verleent de TMV in beperkte mate
reguliere wijk/.org en kan, indien nodig, de functie van zorgcoördinator op zieh nemen.
Wanneer de patient en/of diens naaste(n) en/of wijkverpleegkundigen kunnen participeren
in de infuuszorg ontvangen zij van de TMV de daarvoor benodigde instructie en training.
De TMV hanteert daarbij het betreffende protocol. Alle betrokken professionele en niet
professionele zorgverleners leggen hun aandeel in de zorg vast in het zorgdossier.

De uitvoering van IT vereist binnen dit model samenwerking tussen de TMVs en andere
(niet) professionele verplegenden en verzorgenden. Bij de taakverdeling zijn van belang:
* Competentie: de deskundigheid en vaardigheid van bij infuusbehandeling betrokken

of te betrckken professionals (gezinsverzorgenden, wijkziekenverzorgenden en
(gediffcrentieerd) wijkverpleegkundigen) en niet-professionals (patient, naasten).

* Doelmatigheid: de totale behoefte aan verpleging en verzorging bij de patient en/of
naasten vöör, tijdens en na de IT qua inhoud, uitvoering, frequentie en variatie.

* ContinuVteit van zorg: indien de patient en/of naasten vöör de infuusaanvraag reeds
zorg van (gedifferentieerd) wijkverpleegkundigen ontvangen of deze zorg na de
infuusbehandeling nodig is.

Bij het opstarten van de IT vindt op grond van deze uitgangspunten een herorientatie op de
zorg plaats. Conform de zorgverleningsvisie van Orem worden de patient en/of naaste
zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van de zorg. Voor gezinsverzorgenden is een
beknopte taakomschrijving gemaakt en zij zijn casusgericht gemformeerd. Voor
wijkziekenverzorgenden is eveneens een taakomschrijving gemaakt. Ten aanzien van
wijkverpleegkundigen zijn op basis van bovenstaande uitgangspunten onderstaande drie
samenwerkingsvormen onderscheiden:
1. De TMVs voeren de verpleegkundige IT uit. Ook bieden zij zo nodig reguliere

wijkzorg (beperkt tot Vi uur per bezoek) en coördineren eventueel de zorg. Bij meer
behoefte aan reguliere wijkzorg wordt de wijk ingeschakeld. Afhankelijk van
competentie, doelmatigheid en continutteit worden vervolgens afspraken gemaakt
zoals beschreven onder 2 en 3. Wordt het infuus gestaakt en behoeft de patient nog
reguliere wijkzorg. dan wordt deze overgedragen aan de wijkverpleging. Deze
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constmctie is mecstal gehantcerd bij intra- en centraalveneuzc infusie.
2. De TMVs instnieren een of meer wijkverpleegkundigcn uit een wijkteam en traincn

hen om de infuuszorg in een bepaalde situatie gedeeltelijk over te nemen. De TMVs
zijn als inhoudsdeskundige aanspreekbaar voor de infuuszorg en participeren in de
totale zorg. De wijkverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de reguliere
wijkzorg en participeren in de infuuszorg. In gezamenlijkheid leveren zij de totale
verpleegkundige zorg. De zorgcoördinatie ligt veelal bij een wijkverpleegkundigc.
De TMVs en de wijkverpleegkundigen maken afspraken over vaste dagen en/of
tijdstippen van verzorging. Bij afwezigheid van de geVnstrueerde wijkverpleeg-
kundigen nemen de TMVs hun taken bij het infuus weer over. De TMVs blijven 24
uur per dag als achterwacht bereikbaar. Deze constmctie is veelvuldig gehanteerd
bij subcutane infusie van morfine of vocht en langer durende intraveneuze infusie.

3. De TMVs instnieren e&i of meer wijkverpleegkundigen uit een wijkteam en traincn
hen om de infuuszorg in een bepaalde situatie volledig over te nemen. De TMVs
participeren daama niet meer in de infuuszorg, maar bchouden wel dc 24-uurs
achterwachtfunctie. Deze constmctie is enkele malen gehanteerd bij terminate
patienten met subcutane infusie van morfine en vocht.

Periodiek wordt de behandeling gefcvalueerd en eventueel gchcrindicccrd. Dit gcbeurt in
nauw overleg met de eindverantwoordelijke huisarts en andere betrokken zorgverleners.
Samen met de patient en diens naaste(n) wordt bezien of de in de intake dan wel
voorgaande evaluaties gesignaleerde behoeften aan thuiszorg zowel wat betreft inhoud als
uitvoering nog overeenstemmen met de geboden zorg. De uitkomst van deze evaluatie en
daaruit voortvloeiende afspraken worden wederom vastgelegd in het zorgdossier.

De huisarts en/of specialist nemen de beslissing tot het stoppen van de behandeling. De
afwikkeling van de zorg gebeurt deels door de diverse zorgverleners afzonderlijk en voor
het overige door de TMV. Na afsluiting van de zorg worden relevante gegevens uit het
zorgdossier verwertet en wordt het zorgdossier conform de wettelijke voorschriften
gearchiveerd door de SGKH. De resterende materialen worden door de patient, naasten,
TMV, apotheek of de SGKH terugbezorgd en/of opgehaald. De financie'le afhandeling
geschiedt grotendeels via het project en incidenteel rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

8.4.4.2 Evaluatie van starten, continueren en stoppen
Uit de evaluatie via de vragenlijst blijkt dat vanwege het uitgebreide voorbereidingstraject
de start van de IT meestal goed verloopt. De zorg is grotendeels op basis van protocollen
uitgevoerd. In het algemeen zijn de protocollen vrij positief beoordeeld: "overzichtelijk,
maar ook omslachtig" (tabel 8.5). De verpleegkundigen zijn iets positiever dan de artsen.
Toch blijft ondanks de scholing en instructie vaak ondersteuning door andere zorg-
verleners nodig. Ook blijken de in de protocollen opgenomen handelingslijsten niet altijd
als instructie bij de uitvoering van de infuuszorg gebruikt te worden. Het is bekend dat
protocollen in het dagelijks handelen niet altijd naar de letter maar veeleer vanuit de
daaruit voortvloeiende inzichten worden gebruikt.***' **' Schaamte om aan de patient te
tonen dat men een protocol nodig heeft, gebrek aan tijd om het protocol door te nemen of
volgens protocol te werken en een algemene afkeer tegen 'papier en bureaucratic' zijn de
voomaamste beperkingen bij het daadwerkelijk gebruiken van protocollen.
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Tab« I 8.5 Het oofdeel over en het gebmik van het protocol

StdliBf Verpieegkaadige Hai*
OorA«/ o w /w/ /vo/oco/ "
1 De indeling van het protocol is overzichtelijk 3.8/0,7/2-5* 3,6/0,8/1-5
2 Het protocol gee ft voldocnde aan welke middelen 4,0 / 0,5 / 3-5 3,9 / 0,5 / 2-5
nodig zijn voor het verrichten van de handclingen
3 Het protocol gee ft duidclijk aan hoe dc medicatie en 3,8 / 0.6 / 2-5 3.7 / 0,6 / 2-5
dc infuusbenodigdheden verkrcgen kunncn worden

4 In net protocol staan de te verrichten handclingen 4,0/0,4/3-5 3,9/0,5/3-5
duidclijk omschrevcn

S. In combinalie met de schohng of instructie biedt het 4,0 / 0,5 / 2-5 3,8 / 0,5 / 2-5
protocol voldocnde basis om handclingen zclfstandig te
verrichten

6 Ondanks de schohng of instructie heb ik rcgclmatig 3,4/1,0/1-5 3,2/1,1/1-5
ondcrslcumng nodig van andere zorgvcrleners "

7 Het protocol blijkt in de praktijk gocd uitvoerbaar. 4,0 / 0,5 / 2-5 3,8 / 0,5 / 2-5

8, Initnictie voor uitvocnng van dc infiiuszofg. 3,3/0.7/1-4 2,8/0,8/1-4

Legcnda: "-vijfpuntsschaal I zeer mcc oneens 2 mce oneens 3:niet mee eens en niet mcc oneens 4:mee eens
S:zeer mcc een»,""-vicrpuntsschaal I nee, beslist met 2 nee, met echt 3 ja, in het aJgcmcen wel 4 ja, zekcr,
'"gemiddeldc, standaarddcviatic, bereik, "-deze ncgatievc Stelling is ter vergclijking omgecodeerd, ook hier
drukt ecn hoog gctal dus tevredenheid uit. Respondentcn verpleegkundige: 115-116 huisarts. 102-106.

Uit het notulenonderzoek naar de zorguitvoering kwam een aantal problemen naar voren
(label 8.6). Bij het 'informeren en instrueren van de patient door de arts' heeft in de meeste
gevallen de specialist de patient onvolledig voorgelicht of de IT te rooskleurig voorgesteld.
Opvallend is dat bij de infusie van hartmiddelen de patient en naaste zieh vaak niet aan de
instructie houden (zie ook attitude bij tabel 8.8). Soms lijkt de instructie door de TMV
onvoldoende geweest. In een aantal gevallen lukt het de huisarts niet 'vervolg infuusnaal-
den in te brengen' (§10.6.5). Soms geeft vervolgens ook het aanprikken op de EHBO
problemen, met name bij chronische patienten met mannitolinfiisie. Soms dürft de huisarts
het niet aan, weIlicht door het ontbreken van scholing (§10.5.1). Bij het 'aankoppelen,
instellen en controleren van de infusie' treden de meeste problemen op door hetzij
technische gebreken hetzij het niet volgens protocol werken door zowel patienten en
naasten als verpleegkundigen en huisartsen (§12.3). Bij intraveneuze infusie kan het infuus
bij de 'insteekopening' gaan lekken. Bij problemen bij het 'bewaken en eventueel wijzigen
van de behandeling' bij subcutane infusie handelt de huisarts vaak niet volgens het
pijnbestrijdingsprotocol. Voor patienten, hun naasten en collega zorgverleners is het
'pijnbestrijdingsbeleid' niet altijd duidelijk.
Ook als 'tijdens het zorgproces opnieuw materialen' nodig zijn, treden in het traject van
voorraadcontrole, bestelling en uitlevering problemen op. Omdat de specialistische zorg
bij patienten met infusie van hartmiddelen frequent een 7x24 uurs continulteit vereist, zijn
de eigen huisarts en specialist wel eens niet bereikbaar. De 'verslaglegging' blijkt bij
zowel artsen als verpleegkundigen niet altijd volledig of duidelijk.

8.4.5 EVALUAT1E VAN OVERKOEPELENDE KWALITEITSASPECTEN
Naast de gedetailleerde beschrijving en evaluatie van het zorgproces, zijn algemene
aspecten ten aanzien van de organisatie van zorgverlening, zoals veiligheid en continurteit,
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TabdM Problemen bij sagten, continuetcn. cvaJueren en floppen

Zofftuk

Informercn en tnstrueren patient (vis)

Informcren en mstrueren patient (verplecgkundige)

Observercn algemene loestand patient (arts)

Observercn draagkracht/draaglast (verplcegkundige)

Lichamehjkc hygienische zorg

Inbrengen eerste infuusnaald intravencus (arts)

Inbrengen volgendc infuusnaald intraveneus (aits)

Aankoppelen infuus, mstellen dmppclsnelheid/pomp.

controle infuus en inloopsnelheid

Verwisselen infuuszak en systeem

Eercte toediening medicatie

Controle en verzorging instcekopemng

Bewaken en beoordelen effect infuusbchandcling plus
bijstellen medicatie en mfuusvloeistof

Aanleveren benodigde matcnalen

Continuiteit en flexibiliteit
24-uurs bereik/beschikbaarheid (artsXI6)

24-uurs bereik/beschikbaarhcid (verpleegkundigeXI6)'

Verslaglcgging (ans)

Verslaglegging (verpleegkundige)

sc
N-5»

2
2*0*

2
0

2
•
•

4+4'

3
0
2
17

3+2'

0
0

3

2
2

IV
N-7*

4

l+l>
1

0

3

3
22

1+17*

0
4
S
0

3+7'

0
0

1

0
0

cv

s
3+8'

0
3

0
*
•

13+32'

0
9
0
0

5+«'

3
5
3

11
11

TotMl
N-173

4

2+2'

1
I

3
•
*

4+16

1

2
3
6

4+5'

1
1
2
3
3

Legends: SC=subcutane infusic, IV=intraveneuze infusie, CV=centraalveneuze infusie, *=niet van toepassing,
(16)=RGO-aspect nummer 16, '=ontsteking niet in schema (§12.3), x+y^=x:verpleegkundige y:patient/naaste,
x+y '=x:verpleegkundige y:anderen, x+y*=x:verpleegkundige y:technische fouten, x+/=x:verpleegkundigc of
naaste verzorger y:apotheek,*=centraal meldpunt en/of collega wijkverpleegkundige (TMV is altijd op te semen).

onderscheiden. Deze worden hier nader uitgewerkt. Het zorgdossier is in alle fasen van het
zorgproces van belang als communicatiemiddel en ter bevordering van de afstemming.

Uit de vragenlijsten blijkt dat men over het zorgdossier zelf redelijk positief is (tabel 8.7).
Het zorgdossier draagt zeker bij aan de communicatie. De verpleegkundigen en huisartsen
gebruiken het zorgdossier verschillend. Huisartsen geven in mindere mate dan de verpleeg-
kundigen aan het zorgdossier voor verslaglegging gebruikt te hebben. Het oordeel over de
documentatie van de andere discipline lijkt dit te weerspiegelen. Ook patiönten en naasten
hebben in de verslaglegging geparticipeerd (observatie tijdens dossieronderzoek).

Ook het notulenonderzoek levert een aantal problemen bij algemene kwaliteitsaspecten op
(tabel 8.8). Niet alle algemene aspecten (schema 14.2) zijn bestudeerd, omdat sommige bij
IT niet van toepassing zijn of niet via notulenonderzoek te achterhalen zijn. De algemene
items 'doeltreffendheid (1)', 'belasting patient en naaste (25)' en patiöntensatisfactie (17)'
zijn wel bestudeerd, maar de uitkomsten hiervan bleken te onbetrouwbaar. Wei komen zij
in de effectevaluatie aan de orde (H:14). De items 'indicatiestelling' en 'bereikbaarheid'
zijn reeds aan de orde geweest. Bij de items 'veiligheid', 'attitude/verantwoordelijkheids-
gevoel', 'zorgvuldigheid', 'bereidheid tot verantwoording', 'bereidheid tot coöperatie'
komt het er in het overgrote deel op neer dat de patient en/of naaste door een beperkt
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Tabdt.7 Het oofdecl over en het gebruik van hct zorgdossicr

StcUBg

0or<4r e/ over /*f zorgrfo

1 Het is duidelijk op welke wijze de formulieren van net
logboek ingevuld dienen te worden

2. Er it voldoende schrijfruimtc in het logboek

3 De andere disciplines hebben nun bijdragc aan de
behandeling voldoende gedocumenteerd in het logboek.

VerpteegluiMlige

3,7/0,8/1-5*

4.1/0,4/2-5

3,4 / 0,8 / 2-5

Husarts

3,6/0,7/1-5

3,9/0.7/1-5

3,8 / 0,6 /2-5

4 Communicatie lussen zorgvcrleners

5 Informaticvcrstrckking aan patient en of naaste
vcrzorger

6. Veralaglcgging van eigen handelen

3,2 / 0,7 /1-4

3,0 / 0,7 /1-4

3,6/0.6/1-4

2,9/0,8/1-4

2,7 / 0,8 /1-4

2,8/0,9/1-4

Legenda *-vijfpuntsschaal I zeer mee oneens 2 mee oneens 3met mec eens en met mee oneens 4 mee certs
5 7^er mcc ecns,~-vicrpuntsschaal I nee, beshst met 2 nee. met echt 3 j«, in het algcmeen wel 4 ja, zeker,
'-gemiddclde, standaarddcviatie, bereik. Respondenlen verplecgkundigc: 115-116 huisarts: 102-106

ziekte- en behandclinzicht de veiligheid tijdens de behandeling in gevaar brengen of zieh

willens en wetens nict aan gemaakte afspraken houden. Dit gedrag komt vooral voor bij

chronische patiCntcn en hun naasten. Zij willen vanuit hun ervaringsdeskundigheid mede

bcpalen hoe zij behandcld worden. De wens om de behandeling aan te passen aan de eigen

/eerwijze (brjvoorrjee/d urtstapjes öurten de projectregio tijdens infusie j is te verfci'aren uit

het feit dat de thuisbehandeling de autonomie beperkt. Vooral thuis wordt de beknelling

van een chronische behandeling voelbaar. Dagen die men bij behandeling in het ziekenhuis

'kvvijt' is, wil men thuis toch zo optimaal mogelijk benutten. De wens tot behandeling in

de avonduren bij infusie van hartmiddelen kon helaas niet gehonoreerd worden. Zij zou in

de duurdere avonduren de inzet van een extra apotheker(sassistente), van meerdere TMVs

Tabei 8.8 Problemen bij algemene RGO/NWO Icwaliteitsaspccten in percenten van behandelingen

Rwaliteltsaipect

Veiligheid (5)'

Hygiene (21)

Deskundigheid kennis en kunde (2)

Attitude (7) / verantwoordelijkheidsgevoel (11)'

Zorgvuldigheid (6)

Bcrcidheid tot verantwoording (11)'

Bertidhcid tot coopcratie (10)'

Continulteit (12)

Integrale zorg / afstemming (IS)

Financicie toegankelijkheid (18)

Gelyk recht op zorg (31)

SC
N-59

0

0

0

0

0
0

0

2

10

0

0

IV
N-76

1+5'

0+4

(H-3

0*4
0+1

0*3

0

1

0

3
0

cv
N-38

3+11

3

0

3+32

0+5

0+5

0+13

3

0

3

5

Totaal
N-173

1+5

1+2

0+2

1+9

0+2

0+2

0+3

2

4

2

1

Legenda: SOsubcutane infusie, IV-intraveneuze infusie, CV=centraalvencuze infusie.'-RGO nummer
(schema 14.2), x+y *-x:zorgverieners ypatientsysteem, de patient en naaste verzorgers,'=bij de zorgverlencrs
wordt alleen verwezen naar dc anitude. omdat het patientsystcem mcdebehandelaar wordt zijn ook bij hen beide
items geCvaluccrd zij zijn echter moeiltjk te scheiden en daarom samcngenomcn,'=betrcft bij het patientsysteem
de aanspreekbaarheid achteraf. '"\anwege hct accent op de relationele kant is "bereidheid tot" toegevoegd.
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op hetzelfde tijdstip en meer bereOcbaarheid van de specialist vereisen. De mogelijkheid tot
meer "maatwerk' in plaats van 'confectie" had wellicht ook een aantal problemen met
betrekking tot de cooperatie van net patientsv sieem kunnen voorkomen. Het is niet altijd
mogelijk om zorg op maat aan te bieden en deze tevens verantwoord (met name veilig) en
doelmatig te houden In zoverre heeft ook patientenparticipatie zijn 'prijs' en is 'volledige
zorg op maat' maatschappelijk onbetaalbaar. Bij de integrale zorg en afstemming' treden
er soms problemen op tussen de TMV en de huisarts. maar met name tussen de TMV en de
wijkverplcegkundige bij subcutane infusie van morfine. Bij andere infusies wordt de TMV
als inhoudsdeskundige gezien en geaccepteerd. Bij subcutane infusie van morfine is de
wijkverpleegkundige vaak al langer bij de patiCntsituatie betrokken. is de infusietechniek
op zieh eenvoudig en wordt deze vaak (groten)deels aan wijkverpleegkundigen
overgedragen. Participatie door de TMV wordt hier soms als bedreigend ervaren. Het
wordt de TMV in zo'n situatie niet in dank afgenomen als zij vanuit haar rol als
procesbewaker de wijkverpleegkundige aanspreekt op fouten. Bij "gelijk recht op zorg'
blijkt dat de infusie van hartmiddelen ook in het ziekenhuis niet altijd mogelijk is
(capaciteits- en deskundigheidsprobleem).

De casusbesprekingen tijdens het werkoverleg van de TMVs zijn ook gehanteerd als
instrument voor interne kwaliteitsbewaking. Bij subcutane, intraveneuze, centraalveneuze
infusie en in totaal hebben ze in respectievelijk 64%, 45%, 58% en 55% van de
behandelingen bijgedragen aan het aanscherpen van afspraken, protocollen en procedures.

8.4.6 EVAIUATIE VAN DE PROBLEMENVERDEIING PER SOORT INFUUSBEHANDELINC
In de notulen is per behandeling bij 93 aspecten (combinatie schema's 8.3 en 14.2)
gezocht naar eventuele problemen. Bij ongeveer de helft (46) treden geen problemen op.
De problemen zijn aan de hand van het zorgproces reeds in detail besproken. Tot slot is in
algemenere zin gekeken naar de verdeling van de problemen in relatie tot de soort infuus-
behandeling. Voor zover bekend is nooit eerder op deze wijze het zorgproces bij IT
bestudeerd. De bespreking beperkt zieh daardoor tot de resultaten van deze Studie. Figuur
8.2 geeft aan bij hoeveel percent van de verschillende soorten infusie problemen optreden.
Naarmate een behandeling complexer is, treden ogenschijnlijk meer problemen op (zie ook
bijlage 8.5 en verderop). Het gemiddeld aantal problemen per behandeling is voor
subcutane, perifeer intraveneuze en centraalveneuze infusie, en in totaal dan ook
respectievelijk 1,1, 1,9, 2,4 en 1,7. In relatie tot de vele aspecten (93) die per behandeling
fout konden gaan, valt dit alleszins mee. In de totale groep van infusies lijkt het aantal
problemen dat optreedt sterk samen te hangen met de zorgduur. Indien de 'administratieve'
vervolgbehandelingen (behandelduur maximaal acht weken) bij de eerste behandelingen
worden opgeteld, neemt het totaal aantal behandelingen af van 173 naar 148.
Indien men aanneemt dat gedurende het gehele zorgproces fouten kunnen optreden, zou
men tussen het aantal infusiedagen en het aantal problemen een hoge correlatie
verwachten. De Pearson's correlatie is dan ook hoog (r=0.79 n=148 p<0,001). Omdat het
zorgproces zieh ook uitstrekt buiten de dagen dat infusie wordt gegeven, is ook de
correlatie tussen het aantal zorgdagen en het aantal problemen berekend. Hier lijkt het
verband nog iets sterker (r=0.83 n=148 p<0,001). Beide correlaties ('helling' kleiner dan
6en) weerspiegelen dat in de opstartfase van een behandeling relatief meer problemen
kunnen optreden. Het gemiddeld aantal problemen per </ag is voor subcutane, perifeer
intraveneuze en centraalveneuze infusie, en in totaal respectievelijk 0,10, 0,16, 0,09 en
0,12 (bijlage 8.5). Hieruit blijkt dat per dag niet minder problemen optreden naarmate een
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Flgyyr 8.2 Vcrdcling van behandelingen naar het aantal problemen.

ParcafNaga van

M

\
\
\

\
\

\
\

1

\

\

X
«V»
\ >

. \

\

vS
X
X

•

\

\

\

\

\ . '

\ /

•A

\

\
\

\

Figuur 8 J

Parcantaga va

40

M

M

14-

U -

M-

M-

M-

M-

a-
N -

10-
w-
14-

12-

10

J^
4 .

1-

AtMalpnMf

Bijdrage per probleemklasse aan het totaal

n M to4a«l um« pioM>nwn ptf MUM

j ,

/ \

f\ / \

' / ^, / X/ \ \

' / 'x \ ' " -

/ / / /• \ .>c

/r ^ /r V
0 1 1 1 4 >

nan pat bahandatng

aantal problemen (%).

Laganda

Tott«!

' " " " - " '

CaaBaa*»!«.!

V /
\ /

•^•^ X

'••• ^ ' v
• • • \ / • .

'-A /.-•' \

• T O

118 iMPLEMEhfTATIE & PROCESEVALUAT1E



behandeling als geheel gemiddeld langer duurt (übel 8.2). Ook treden niet meer problemen
op naarmate een behandeling complexer is. Wei zijn de perifeer intraveneuze. subcutane
en centraalveneuze infusies in deze volgorde toenemend strakker geprotocolleerd cn zijn
voor een groter deel door de TMVs uitgevoerd. Dit lijkt het aantal problemen te doen
afhemen.
Ter preventie van deze problemen in de toekomst is voorts van belang of deze düsteren bij
bepaalde soorten infusie of bepaalde patilnten. De verdeling van het aantal fouten per
infusie ten opzichte van het totaal (300) geeft een vertekening vanwege de vcrschillende
aantallen van de diverse soorten infusies (bijlage 8.5). Daarom drukt figuur 8.3 in
percenten uit in hoeverre een bepaalde klasse van problemen (behandelingcn gegroepeerd
naar aantal fouten) bijdraagt aan het totaal aantal problemen per soon infusie. Bij
subcutane en intraveneuze infusie treden per behandeling meestal maar een of rwee fouten
op en zijn de fouten verdeeld over een groter aantal behandelingen dan bij dc
centraalveneuze infusie. Bij de laatstgenoemde zijn de problemen dan ook gcrichter te
identificeren. Eerder bleek reeds dat de problemen bij centraalveneuze infusie met name
bij een aantal patiCnten met infusie van hartmiddelen voorkomen (§8.4.5), waarschijnlijk
vanwege het chronisch karakter van de behandeling.

8.5 Condusfes
Het ontwikkelde model voor CMTZ (thuis) lijkt concreet toepasbaar bij IT.
Voor het creCren van de noodzakelijke randvoorwaarden dienen ter zake
verantwoordelijken van de betrokken partijen bindende afspraken te maken omtrent de
zorgverlening en financiering. Een slagvaardig werkend CM faciliteert zowel de
aarunelding als de zorguitvoering. Multidisciplinaire protocollering en verslaglegging
kunnen dienen als hulpmiddel voor standaardisering en kwaliteitsborging. In het integrale
zorgproces kunnen in teamverband werkende TMVs een spilfunctie vervullen. Deze
funetie kan zeer wel in de thuiszorg geintegreerd worden. Ook in de aansturing van een
dergelijk gespecialiseerd team en de coördinatie en bewaking van de zorgorganisatie dient
voorzien te zijn. Een structurele werkbespreking is daarbij als instrument voor continue
kwaliteitsverbetering te gebruiken.
Ondanks dat er problemen in de zorgverlening optreden, zijn deze niet emstig en/of
omvangrijk. Het patientsysteem is overwegend tevreden. Enerzijds lijkt het zorgmodel een
aantal problemen te kunnen absorberen, waardoor het patientsysteem deze niet ervaart.
Anderzijds kon het patientsysteem in deze Studie met problemen omgaan, waardoor deze
geaeeepteerd werden. Tot slot is het patientsysteem ook in deze Studie positief in zijn
oordeel. Vanuit het zorgmodel is geprotocolleerde zorg meestal op maat te leveren.
Evenals in de overige gezondheidszorg conflicteert echter met name bij chronisch zieken
de door hen gewenste zorg op maat soms met het leveren van doelmatige zorg. AI met al
lijkt het alleszins verantwoord om IT onder de beschreven condities uit te voeren.
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Hoofdstuk 9

Informatievoorziening

9.1 Dod van informadevoorzienhif (fas« 1)
Bij een zorgmnovatic zoals IT veranderen zowel de zorgproccdures als de verhoudingen
tussen patiftnten, zorgverleners, zorgorganisaties en financiers. Informatievoorziening
biedt houvast in de nieuwe situatie. Dit eerste deel van aandachtspunt 3 binnen hoofd-
vraagstelling II wordt aan de hand van de innovatiecyclus (schema 2.S) besproken. De
informatievoorziening nee ft twee doelen: naamsbekendheid om het project in de regionale
gezondheidszorg te plaatsen en het draagvlak onder zorgverleners, zorgorganisaties en
financiers te vergroten en om aanvragen uit het veld te genereren; daamaast het bieden van
informatie om de uitvoering van de patientenzorg soepel te laten verlopen." Alleen de
bekendheid van het project onder artsen van het azM is expliciet geövalueerd. Het
informeren van de patient en naaste(n) tijdens de behandeling is inherent aan het
zorgproces en wordt in dit hoofdstuk niet verder uitgewerkt."' "° Hiervoor wordt
verwezen naar de hoofdstukken 4, 6, 8 en 14. .->.,

9.2 Analyse van infomutievoorziening (fase 2)
De informatie is onder te verdelen in algemene over het project en specifieke over de
behandelingen. Vöör de start van de behandeling hebben de patient en naaste behoefte aan
algemene informatie (waarop zij bij onderzoek ook toestemming tot deelname kunnen
baseren)."* Huisartsen, specialisten, ziekenhuis- en, wijkverpleegkundigen, en TMVs
behoeven vooraf informatie over de indicatiestelling en aanmeldingsprocedure. Tijdens de
behandeling hebben patienten, naasten en zorgverleners behoefte aan informatie over de
procedures en de precieze uitvoering. Zorgorganisaties en financiers hebben informatie
nodig betreffende de organisatie en de benodigde menskracht en middelen.

9.3 Perspectief en concept bij informatievoorziening (fase 3+4)
Het zorgmodel naar Orem en voorgaande analyse leveren de volgende doelgroepen op:
patient en naasten, verpleegkundigen, artsen, andere zorgverleners, zorgorganisaties en
financiers." De informatiebehoefte is verdeeld in algemene informatie over het project en
specifieke informatie voor, tijdens en ter afsluiting van de diverse behandelingen. Het
projectbureau heeft de informatievoorziening verzorgd en sloot zoveel mogelijk aan bij de
regionale informatiecultuur en structuren. Hierbij is samengewerkt met het Bureau
Ondersteuning Huisartsen Heuvelland (BOHH), het TDC en de afdeling voorlichting van
het azM. Om het project als 'eigen' te presenteren en betrokkenheid te genereren, is per
organisatie informatie verstrekt via de bestaande informatiebulletins. Omdat de
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medcwerking van huisartsen cruciaal is en zij niet alien bij voorbaat overtuigd leken van
de haalbaarheid, is hen tevens periodiek een nieuwsbrief vanuit het project toegezonden.

9.4 Vcrspreiding en tocpassing van infornudevoorziening (fasc 5 + 6)
Er is algemene in format ic over het project en specifieke informatie over behandelingen
verstrekt. Bij het eerste ligt het accent op beftivloeding van de opinie, bij het tweede op
kennistoename (schema 2.8). Bij läge 9.1 geeft een chronologisch overzicht van de
verspreide informatie. Buiten de regio zijn Nederlandse en Belgische thuiszorgorganisaties
en andere belangstellenden geYnformeerd. Dit betreft vooral informatie over de werkwijze.

9.4.1 AlGEMENE INFORMATIE OVER HET PROJECT
Om de eigen identiteit van het project te benadrukken is bij alle informatie en correspon-
dentie altijd het projectlogo gehanteerd; ter herkenning tevens de logo's van het TDC en
de UM. Bclangrijke informatie is in groen, de 'huiskleur' van het project, uitgevoerd. Ook
dc materiaalkoffers van dc TMVs waren groen en met "Infuuszorg Thuis" bedrukt. Er was
ccn algemene folder voor zorgverleners, zorgorganisaties en financiers (bijlage 9.2).
De huisartsen in dc regio Heuvelland zijn op diverse momenten geinformeerd:
1. bij dc start tijdens een symposium over samenwerking tussen eerste en tweede lijn;
2. tijdens het project via hun eigen "Nieuwsbrief en via nieuwsbrieven van het

project. In deze nieuwsbrieven zijn de start, belangrijke veranderingen en nieuwe
behandelingen aangekondigd en protocollen samengevat.

Alle medewerkers van de SGKH zijn ingelicht via hun instellingsblad "Informatief. De
middenkaderfunctionarissen zijn geVnformeerd via de bestaande overlegsituaties. Ook
hebben zij de voor de wijkverpleging relevante informatie en afspraken ontvangen, zoals
de nota "Het Transmuraal Verpleegkundig Model", de registratie-afspraken en samenvat-
tingen van de notulen van het wekelijkse TMV-overleg. De clustermanagers informeerden
de wijkverpleegkundigen; de TMVs informeerden wijkverpleegkundigen over individuele
infuuspatienten. De vertegenwoordiger in de begeleidingscommissie informeerde de
gezinsverzorgenden van de Stichting Thuiszorg Zuid-Limburg. Samen met de verpleeg-
kundig projectcoördinator zijn de taken van gezinsverzorgenden omschreven en toegelicht.
Alle medewerkers van het azM zijn geYnformeerd via hun instellingsblad "Traject" en via
het Stafbureau Zorgmanagement. Via het Stafbureau zijn contacten gelegd met het
medisch en verpleegkundig management. De projectcoördinatoren hebben specialismen en
afdelingen met voor IT relevante groepen patiCnten bezocht.
Chirurgen, intemisten, kinderartsen, longartsen, neurologen en orthopaeden zijn bij de
protocolontwikkeling betrokken. Periodiek zijn zij bericht via de Stafraad. In juni 1994
hebben ze nogmaals een projectfolder (bijlage 9.2) met begeleidend schrijven ontvangen.
Het verpleegkundig management is periodiek geYnformeerd, bijvoorbeeld via de nota "Het
Transmuraal Verpleegkundig Model", en heeft op haar beurt de verpleegkundigen
geYnformeerd. Per etage zijn bovendien de verpleegkundige unitleiders geYnformeerd.
Alle relevante zorgorganisaties in de regio 'Heuvelland' waren op het hoogste bestuurlijk
niveau vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie. Deze diende ook om informatie uit
te wisselen en vergaderde tweemaal per jaar. Collega's en hun organisaties uit andere
regio's zijn naar aanleiding van hun behoefte ad hoc van informatie voorzien.
Vanaf het begin is de grootste regionale zorgverzekeraar, de VGZ, via de begeleidings-
commissie bij het project betrokken. De VGZ is per patiCntengroep geYnformeerd. Andere
verzekeraars zijn per verzekerde benaderd.
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9.4.2 SPEdFIEKE INFORMATIE PER BEHANDELINC
Binnen het project is gestreefd naar een mime informatievoorziening voorafgaand aan de
behandeling. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat patienten en zorgverlcners door
gebrek aan informatie met verkeerde verwachtingen aan thuisbehandeling begonnen. Bij
standaardbehandelingen ontvingen de huisartsen informatiepakketten. met een brief van de
specialist en een samenvatting van de behandeling. Ook bevatte dit pakket formulieren ter
goedkeuring (intentieverklanng) en uitvoering (uitvoeringsverzoek mcdisch technisch
handelen) van de IT. Bij andere behandelingen zijn huisartsen individueel geVnformeerd.
Patienten en hun naasten zijn gemformeerd op het moment dat de patient voor thuis-
behandeling in aanmerking kwam. De behandelaar lichtte de patient en/of naaste in over de
diagnose en de thuisbehandeling Hiervoor was per doelgroep algemene informatie op
schritt voor de patient en naasten beschikbaar. Voordat de patient of naaste toestemming
verleende voor IT, is deze informatie met hen doorgenomen en ontvingen zij een informed
consent formulier. Ook zijn in het azM patienten folders beschikbaar, waaronder een over
wetenschappelijk onderzoek. Desgewenst informeerde de TMV patienten en naasten
uitgebreid bij de intake. Ook bij de verdere behandeling speelde de TMV een belangrijke
rol in de totale informatie-uitwisseling random de patient. De instroom van patienten in het
project geschiedde door aanmelding of akkoordverklaring door de huisarts. Indien
specialisten een thuisbehandeling geVndiceerd achtten, overlegden zij met de huisarts. Bij
aanmelding volgde nogmaals informatie over de procedures en het onderzockskader. Het
CM van de SGK.H diende als aanmeldings- en communicatiecentrum. De medewcrkers
daarvan zijn uitvoerig geYnformeerd over de doelstelling en procedures van het project. De
handleiding bij de instruetie is periodiek aangepast. Ook ten behoeve van afstemming met
de Transferverpleegkundige is informatie uitgewisseld.

Voor informatieoverdracht tijdens de behandeling is analoog aan de medische en verpleeg-
kundige status in het ziekenhuis een logboek ontwikkeld met specifieke gegevens over de
behandeling en algemene gegevens van de patient en diens (niet-)professionele zorgver-
leners." '*" Per behandeling zijn achtergrondinformatie en gestandaardiseerde handelings-
lijsten tot protocollen gebundeld. Bij de onrwikkeling zijn bestaande protocollen van het
azM, de Nationale Kruisvereniging, de Landelijke Huisartsenvereniging en het Integraal
Kankercentrum Limburg gebruikt/"*' *" Voor patienten en naasten zijn de behandeling en
de voomaamste aandachtspunten beschreven. Ook zijn specialistische zorgverleners,
contactadressen en/of patientenverenigingen opgenomen.
Bij de aanmelding waren patienten, naaste verzorgers en zorgverleners reeds gefnformeerd
over de afsluiting van de behandeling en de daarop volgende onderzoeksvragen. De TMV
herhaalde deze informatie nogmaals bij het afsluiten en evalueren van de zorg.

9.5 Evaluatie van informatievoorziening (fase 7)

9.5.1 INLEIDING
De per individuele behandeling verstrekte informatie is elders geevalueerd (H:8,14).
Vanwege de introductie van een nieuwe zorgvorm op het grensvlak van de klinische en
thuiszorg is algemene en deels opiniegerichte informatie verspreid. Dit soort informatie is
divers en derhalve moeilijk te evalueren. Het effect van de algemeen verspreide informatie
-en met name de mailing van juni 1994 aan azM-artsen- is in november 1994 geevalueerd.
Over de andere aspecten kan een indruk worden verkregen via de evaluatie aan het eind
van elke behandeling en mededelingen aan het projectbureau (H:8,14).
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9.5.2 ENQUETE ONDER ARTSEN IN HET AZM

9.5.2.1 Vraagstellingen en methode enquete
Ondanks de voorlichtende activiteiten bestond de indmk dat het project nog onvoldoende
bekend was en het aantal verwijzingen mogelijk uit te breiden zou zijn. De vraag rees in
hoeverre verschillende aspecten van het project bekend waren bij de artsen in het azM. In
novcmbcr 1994 (6en jaar na de start van de patienteninstroom) zijn zij schriftelijk
ge£nqu£teerd (bijläge 9.3)."*•*" De vraagstellingen luidden:
a) Is het project voldoende bekend?
b) Is men op de hoogte van de aanmeldings- en uitvoeringsprocedures, en belnvloedt

dit de instroom?
c) Is men op de hoogte van de behandelingsmogelijkheden in het project?
d) Zijn alle infuusbehandelingen die thuis mogelijk zijn in het project opgenomen?
e) Hecft men opmcrkingen en/of suggesties voor verbetering van het project?
0 Bestaat er behoefte aan meer informatie over het project?
Het specialisme psychiatric is uitgezonderd, omdat hiervan geen patiCnten zijn behandeld
(H:7). Omdat de respons na drie weken voldeed, is geen herinnering verstuurd.

9.5.2.2 Resultaten enquete
Gemiddeld bcdroeg dc respons 63% (224 van 3SS aangeschreven artsen). Bij läge 9.4 geeft
de respons per specialisme en functie absoluut en percentueel weer. Specialisten en
assistcntgcneeskundigen in opiciding vormen de grootste groep. De respons van de
specialismen die de meeste patienten voor IT verwijzen (heelkunde, interne geneeskunde,
kindergeneeskunde, longziekten, neurologie en orthopedie) varieert van 60% tot 88%, die
van specialismen met weinig mogelijkheden tot infuusbehandeling (thuis) is lager.
Onder respondenten was de gemiddelde naamsbekendheid 82% (182 van 223). Bijlage 9.4
geeft dit per specialisme en functie absoluut en percentueel weer. De naamsbekendheid
onder specialismen die de meeste patienten naar het project verwijzen (zie onder respons)
varieert van 80% tot 96%. Specialismen bij wie de naamsbekendheid minder groot is,
leveren over het algemeen geen patienten aan het project. De verdeling van de naams-
bekendheid over de functies lijkt overeen te komen met de duur van de dienstverbanden.
De naamsbekendheid onder specialisten, assistenten in opleiding en assistenten niet in
opleiding is respectievelijk 86%, 77% en 71%.
Om de kennis van aanmeldings- en uitvoeringsprocedures te achterhalen, is gevraagd of
men van de werkwijze op de hoogte is en door wie en waar patienten kunnen worden
aangemeld (tabel 9.1). Het stroomdiagram begint met een vraag over de naamsbekendheid.
Deze vraag hebben 223 (wordt als 100% beschouwd) van de 224 respondenten
beanrwoord. Daarvan hebben 182 (82%) van het project gehoord. Van deze 182 zeggen 50
(22%) te weten, hoe het project in de praktijk werkt. Van deze 50 weten 29 (13%) wie
patienten kunnen aanmelden en 26 (12%) waar. Uiteindelijk zijn er maar 21 (9%) volledig
op de hoogte. Ten slotte is de behoefte aan aanvullende informatie weergegeven.
Om na te gaan of ervaring met het project de kennis van de werkwijze van het project
beYnvloedt, is gevraagd of men patienten heeft laten instromen (tabel 9.2). Van de 62
respondenten geven 25 (40%) aan eigen patienten te hebben laten instromen. De
samenhang tussen het zelf hebben laten instromen en het op de hoogte zijn door wie en
waar patienten kunnen worden aangemeld is voor de 22 respondenten die beide vragen
beanrwoord hebben vergeleken met de andere respondenten. De bekendheid met de
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Verder is gevraagd welke behandelingen tot nu toe via het project mogelijk zijn en of nog
andere infuusbehandelingen gewenst worden (tabel 9.3). Bij 165 respondenten zijn deze

Tabel 9 J Mogelijkheid en wenselijkheid van infuusbehandelingen.

Soort infusie Nu mogelijk (n=59)

Absoluut %

Wenselijk (n=57)

Absoluut */•

Antibiotica

Morfme

Dopamine / lasix

Mannitol

Cytostatica *

Virostatica *

Vocht"

Anti-epileptica *

Voeding *

Bloed(produkten) *

Heparine"

46

37

30

27

21

1

2

2
4
0
0

74

60

48

44

34

2
3
3
7
0
0

2

0
0
0
0
0
4

0
8
4

3

3
0
0
0
0
0
7
0

14

7

5

Legcnda '=incidentele behandeling,*=behandeling niet mogelijk via het project.
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vragen niet gesteld omdat zij vanwege de onbekendheid met de naam (41) of de werkwijze
(124) van het project direct doorverwezen zijn naar de laatste vraag (tabel 9.1+bijlage 9.3).
De respondenten die van het project gehoord hebben, zijn redelijk op de hoogte van de
meest voorkomende infuusbehandelingen die via het project mogelijk zijn. Van infuus-
behandelingen die niet via het project mogelijk zijn, worden die van voeding. bloed
(produkten) en heparine wenselijk geacht.
Tot slot is gcvraagd of en zo ja waarover behoefte aan informatie bestond. Van de
respondenten heeft 50% (111 van 224) geen behoefte aan extra informatie (tabel 9.1). Van
de overige respondenten wil 66% algemene informatie (bijlage 9.4).
Omdat de vragen weinig mimte lieten voor een eigen mening, is aan het eind van de
enqucte gevraagd naar opmerkingen en/of suggesties. De volgende opmerkingen zijn allen
6enmaal gcmaakt: een duidelijk formulier aan de patient meegeven met de medicatie en de
dosering, betere bereikbaarheid in avonduren en nacht, meer bekendheid aan het project
geven, uitbrciding van de regio, training voor parenterale voeding dient intensief te zijn.

9.5.2.3 Beschouwlng enqutte
De respons van 63% lijkt voor een enquöte als de onderhavige voldoende. De naams-
bekendheid van het project onder alle aangeschreven potentiele verwijzers in het azM
bedruagt een half jaar na een algemene mailing over het project tenminste 51% (182 van
355), onder de respondenten is deze 81%. (182 van 223).
Slechts een minderheid (9%) van de respondenten is volledig bekend met de werkwijze
van het project. Dit komt niet door onervarenheid met het project. Artsen die al eens een
patient voor het project aangemeld hebben, zijn niet beter op de hoogte. Het is de vraag of
het voor patifinteninstroom noodzakelijk is dat de verwijzend arts weet hoe de aanmelding
in zijn werk gaat. Wellicht volstaat het te streven naar naamsbekendheid en een positieve
houding ten opzichte van de nieuwe behandeling, zodat potentiele verwijzers bij een
geschikte patient aan de thuisbehandeling denken. De daadwerkelijke aanmelding kan
daaraa ook met hulp van anderen (collegae, verpleegkundigen) tot stand komen.
De vraag over de bekendheid met de diverse soorten infuusbehandelingen (c) kan mogelijk
verschillend gemterpreteerd zijn. De toevoeging "volgens u" kan de respondent doen
denken dat het hier gaat om soorten infusen die hijzelf geschikt vindt. Een andere
kanttekening is dat, vanwege de instrueties in de vragenlijst, alleen de respondenten die
aangeven op de hoogte te zijn van de naam en werkwijze deze vraag hebben beantwoord.
Hierdoor resteert slechts een kleine groep. Het ware beter geweest ook hen die niet op de
hoogte waren van de werkwijze van het project, hun mening over infuusbehandelingen te
laten geven. Van de met het project bekende verwijzers, weet ongeveer de helft welke van
de in omvang belangrijkste infuusbehandelingen via het project gegeven kunnen worden.
Een klein deel wenst parenterale voeding in het project op te nemen, een nog kleiner deel
infusie van bloed(produkten) en heparine. De belangrijkste groepen blijken reeds in het
project opgenomen te zijn.

Het aantal op- en aanmerkingen is klein. Wel bestaat duidelijk behoefte aan meer
informatie. Deze is gelijk verdeeld over respondenten die de naam of de werkwijze van het
project al dan niet kennen. Er is vooral vraag naar algemene informatie alsook informatie
over de mogelijke soorten infusen en de relevantie voor het eigen vakgebied.
De vraagsteHingen zijn met behulp van de enqueue in voldoende mate beantwoord. De
uitkomsten zijn gebruikt om in maart 1995 een schrijven te doen uitgaan met de
voomaamste resultaten van de enqueue en beknopte informatie over het doel en het
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werkgebicd van het project alsook de aanmeldingsprocedure en de kaders voor IT. Ook
zijn van de tot dan toe in het project ingestroomde patient en de diagnoses en therapiefn
vermeid en per specialisme de relevante categories geneesmiddelen.

9.5.3 GLOBALE EVALUATIE VAN DE INFORMATIEVOORZIENING

De indruk bestaat dat het project ook bij de huisartsen voldoendc naanisbekendheid had.
Ondanks het mime aanbod aan informatie traden echter ook bij hen, met name bij de
aanmelding en indicatiestelling problemen op Waarschijnlijk vanwcge een tekort aan
parate kenn is over de procedures, zoals aangetoond bij de artscn in het azM. Gedegen en
herhaalde informatievoorziening lijkt dus essentieel. Een probleem hicrbij vormt de
veelheid aan informatie die huisartsen ontvangen vanwcge hun centrale plaats in de
gezondheidszorg. In de regio 'Heuvelland' dragen de aanwezigheid van een universiteit en
een academisch ziekenhuis daartoe bij.
De informatievoorziening lijkt te hebben bijgedragen aan het streven om het project
regionaal naamsbekendheid te geven en aanvragen uit het veld te genereren. De beeld-
vorming is echter niet specifiek geCvalueerd. De readies op deze Studie in publikatics en
bij voordrachten waren over het algemeen positief (bijlage 2.1). Anderzijds waren er ook
zorgverleners die niet wisten wat het project precies inhield of dit associccrdcn met
'ingewikkeld' en 'veel formulieren en procedures'.
Het draagvlak is niet gemeten, maar er zijn geen huisartsen geweest die bij een vraag
vanuit het ziekenhuis weigerden aan thuisbehandeling mee te werken. Ook waren er vanuit
de enquele gecn aanwijzingen (bijvoorbceld opmerkingen) voor een gering draagvlak
onder azM-artsen. Anderzijds zijn mogelijk potentiate patienten niet aangemeld. Toen in
december 1993 adequate uitvoering van het project zonder inspanning van de diverse
betrokken zorgorganisaties en financiers onmogelijk bleek, was er bij hen voldoende
draagvlak om een bijdrage te leveren (§8.3)/"

9.6 Condusies
Geconcludeerd kan worden dat het project onder de voornaamste verwijzers, de azM-
artsen, een goede naamsbekendheid had en dit geen reden voor de geringe instroom was.
De indruk bestaat dat het project ook bij de huisartsen voldoende naamsbekendheid had.
Ook het draagvlak voor het project bij de zorgverleners, zorgorganisaties en financiers
leek voldoende.
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Hoofdstuk 10

Scholing

10.1 Docl van scholing (fas« 1)
Ecn zorginnovatie zoals IT is alleen dan kwalitaticf verantwoord, als het benodigde
medisch-tcchnisch handelcn adequaat uitgevoerd wordt.* *" Het twccdc dccl van
aandachtspunt 3 binnen hoofdvraagstelling II betreff dan ook de scholing van patiCnten,
hun naaste verzorgers en zorgverleners. Uitgangspunt is een zoveel mogelijk
zelfvoorzienend zorgsysteem naar Orem waarin patiünten en hun naaste verzorgers
centraal staan (schema 1.1). Omvat het zorgaanbod ook instructic, dan kunnen zij de
behandeling (deels) ovememen, mits zij daartoe in staat en gcmotivcerd zijn.'" Scholing
stelt de huisarts en de TMV in staat om in onderlinge samenwerking de daarop volgende
zorgschil te vormen en de zelfzorgtekorten van het patientsysteem op te vangen. Naast het
bewerkstelligen van voldoende kennis, vaardigheden en uniformering in de handelwijze bij
alle betrokkenen, is scholing ook een instrument voor draagvlakvergroting onder
zorgverleners, zorgorganisaties en financiers. De scholing wordt aan de hand van de
innovatiecyclus (schema 2.5) besproken en is op diverse momenten geövalueerd.

10.2 Analyse van scholingsbehoefte (fase 2)
Bij patienten en naasten is de scholingsbehoefte niet geanalyseerd, omdat bij hen geen
voorkennis en vaardigheden voorondersteld is. Bij de professionele zorgverleners is het
kennis- en vaardigheidsniveau zo precies mogelijk bepaald omdat scholing vooral zin heeft
als ingegaan wordt op de leemtes die professionals zelf ervaren en als aangegeven kan
worden welke voordelen scholing oplevert.*" Te weinig scholing leidt bij toepassing in de
praktijk tot frustratie, teveel scholing komt bevoogdend over.

10.2.1 INVENTARISATIE VAN DE SCHOLINGSBEHOEFTE VAN DE HU1SARTSEN
Ook in andere regio's hebben huisartsen zieh geschoold in medisch-technische hulp-
middelen bij thuiszorg/" De scholingsbehoefte van de huisartsen in de regio 'Heuvelland'
is op drie enquetes gebaseerd. Voorafgaand aan het project hebben huisartsen in juni 1992
in een schriftelijke enquete van het Bureau Ondersteuning Huisartsen Heuvelland (BOHH)
van de Regionale Huisartsen Vereniging aangegeven nageschoold te willen worden in
medisch-technisch handelen, waaronder infuusbehandeling.*" De respons onder de 91
aangeschreven huisartsen was 8 1 % (74). Hiervan wenste 38% scholing in infusie en 45%
scholing in hypodermoclyse (subcutane infusie van vocht, ook toepasbaar bij behandeling
met morfine).
Aansluitend op de BOHH-enquete heeft het project in mei 1993 (reminder Juli 1993) de 96
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toen in de projectregio 'Heuvelland' praktiserende huisartsen schriftelijk geönqueteerd of
en op welk niveau ze scholing wensten in subcutane en intraveneuze infusie en infusie via
een centraal veneuze poort (Port-A-Cath®). Er zijn drie deskundigheidsniveau's onder-
scheiden. Het laagste niveau, "kennis hebben van", is omschreven als: "de theoretische
kennis hebben over de indicatiestelling en in Staat zijn enkele complicaties te herkennen en
observaties te plegen". Bijvoorbeeld: herkennen dat een infuus subcutaan loopt. Het
middelste niveau, "uitvoeren", omvat kennis van het laagste niveau plus de bekwaamheid
om een behandeling volgens vooraf opgesteld protocol of behandelplan uit te voeren. De
specialist voert wijzigingen in het behandelplan door. Bijvoorbeeld: het aanhangen van
infuuszakken met vooraf opgegeven hoeveelheden medicijn en dosisaanpassing na
eventuele ruggespraak met de specialist. Het hoogste deskundigheidsniveau, "zelfstandig
indiceren en uitvoeren", omvat kennis van beide andere niveau's plus voldoende
bekwaamheid om zelfstandig de indicatie te stellen en zelfstandig het behandelplan te
wijzigcn. Bijvoorbeeld: volledig zelfstandig de indicatie voor subcutane infusie met
morfine stellen en deze behandeling uitvoeren. Centraalveneuze poorten worden op
indicatie van een specialist tijdens een operatie geplaatst. Huisartsen konden daardoor niet
het hoogste niveau kiezen. De respons was 68%. De meeste respondenten wensten
scholing in een of meerdere soorten infusie, 74% op alle drie de gebieden (tabel 10.1).

Tabtl 10.1 De behoefte cn het gewenste niveau van scholing van huisartsen (%).

Vru|
Schofingsbchoefte

Laag niveau

Middcl niveau

Hoog niveau

SubcuUan

94

5

15

80

latravcncus

94

13
23
64

Centraalveneus

72

41

59

nvt

Legenda: nvfniet van toepassing Respondenten: wenselijkheid scholing 65/65/65; niveau scholing:61/61/51.

Ook de landelijke enqueue over de taakverdeling tussen artsen en verpleegkundigen bij
infuusbehandcling bevatte een vraag over scholing (§5.3.2.4). De respons onder de 96
huisartsen in de projectregio was bij deze enquete 50%. Met de Stelling "Scholing en
training zijn noodzakclijke voorwaarden voor infuusbehandeling in de thuissituatie" was
94% het gedeeltelijk of volledig eens. Op de vraag "Vindt U dat U aanvullende scholing
en training zou moeten krijgen, alvorens U infuusbehandeling in de thuissituatie zal
kunnen toepassen?" antwoordde 86% "Ja". Ook had 38% (meestal eenmalig) ervaring met
IT. Dit betraf subcutane infusie bij pijn en uitdroging, intraveneuze infusie bij multiple
sclerose en Chemotherapie. Indien vooral huisartsen met affiniteit en/of ervaring
respondeerden en de non-responders (50%) geen ervaring hadden, had in de regio
minimaal ±20% ervaring met IT.
De behoefte aan scholing in de regionale enquete (voor de drie infuussoorten gemiddeld
89% tabel 10.1) en de landelijke enquete (86%) komen goed overeen. Deze percentages
zijn beduidend hoger dan in de BOHH-enquete van 1992. Wellicht omdat deze meerdere
medisch-technische handelingen bevatte. Ook kan de thuisbehandeling door de start van
het project actueler zijn geworden. Voorts heeft het Integraal Kankercentrum Limburg
eind 1992 een protocol voor subcutane pijnbestrijding bij terminale patie°nten verspreid.
Ook lijkt de confrontatie met infuusbehandeling in een praktijksituatie de behoefte aan
scholing op te roepen. Zo is op verzoek een Balint-groep geYnstrueerd/**
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10.2.2 INVENTAWSATIE VAN DE SCHOUNGSBEHOEFTE VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN
In bovengenoemde landelijke enquete werden ook 58 wijkvcrpleegkundigen van de SGK.H
gevraagd naar hun scholingsbehocfte. De respons was 4 5 % (26). Met de Stelling "Scholing
en training zijn noodzakelijke voorwaarden voor infuusbehandcling in de thuissituatie"
was 96% het gedeeltelijk of volledig eens Op de vraag "Vindt U dat I ' aanvullendc
scholing en training zou moeten krijgen. alvorens U infuusbchandeling in de thuissituatie
zal kunnen toepassen?" antwoordde 96% "Ja". Van dc respondenten had 27% ervaring
met IT. Dit betrof subcutane en intraveneuze infusie bij pijn en uitdroging en epidurale
infusie. Omdat alle wijkverpleegkundigen in de regio aangeschrcvcn zijn, had -bij een
respons van 45%- muiimaal ± 12% van hen ervaring met infuusbehandeling.
Als TMVs zijn wijk- (MGZ of HBO-V) en ziekenhuisverpleegkundigen (in service
opleiding A of HBO-V) aangesteld. De kennis en vaardighcden van deze opleidingen zijn
bekend verondersteld. Ook is uitgegaan van het deskundigheidsniveau van
wijkverpleegkundigen (reeds nageschoold in subcutane infusie) bij de SGKH '*'

10.3 Perspecdef op sdiollng (fase 3)
Om protocolontwikkeling, te hanteren technieken en scholing optimaal op clkaar te kunnen
afstemmen is de scholing vanuit het project mee ontwikkeld. Nagcgaan is welke kennis,
vaardigheden en attitude (vooral gericht op samenwerking) nodig zijn en wie op welke
wijze scholing kon organiseren/" Het ovcrleg met de scholingsorganisaties is gebruikt om
de eigen wensen en verwachtingen te verhclderen.*" Er is voor gczorgd dat de voor de
scholing ontwikkelde handelingslijsten ook geschikt zijn voor instructie aan patiCnten en
naasten. Vanuit de analyse is aangenomen dat verpleegkundigen en huisartsen evenals
elders -vanuit hun opleiding en ervaring- onvoldoende (parate) kennis en vaardigheden
kunnen hebben voor medisch-technische handelingen bij I T . " " * " In de taakomschrijving,
het functieprofiel en de scholing van de TMVs is rekening gehouden met instructie van
patienten en andere al dan niet professionele zorgverleners.'°° Het samenwerkingsmodel
tussen huisarts en TMV impliceert dat de scholing van de TMV vanwege de vereiste
inhoudsdeskundigheid en organisatorische en voorlichtende taken anders van aard en een
stuk intensiever is."' De cursus van de TMV dient bruikbaar te zijn bij de 'differentiatie'
infuusverpleegkundige.™ Samenwerking met de volgende instituten is onderzocht:

# Binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de UM Hep een onderzoek naar de
toetsing van technische vaardigheden in de huisartsgeneeskunde. Hiervoor is een aantal
vaardigheidscursussen ontwikkeld, waaronder "Infuustoepassingen voor de huisarts"/"' *"
De cursus gaf mogelijkheden tot het toetsen van vaardigheden, maar is gericht op de
huisarts en beperkt zieh tot perifere infusie. Het ontbreken van trainingsfaciliteiten en het
zelf moeten organiseren van de cursus bij deze optie zouden het project onevenredig belast
hebben. Ook was de continuiteit onvoldoende te waarborgen.
# Het Skillslab van de UM is opgericht om vaardigheidsonderwijs in medisch-technische

handelingen voor de thuiszorg te verzorgen.**" Dat een Skillslab daartoe goed geöigend kan
zijn bewijst het Skillslab Groningen."" Ook het Maastrichtse Skillslab heeft ruime
ervaring op het gebied van ontwikkeling en organisatie van onderwijs voor medische
Studenten en uitstekende trainingsfaciliteiten. Gezien het zorgmodel opperde het Skillslab
een gezamenlijke scholing van huisartsen en verpleegkundigen. Als onderdeel van de
universiteit had het Skillslab echter beperkte mogelijkheden om voor derden scholingen te
realiseren. Daarom is in goed onderling overleg besloten deze optie niet verder uit te
werken. Mogelijk verändert de rol van het Skillslab te Maastricht in de toekomst.""•*"
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# De Dienst Opleidingen van het azM (DO-azM) verzorgde de in-service opleiding A en

contractonderwijs en had ervaring in het onderwijzen van medisch-technisch handelen aan
wijkverpleegkundigen. De DO-azM heeft goede faciliteiten en kan bemiddelen bij stages :
in het ziekenhuis. Zij heeft een aanzet gegeven tot een intensieve en uitgebreide scholing ,
voor de TMVs. Voor de huisartsen kost deze intensieve scholing teveel tijd en geld. ::
Daarom is bij hen van deze optie afgezien.
# De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) van de Regionale

Huisartsenvereniging Heuvelland heeft jarenlange ervaring met nascholing van huisartsen
en zorgverzekeraars vergoeden het geaccrediteerde onderwijs gedeeltelijk.*" Naar aanlei-
ding van de BOHH-enqufite waren alreeds nascholingsavonden over medisch-technisch
handelen, waaronder infuusbchandeling, gepland. Eon van die avonden is aan IT gewijd.

10.4 Concept bij scholing (fase 4)
De projectcoördinatoren en de DO-azM hebben de cursus voor de TMVs ontwikkeld.*"
Voor de DO-azM is gekozen vanwege de ervaring met onderwijs in medisch-technisch
handelen, de beschikbare mensen en middelen en de bereidheid om de cursus mee vorm te
geven. Daarbij zijn ziekenhuishygiönisten en specialistisch verpleegkundigen uit het azM
geraadplecgd. Gezien de prijs-kwaliteit verhouding, de accenten binnen de organisaties en
de benodigde samenwerking, is bij de huisartsen gekozen voor een gezamenlijke scholing
door de WDH, de DO-azM en het project.*** Voor de lezingen is samengewerkt met de
WDH en azM specialisten. Het praktijkgedeelte is gebaseerd op de uitgebreide en
intensieve scholing van de TMVs. Schema 10.1 vat de basiselementen van beide
scholingen samen. In navolging van Ooms wordt niet van na- of bijscholing maar van
scholing gesproken.*"

Schtnu 10.1 Basisclcmcntcn scholing huisarts en TMV."' *"
BasiKlement Huisarts TMV
Opfrissen basiskennis • +/-
Verwerven nieuwe kennis -»A +
Vaardigheidstraining + +
Attitudeverbctering - +A

10.5 Verspreiding en toepassing van scholing (fase 5 + 6)

10.5.1 SCHOLING VAN DE HUISARTSEN

Vanwege de omvang van de lesgroepen en om vakanties, diensten en dergelijke op te
vangen, zijn in Oktober 1993 en februari 1994 scholingsavonden voor de regionale
huisartsen georganiseerd. De keuze voor scholing in e'en avond (3 uur plus een Vi uur
pauze) beperkte het aantal onderwerpen. Doel van de scholing was de huisarts toe te nisten
met de minimumkennis, vaardigheden en attitude voor IT. De scholing bestond uit
lezingen over pijnbestrijding, samenwerking bij infuusbehandeling en vaardigheids-
trainingen op onderdelen van de infuusbehandeling (schema 10.2).*** De Dienst
Opleidingen onderwees de medisch-technische handelingen via de handelingslijsten uit de
protocollen. De TMVs waren aanwezig voor assistentie en ter kennismaking. Bij de eerste
scholingsavond waren 30 (60%) van de 50 aangemelde huisartsen aanwezig, bij de tweede
negen (56%) van de 16. In totaal hebben 39 (41%) van de 96 regionale huisartsen
deelgenomen. Per avond kost dit ongeveer /1.700. De huisartsen betaalden / 5 0 (het
ziekenfonds vergoedde 61% via WDH aecreditatie).
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Scbwa 10.2 Scholingsprogramnu huisartscn

Lcziafti (3x15 • ! • • !« • ) •
* Het project lnfuusbehandeling Thua"
* Pijnbcstnjding in de thuissituaiic
* Ins en outs van mfuusbehandchng

Workshop I (45 mnutrn): vaardi(hcidstrainiag inbrrngrn ptrifccr iafuns
* Een infuuscanule inbrengcn bij cen fanloom
* Aansluitcn van een toedicmngssysiecm aan een inhiuscanute
* Afplakkcn van dc mfuuscanulc
* Verawging van de insteckopemng
* Vcrwijderen van een infuuscanule
* Intcrventies bij onvoldocnde functioneren van het infuus

Workshop 2 (20 •iaattn): vaardightidstraining infusi«
* Een toedieningssysteem vullen volgens dc handclingenlijst
* Het gcbruik van drie-weg kranen
* Centraal vcneuze poort aanprikken

Workshop 3 (20 aiiaiitea): rrktotn en poapsYiltmra
* Berekening van het infuusvolume en dc toedienings/dnippelsnelheid
* Werking clastomeerpomp
* Werkmg perfusoren en volumegestuurde pompen

10.5.2 SCHOUNC VAN DE TMVS
De DO-azM heeft de TMVs geschoold.**' De scholing is gebaseerd op het model van
Clinical Teaching. Daarbij zijn dc theoriecomponent, dc theoriecomponent van de vaardig-
heden, de vaardigheidscomponent en de praktijkcomponent integraal op elkaar afgestemd.
Bij de onderwijsbijeenkomsten is gebruik gemaakt van de interactieve onderwijs-
mogelijkheden van een kleine groep. De scholing bestaat uit zeven modules van elk vier
uur (schema 10.3). Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt het studiepakket zelfstandig
doorgenomen (drie uur). De medisch-technische handelingen zijn aan de hand van in de
protocollen opgenomen handelingslijsten onderwezen. De vaardigheden zijn getoetst met
op de handelingslijsten gebaseerde observatiescoringslijsten.*'' De scholing kost /900
cursusgeld plus 28x±/30=/840 uurloon per TMV. Tevens hebben de projectcoördinatoren
de TMVs uitgebreid geinstrueerd (drie halve dagen) over:
* Achtergronden en doelstellingen van het project.
* Reguliere aanmeldings- en andere procedures bij thuiszorg in de regio Heuvelland.
* Afwijkende aanmeldings- en andere procedures ten behoeve van het project.
* Logboek en registratieformulieren.
* Rol en attitude van de TMVs binnen het project.
Exclusief het uurloon van de projectcoördinatoren kost dit 12x±/30=/360 per TMV.

10.6 Evaliutie van scboling (fasc 7)

10.6.1 METHODEN

De scholing is op twee manieren gee'valueerd. De deelnemers is gevraagd naar hun mening
over de scholing (proces). Ook is gekeken in hoeverre de aangeboden kennis en kunde in
de praktijk van de IT aanwezig waren (effect). Bij huisartsen en TMVs is daartoe in de
vragenlijst na elke behandeling gevraagd of zij zieh voldoende toegerust achtten voor de
praktijk (methode §8.4. l+§ 14.4.1; resultaten H:8,12,14). Bij de huisartsen is tevens
bijgehouden in hoeverre zij het inbrengen van een perifere infuuscanule beheersten.
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Schema 10.3 Scholingsprogramma transmuraal infiiusverpleeglcundigen.

Module 1: consequcnties medisen-technisch handelen door verpleegkundigea (theorie)
* Het Verplcegkundig Beroepsprofiel
* De Wet Beroepen in de Individucle Gezondheidszorg
* Raamovcrcenkomst mcdisch-techmsch handelen in de regio Heuvelland
* Medisch-techmsch handelen door cen vcrpleegkundige
* Medisch-techmsch handelen door een TMV in de thuissituatie aan de hand van casus

Module 2: lubeutane/perifere infusie in dt thuiuituatie (theorie en vaardigheden)
* Het berekenen van oplossingen en druppelsnclheid
* Het tocvocgen van mcdicatic aan infusicvloeistof
* Het opbouwen van cen infuustoedieningssysteem
* Aansluiten/vcrwisselcn van zakkcn/kolven infusicvloeistof
* Inbrcngen van een jubcutane intuuscanule en assistcren bij het inbrcngen van een perifere infuuscanule
* Verzorging van dc insteekopening van een subcutane/pcrifcre infuuscanule
* Verwijdcren van een subcutanc/perifere infuuscanule

Module 3: eenlraal veneuze poort en ealheter in de Ihuiuituatie (theorie en vaardigbeden)
* De wcrking van de eenlraal vencu/c poort (Port-a-caln*) of catheter
* Voorzorgsmaatregclen in verband met ccntraalveneuze infusic
* Het aan- en afkoppelcn van een infuusloedicningssysteem bij de cenlraal veneuze poort of catheter
* Het verzorgen van de insteekopening van een eenlraal veneuze poort of catheter
* Het aanbrengen en verwijderen van een Hubnemaald bij een centraal veneuze poort

Module 4: pompen rn hulpmiddelen bij infuiie (theorie en vaardigbeden)
* De werking van infuuspompen. pcrfusorcn en clastomcerpompcn
* Problecmidennncatic en -oplossing
* Soorten inluusvlocistoffcn, samcnslelling, werkwijze en observatie tijdens de tocdiening
* Het mcdicijn vcrwijzingssyslecm in dc thuissituatie en de rol van de TMV hierin

Module S: instructie geven (theorie en vaardigheden)
* Het verzorgen van vaardighcidsondcrwijs
* Stappen in een onderwijssituatie
* Doelen formuleren
* Didactische werkvormen
* Het gebruik van lecrmiddelen
* Organisatorische aspecten en de invloed op de onderwijssituatie
* Het maken van een lesopzet en het uitvoercn van een mini-les

Modules 6.1 en 6.2: stage bij pariünt thuis en in het dagcentrum van het azM (vaardigheden)
* Berekenen van oplossingen en druppelsnelhcden
* Verzamelcn en klaarzetten materiaal voor cen infusie
* Aansluitcn/vcrwisselen van zakken/kolven infusievloeistof
* Inbrcngen van een subcutane infuuscanule en assisteren bij het inbrengen van een perifere infuuscanule
* Het aanbrengen en verwijderen van een Hubnemaald bij een centraal veneuze poort
* Beoordelen van de insteekopeningen

Toetsing (theorie en vaardigheden)
* Doorlopende toetsing van vaardigheden tijdens de lessen in het skillslab van de Dienst Opleidingen
* Afsluitcnde toetsing van de theorie met 40 ja/nee vragen
* Afsluitendc toetsing van de vaardigheden in de praktijk tijdens de stage in het dagcentrum

10.6.2 OORDEEL VAN DE HU1SARTSEN OVER DE ONTVANGEN SCHOLING

Doel van de scholing is om de huisartsen voor subcutane en intraveneuze infusie het
hoogste onderscheiden deskundigheidsniveau te laten bereiken. Voor centraalveneuze
infusie wordt het laagste niveau voldoende geacht. De scholingsdoelstelling is vanuit het
project geslaagd geacht, indien 50% of meer van de deelnemende huisartsen tenminste de
bovengenoetnde deskundigheidsniveau's bereikt. De huisartsen zelf is gevraagd hun eigen
deskundigheidsniveau in te schatten. Tijdens de scholing is bij de 39 deelnemende
huisartsen vooraf een enqueue afgenomen over het reeds aanwezige deskundigheidsniveau
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en het niveau dat men wenste te behalen. Aan het eind van de scholing is het aanwezige
deskundigheidsniveau nogmaals nagevraagd. Van 25 huisartscn (64" o) zijn beide vragen-
lijsten voor verwerking geschikt. Tabel 10.2 geeft aan welk deskundigheidsniveau de
huisartsen volgens henzelf voor en na de scholing hebben en welk niveau zij wensen te
bereuten. Het gemiddelde niveau is op een schaal van 1,0 tot 3,0 uitgedrukt.

Tabel 10.2 Deslcundi«hei<bnive«u van iwlwM— ap vmcnfflendc tiMriMajSt
Deskuadtgbeidjaiveau

Laag (waarde 1)

Middel (waarde 2)

Hoog (waarde 3)

Gemiddeld (1-3)

Subcmaan %

Voor

80

8

12

U

WCM

4

8

88

2.8

Na

16

16

68

2.5

V M

68

28

4

1.4

latravcacai %

r W C M

8

40

52

2,4

Na

4

56

40

2.4

( rntrialvtnf ui H

Voor

100

0

0

1

W C M

32

40
28

2

Na

28

64

I

1.S

Lcgtnda Rcspondentcn: 25.

Vervolgens is de toename in deskundigheidsniveau's gemeten en in hoeverre de scholing
aan de individuele wensen van de huisartsen hecft voldaan (bijlage 10.1). De gewenste
scholingsniveau's van aan de scholing deelnemende huisartsen zijn hoger dan die van alle
huisartsen (tabel 10.1). De scholing over subcutane en centraalveneuze infusie hectt aan de
wensen van de huisartsen en die van het project voldaan. Bij de intraveneuze infusie is met
40% op het hoogste niveau de projectdoelstelling (streven 50%) niet gehaald. Het
gemiddeld behaalde niveau komt wel dicht in de buurt van wat de huisartsen zelf wensen.
Van alle deelnemende huisartsen heeft gemiddeld 20% geen profijt van de scholing
(bijlage 10.1). Zij vinden het tempo te hoog. 'Overall' leren de huisartsen in 24% minder
dan gewenst, in 64% evenveel en in 12% meer (bijlage 10.1). De verwachtingen voor de
scholing liggen bij de subcutane infusie hoger, bij de centraalveneuze infusie lager.
Het streven (tabel 10.3) bij intraveneuze infusie was om 50% of meer van de huisartsen bij

Tabel 10-3 Het door huisartsen op onderdelen bereikte deskundigheidsniveau (%).

Specifiek onderdeel

Berekening van de vereiste inloop- en
dmppelsnelheid

Infuustoedicningssysteem opbouwen

Perifere infuuscanule inbrengen

Aansluiten toedieningssysteem op perifere
infuuscanule

Het gebruik van drie-weg kianen

Verzorgen van de insteekopening

Perifere infuuscanule verwijderen

Interventiemogelijkheden bij onvoldoende
functioneren infuus

Centraalveneuze poort aanprikken

De elastomeerpomp

Perfusoren en volumegestuurde pompen

Legenda: +/- =het hoogste niveau is bij 50% of meer al dan niet gehaald. Respondenten: 26.
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Laag

58

15
4
4

15
8
4
19

4
58
77

Midden

31

54
46
46

50
46
35
35

62
27
15

Hoog

12

31
50
50

35
46
62
46

35
15
8

Streef
niveau

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

laag

laag

laag

Niveau
bereikt

-

+
+

-
+

-

+
+

+



de acht essentieel geachte onderdelen het hoogste niveau te laten behalen (tabel 10.3).
Siechts bij drie onderdelen is de doelstelling gehaald. De resultaten weerspiegelen dat
informatie over het aanprikken van de centraalveneuze poort en pompsystemen siechts ter
kennisname is aangeboden.

10.6.3 OORDEEL VAN DE TMVS OVER DE ONTVANGEN SCHOLINC
De scholing van de eerste zes TMVs is door vijf (83%) van hen na afloop schriftelijk
gefivalueerd. Elke scholingsmodule is beoordeeld op de cursusinhoud, de docent en de
lesorganisatie (bijläge 10.2). De waardering voor de inhoud van de modules varieert
omgerekend van 6,9 tot 8,4, die voor de docenten van 5,7 tot 9,0 en die voor de lesorgani-
satie van 6,3 tot 8,6. De meeste modules zijn door de deelnemers als goed beoordeeld. Het
onderdeel 'Perifere Infusie' is lager beoordeeld. Bij navraag blijkt dit grotendeels terug te
voeren op de docent. Het 'overall eindoordeel' van de cursisten is gemiddeld 8,0 (bereik:
7,5-10). Het uit de afzonderlijke modules berekende 'overall eindoordeel' is gemiddeld 7,9
(bereik: 7,2-8,4) en stemt hiermee goed overeen.

10.6.4 OORDEEL VAN HUISARTSEN EN TMVS OVER HET NUT VAN DE SCHOLING
Naast het oordeel over de scholing zelf, is de zorgverleners ook in de evaluatie aan het
cind van clkc bchandcling gevraagd naar het nut van het gehanteerde protocol en de
scholing (tabel 10.4). Over de duidelijkhcid van het protocol, de combinatie van protocol
en scholing en de praktische uitvoerbaarheid is men redelijk positief. In de praktijk bestaat
ec/iter oo/t na 5c/ro/mg nog herW/te aan ofKkrstattfMffg «foor anefen? zofg» wterwre.

T»bel 10.4 Oordelen huisartsen en verplcegkundigen combinatie scholing en ondersteunend protocol.

Stelling ' Verpleegkundige Arts

In het protocol staan de te verrichten handelingen 4,0 / 0,4 / 3-5 3,9 / 0,5 / 3-5
duidclijk omschreven

In combinatie met de scholing of instmctie biedt het 4,0 / 0,5 / 2-5 3,8 / 0,5 / 2-5
protocol voldocnde basis om handelingen zelfstandig te
verrichten

Het protocol blijkt in de praktijk goed uitvoerbaar 4,0 / 0.5 / 2-5 3,8 / 0,5 / 2-5

Ondanks de scholing of instmctie heb ik regelmatig 3,4 /1,0 / 1 -5 3,2 / 1,1 / 1 -5
ondersteuning nodig van andere zorgverleners."

Lcgtnda "-vijfpuntsschaal 1 zcer mee oneens 2 mee oneens 3:niet met eens en niet mee oneens 4:mee eens
5:zcer mec eens.'-gemiddclde, standaarddeviatie, bereik"=deze Stelling is ter vergelijking omgecodeerd, ook
hier drukt ecn hoog getal dus tevredenheid uit Respondenten verpleegkundig: 109-116, arts: IO2-1O5.

10.6.5 VAARDIGHEID BIJ HET INBRENGEN VAN DE PERIFERE INFUUSCANULE

Een andere graadmeter voor het effect van de scholing bij de huisarts is de vaardigheid
betreffende het inbrengen van perifeer intraveneuze infusen. Deze parameter is via de
notulen van het werkoverleg en de zorgdossiers vervolgd. Het inbrengen bleek in 13%
(32/164) van zowel de eerste als van vervolgbehandelingen thuis mogelijk (tabel 10.5). De
meeste patienten met een intraveneuze behandeling starrten echter in het ziekenhuis.
Daarom is het reölcr te kijken naar het aantal tijdens de behandeling ingebrachte
infuuscanules. Deze blijken in 25% (22/88) door de huisarts te zijn ingebracht. Dat toch
veel infusen tijdens de behandelingen in het ziekenhuis ingebracht zijn, wordt veroorzaakt
door enkele patiönten bij wie het inbrengen van de infuuscanule moeilijk is. Hetzelfde doet
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zieh voor bij de vervolgbehandclingen (hoe vaker behandeld hoc groter de kans op
moeilijkheden bij het aanprikken). Ook in het ziekenhuis moeten dan vaak meerdere
pogingen ondemomen worden om een infuuscanule in te brengen. Wellicht representeren
de in de eerste behandeling tijdens de behandeling ingebrachte infuuscanules dan ook het
beste het technisch vaardigheidsniveau van de huisartsen. Deze blijken in 43% (20/46
tabel I0.S) door huisartsen ingebracht te zijn In een aantal gevallen brengen huisartsen
geen nieuwe infuuscanule in omdat zij de vereiste kennis en vaardigheid ontberen. Hetzij
omdat zij de scholing niet hebben bijgewoond. hetzij omdat zij vanwege de geringe
toepassing de vaardigheid niet op peil hebben kunnen houden.

T»bd 103 Plats van thuis en in hei zickenhuis ingebrachtc perifecf in
PUaa

Poli/afdeling

Dagcentnim

EHBO

Thuis

Totaal

Benandeliaf 1
Start

16

29

1
7
S3

Tijdcns

1
•

25
20

46

Behaadrliog 2-Id
Sun

6

14

0
3
23

Tijdf».

13
•

27

42

Start

22

29

IS

10
76

Tataal

TljdtM
14
•

S3
22
I I

Lcgeada: *-niet vm toepassing: vervolgnaalden werden op een van de andere lokaties mgebrachl.

10.6.6 VAARDIGHEDEN TMVs
De scholing van de TMVs lijkt voldoende voor de meeste praktijksituaties (tabel 10.4).
Tekortkomingen betreffen vooral materiaalgebruik en infectiepreventie. Hierover zijn bij
de start van het project geen bindende richtlijnen opgesteld. Eerst moest er een vertaling
gemaakt worden van de kliniek naar de thuissituatie. Ook blijkt er soms een discrepantie
tussen de officiele protocollen en de dagelijkse praktijk in de kliniek. De instructie aan het
begin van het project blijkt noodzakelijk. In het wekelijks werkoverleg is veelvuldig tijd
besteed aan de protocollen en werkafspraken. Continue instructie -tezamen met de
terugkoppeling van hoe een en ander in de praktijk werkt- blijkt nodig.

10.6.7 BESCHOUWING

De scholing had tot doel om door kennis, vaardigheid en uniformering in de handelwijze
thuisbehandeling mogelijk te maken. Ook is draagvlakvergroting beoogd.
Een meerderheid van de regionale huisartsen had bij diverse inventarisaties behoefte aan
scholing betreffende subeutane, intraveneuze en centraalveneuze infusie. Van de 96
regionale huisartsen heeft 41% aan de scholing deelgenomen. Dit is een gebruikelijk
opkomstpercentage voor scholing onder WDH auspieiön.*" Op grond van hun readies
leken de huisartsen de combinatie van kennis- en vaardigheidsonderwijs te waarderen."**
Wel gaven ze aan dat het tempo hoog lag. De scholing lijkt overigens grotendeels te
voldoen aan hetgeen onder postacademisch onderwijs geneeskunde wordt verstaan.*** Er
komt een duidelijk scholingseffect naar voren. De effeetmaat bestaat echter uit het
subjeetieve, door de deelnemers aan de scholing over zichzelf gegeven, oordeel. Dit
oordeel is meestal hoger, maar correleert wel met objeetief gemeten scholingseffecten/™
De idealistische scholingsdoelstellingen van het project zijn slechts gedeeltelijk bereikt.
Het is -ook gezien de ervaringen met de scholing van de TMVs- niet realistisch te
verwachten dat huisartsen zieh in slechts enkele wen de vereiste kennis en vaardigheden
volledig eigen kunnen maken. Het is dan ook aan te bevelen om -uit het oogpunt van
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continue scholing- aan het infuusbeleid en het inbrengen van infusen in de huisarts-
opleiding expliciet aandacht te schenken.
De scholing blijkt aanvullende ondersteuning bij een concrete patient niet overbodig te
maken (H:8). Een afnemend scholingseffect is ook bekend van andere weinig frequent
toegepaste medisch-technische handelingen/"' Wanneer huisartsen de infuuszorg in de
regio 'Hcuvelland' in de praktijk brengen, worden zij ondersteund door de TMVs, die een
veel uitgebreidere training hebben gehad en ook geschoold zijn in het geven van
instructies. Over de scholing die zij hebben ontvangen zijn de TMVs (zeer) tevreden. Men
waardeert met name de wisselwerking tussen theorie en praktijk, de mogelijkheden om
vaardigheden te oefenen, en het uitwisselen van ervaringen. Wei vinden ook zij dat in de
scholing veel in korte tijd aan bod komt ('stoomcursus'). De TMVs instrueren de
patienten, hun naasten en de in dc zorg participerende wijkverpleegkundigen (die vooraf
geen extra scholing hebben ontvangen). Bij instructie volgens een uniforme handelwijze
kunnen patiCntcn en naasten in de thuisbehandeling participeren. Wordt dit nagelaten, dan
treedt vcrwarring op, geven patient en/of naaste verzorger(s) aan zieh duidelijk minder op
hun gemak te voelen en kan hun leerproces vertraagd worden (H:8,14). Dit is ook het
geval bij andere toepassingen van thuiszorgtechnologie.*" De actieve rol van de TMVs in
de continue deskundigheidsbevordering is analoog aan die van het verpleegkundig
instructietcam bij het Kruiswerk Amsterdam."' Toch blijft, ondanks de scholing van
huisartsen en van en door TMVs, bij sommige patienten specialistische aanvullende
ondersteuning vanuit het ziekenhuis of het Groene Kruis nodig. Ook blijft, zelfs bij
uitgebreide protocollen en daarop afgestelde scholing zoals in het onderhavige project,
inter individuele variatie bij medisch-technische handelen bestaan.
In hoeverre de scholing heeft bijgedragen aan de draagvlakvergroting onder zorgverleners,
zorgorganisaties en financiers is niet vervolgd. Uit de readies op, tijdens en naar
aanleiding van de scholingsactiviteiten lijkt scholing deze functie wel te vervullen.

10.7 Conclusies
In Nederland bestaat ccn veelheid aan locoregionale handelwijzen en protocollen. Bij de
uitvoering van complexe medisch-technische handelingen thuis naar het model van Orem
is het essentieel dat consequent eönzelfde handelwijze toegepast wordt. Een voor
patiönten, naasten, verpleegkundigen en artsen op elkaar afgestemde scholing is hiervoor
een vereiste.
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Hoofdstuk 11

Financiering en technologie

11.1 Docl van kciucn in financiering en technologie (fas* 1)
De financiering van de Nederlandse gezondheidszorg is wettelijk gereguleerd onder andere
middels de Wet Tarieven Gezondheidszorg. De totale (overheids)uitgavcn voor
gezondheidszorg en de verdeling daarvan worden bovendien jaarlijks (van overheidswege)
vastgesteld in het Jaaroverzicht Zorg (voorheen Financieel Overzicht Zorg). De tarieven
van diverse behandelingen worden van overheidswege vastgesteld in het Centraal Orgaan
Tarieven Gezondheidszorg. Tijdens dc projectperiode is de Intensieve Thuiszorg (ITZ)
regeling van kracht geweest.'" Deze regeling voorzag in extra financiering voor intensieve
verpleging en verzorging thuis ter voorkoming of uitstel van, of overbrugging tot aan
ziekenhuis- of verpleeghuisopname. Omdat voor IT geen centrale tarieven zijn vastgesteld,
betreft aandachtspunt 4 uit hoofdvraagstelling II de vormgeving van de financiering.*"
Hierbij zijn via de innovatiecyclus (schema 2.5) de invloed van de keuze van de
financieringsvorm en technologie bestudeerd.

11.2 Analyse van keuzen in financiering en technologie (fase 2) *'
Vanaf de projeetaanvraag is de interactie tussen financiering en technologie onderkend. Er
werd uitgegaan van ongeveer 200 patignten en 1.775 infusiedagen (bijlage 11.1).
Binnen het project was voor betaling van de wijkverpleegkundigen en de huisartsen
/200.000 en voor scholing /24.000 begroot. De kosten van e'en training voor 66n patient
via een facilitair bedrijf werden geschat op /262.50 (drie in ziekenhuis en eon thuis; totaal
drie uur ä /87.50 per uur)/™ Bij 200 patienten (200x/262,50=/52.500) zou per inrusiedag
ongeveer/97 (/224.000-/52.500/1.775) resteren voor de bekostiging van de huisarts en de
wijkverpleegkundige. Dit kwam overeen met maximaal ±2 huisartsconsult of 1 % uur
wijkverpleegkundige zorg per inrusiedag. De tarieven voor visites van de huisarts
bedroegen bij ziekenfondspatienten via ITZ /34,25, later /34.50 en bij particulieren / 5 1 ,
later /52.50 (buiten kantooruren beide dubbel tarief). Het wijkverpleegkundig uurtarief
was /55 tot /65, exclusief overhead (richttarief inclusief overhead /81,25)."'
Het ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur (nu Volksgezondheid Welzijn en
Sport) sloot bekostiging van infusie-apparatuur, medicatie en infuusvloeistoffen vanuit de
projectfinanciering uit. Daarvoor is financiering gezocht binnen de ITZ (totaal maximaal
/200 per dag). De kosten van de infuussystemen en toebehoren (cassettepomp exclusief
medicatie) betrokken via een facilitair bedrijf werden op /90 per dag geraamd (bijlage
11.1)/" Dit bedrag was scherp gecalculeerd. De elastomeer- en de veerpomp bleken niet
veel goedkoper (bijlage 11.1). Implanteerbare pompsystemen zijn vanwege hun
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beperkingen (langdurige toediening 6e"n soort medicatie, 'break even' ten opzichte van
andere Systemen pas na 12 weken) niet vergeleken.*™ Per dag zou derhalve ongeveer /110
(/200-/90) resteren voor medicatie en infuusvloeistoffen. Overschrijding hiervan zou het
azM dienen te beköstigen aangezien de zorgverzekeraar VGZ een bijdrage van het azM
wenste (via het toenmalige geneesmiddelen vergoedingssysteem).*" *™

Per infusiedag was aldus in totaal ±/325 gulden beschikbaar (/224.000/1.775 + /200),
plus een eventuele bijdrage van het azM. Op grond van de volgende overwegingen leek het
desondanks nict opportuun om op basis van de oorspronkelijke financieringsafspraken
infuusbehandelingen thuis aan te gaan bieden:
* L)c/.e financicringsvorm zou patiönten ongelijke toegang tot zorg bieden. Alleen

patiCnten die na een korte training in Staat waren de infuusbehandeling grotendeels
zelf uit te voeren zoudcn in aanmerking komen (er was slechts financiering voor l'/j
ä 2 uur professionele hulp per dag).

* Deze financieringsvorm zou IT voor veel terminate patiönten slechts toegankelijk
maken, indicn zij zelf een financiele bijdrage zouden leveren. Bij veel terminate
patiCnten werd namelijk reeds ITZ-zorg ingezet, vaak al tot het maximum van /200
per dag.

* De projcctgelden zouden binnen deze financieringsvorm niet louter als
'stimulcringssubsidie' worden ingezet, maar voor vergoeding van zorgverlening.

* De VGZ wilde dat het azM de eventuele meerkosten voor medicatie en infuus-
vloeistoffen voor haar rekening nam omdat thuisbehandeling verpleegdagen zou
besparen. Het azM daarentegen wees op haar academische functie en de druk op de
bedden. Bij thuisbehandeling zouden in de hierdoor vrijkomende bedden andere
patiönten van de wachtlijst opgenomen worden.

* Er was in feite sprake van een open-eind-financiering en het was onduidelijk welke
partij daarvoor de eindverantwoordelijkheid zou moeten nemen. Noch de vakgroep
Huisartsgeneeskunde (verantwoordelijk voor project), noch het azM, noch de
SGK.H, noch de VGZ konden of wilden die verantwoordelijkheid nemen.

11.3 Pcrspcctlcf en concept bij financiering en technologic (fase 3+4)
Op grond van bovenstaande is het financieringsconeept herzien. Er is vanuit gegaan dat de
financiering zoveel mogelijk marktconform is, hetgeen betekent dat goederen en diensten
tegen rede prijzen geleverd en volgens gangbare prineipes gefinancierd worden:**"
* Zorgverleners en organisaties kunnen onder normale financiele omstandigheden

werken (loon naar werken, maar ook verplicht kwalitatief goede zorg te verlenen).
* De projectgelden worden niet voor zorgverlening ingezet. De projectgelden

(scholing, investeringen) moeten 'leverage' (hefboomwerking) hebben.
* Omdat hun budget al gelabeld is, committeren zorgorganisaties zieh alleen tot te

overziene bijdragen.
* Het project financial enkele vaste zorgkosten ('risico' läge instroom).
* Zorgverzekeraars dragen per patient de variabele zorgkosten ('risico' hoge

instroom).
Ter operationalisatie van deze uitgangspunten zijn de kosten voor IT binnen het project
onderscheiden in wetenschappelijk onderzoek, investering en zorgverlening. Alleen de
kosten betreffende investering en zorgverlening worden verder besproken. Deze kosten
zijn onderscheiden in vaste en variabele componenten.
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11.4 Versprekfhtg en toepassmg v » financiering en technologk (fase 5 + 6 )
Op basis van voomoemdc uitgangspunten was het mogelijk eon tinaiKicIc basis te creCrcn
binnen het Samenwerkingsverband Transmuralc Zorg (§8.3). De vaste materiele
investeringen zijn op /10.000 begroot, de vaste personelc kosten voor twee jaar op
ongeveer /90.000 voor scholing/basisaanstelling TMVs en /96.800 voor zorgcoördinatie
(bijlage 11.2). Het project (IT) zou ongeveer /1.000 per patient betalen. De variabele
kosten waren vooraf grotendeels onbekend. De SGK.H nam de TMVs in dienst en stcldc ze
op uurbasis voor de prijs van /55 beschikbaar aan het project. Voorts nam de SGK.H de
debiteuren/crediteuren administratie voor haar rekening (/52.50 per patient) en stelde haar
CM gratis ter beschikking (2OOx/55). Het azM vergoedde een deel van de kosten van
infuusmaterialen (/22.000) en de afvalverwerking (/5.000). Het TDC financierde de
kosten (/30.000) om het project als business unit te kunnen laten operercn. De overige
variabele zorgkosten zouden bij de zorgverzekeraars (verz) worden gedeclareerd. label
11.1 geeft weer dat onzekerheden over kosten blevcn bestaan, maar dat de oorspronkelijke
risico's voor het project en het azM gereduceerd werden. Voor de zorgverzekeraars Ickcn
de risico's het grootst, maar zij gaven meestal op grond van een individuele oftcrte per
patient goedkeuring. Omdat een formele financiehngsgrondslag ontbrak, gebeurde dit
hetzij op basis van de ITZ-regeling hetzij uit coulance. De VGZ gaf daarnaast op voorhand
een financieringsgarantie af voor SO patienten met morfine-infusie ä raison van /1.300 en
50 met mannitolinrusie ä /2.075, totaal /168.750 (bijlage 11.3)."'

Door vertragingen in het ontwikkelen van de zorgverlening diende de projectduur verlengd
te worden. Bij de tussenrapportagc in mci 1994 is daartoc bij WVC met goed gevolg een
verzoek tot budgetneutrale verlenging gedaan (bijlage 11.2). De nieuwe begroting gaf
slechts beperkte afdekking van financiele risico's in de zorgverlening (/15.000).

Tabel 11.1 Begrote kosten volgens oorspronkelijk voorziene en gekozen financiering (guldens).

Kostensoort

Basis TMVs 100.000

TMV zorguren

Huisartsconsult

Dagcentrum/EHBO

7

7

7

Zorgcoördinatie 96.800

Medicatie

Infuusmatenaal

Pompen/standaarden

Afval

Totaal

?

7

?

7

Verz

•

7

196.000

•i

159.000

J
355.000

IT

224.000

?

224.000

azM

7-196.000

5.000

7

Verz

?

?

7

?

7-22.000

7

7-5.000

7

IT
100.000

96.800

196.800

azM

22.000

5.000

27.000

Legenda Verz=zorgverzekeraars, ?=een bij de start van het project onbekend bedrag, ?-x=een bedrag dat resteert
als een andere partner een vast bedrag bijdraagt, | =een bedrag voor meerdere begrotingsposten tezamen.
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11.5 Evaluadc van financiering en technologic (fase 7)

11.5.1 METHODE BESTUDERING VAN FINANCIERINGS- EN TECHNOLOGIEKEUZEN

Ter bestudering van de kosten fungeerde het project als een business unit en kocht zorg in
bij de SGKH (TMVs, infuusstandaarden, bezorgdienst), huisartsen (consulten), openbare
apothekers (medicatie en infuusmaterialen), het ziekenhuis (pompen, medicatie en
infuusmaterialen) en externe leveranciers (pompen en infuusmaterialen). In samenwerking
met het financieel beheer van het TDC zijn de kosten per behandeling berekend en
gefactureerd. De financiele administratie van de SGKH declareerde op basis hiervan bij de
zorgverzekeraars en betaalde zorgverleners en zorgorganisaties. In hoofdstuk 15 worden
de kosten gedetaillecrd besproken. In dit hoofdstuk worden de effecten van de keuzen van
dc infuustechnologie en de financiering voor de diverse partijen belicht. Hierbij zijn de
tocgcpaste technologies en financiering vergeleken met de oorspronkelijk voorziene
casscttcpomp met ccnmalige training van de patient en financiering (§11.2-§11.4).

11.5.2 RESULTATEN VAN FINANCIERINGS- EN TECHNOLOGIEKEUZEN
Tabcl 11.2 geeft de effecten van de keuzevarianten met betrekking tot financierings vorm
en infuustechnologie voor diverse betrokken partijen (uitgebreider bij lagen 11.4 en 11.5).
Waren zoals in 'Scenario I' de oorspronkelijke technologie en financiering gekozen, dan
zou het ITZ-budget bij 2.591 infuusdagen ä/200 zo'n /518.200 zijn geweest, het reguliere
budget /14.714 (bijlage 11.5) en de totale bijdrage van de zorgverzekeraar maximaal

y!>1A2AW. »Hrt'JuW.har'jiapjtßP.fbcsrJijidcajir.aap.d/* '.rvvÄCSchrjidiry' van het ITZ-hudget
hebben moeten leveren. 'Scenario II' geeft de kostenverdeling bij de uiteindelijk gekozen
financieringsafspraken in combinatie met de oorspronkelijk geplande technologie
(cassettepompen). In dit geval zouden de kosten voor het project en het azM beperkter zijn
geweest, maar zouden de verzekeraars bijna 40% duurder uit zijn geweest. 'Scenario III'
geeft de kostenverdeling zoals die zou zijn opgetreden bij de technologies van het project
en de voorziene financieringsafspraken. Het azM zou in dit geval waarschijnlijk geen
bijdrage hebben hoeven te leveren. 'Gerealiseerd in het project' geeft de kostenverdeling
op basis van de uiteindelijke financieringsafspraken en infuustechnologieS in het project.

Ta bei 11.2 Effecten van combinaucs van financierings- en technologiekeuzen.

Kotleo'

Koorztoie feenno/og/e

Personeel

Materieel

Tottal'

521 341

426 195

947 536

Ge Aaren /ecnno/ogie

Personeel

Materieel

Tottal'

489 053
257.434

746.487

Vera IT azM
Koorriene yinonciermg

302.258
230656
532.914

269.970
248230

525.404

Scenario/
210.000

0

210000

Scenario ///
210000

0

210.000

0
195.539

195539

0

0
0

Verz IT •zM
Gehören financiering

338508
398 920

737.428

Scenario //
162500

0

162500

Gemi/ueera' in pro
306.220

228.159

534.379

162 500
0

162.500

11250

27.275

38.525

/ e «

11.250
27.275

38.525

Legeada: Verz-zorgverzekeraars, '-niet altijd het totaal van de daarop volgende kolommen (bijlage 11.5),
Miiervan financicrde dc SGKH /9 .083 , '-hiervan finaiKierde dc SGKH / 9 . 0 8 3 + / 2 . 0 0 0 = / l 1 083 (bijlage
H.5).
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11.5.3 BESCHOUW1NG FIN ANdElUNGS- EN TECHNOIOCIEKEUZEN
De evaluatie van de financiering geeft inzicht in de efTecten van verschilfende combinaties
van technologies en financienngsafspraken. Zij kan. analoog aan de ontwikkelingen in de
ziekenhuiszorg, aanknopingspunten bieden voor een functiegerichtc bcnadering van de
financiering van IT.*" Ook toont zij de noodzaak aan van gocde financier ingsafsprakcn bij
complexe medisch-technische behandelingen thuis. Gezien de toenemende druk op de
reguliere budgetten van de meest betrokken zorgorganisaties (ziekenhuis, Grocnc Kruis en
huisartsen) lijkt het niet realistisch ervan uit te gaan dat deze organisaties deze zorg binnen
de bestaande budgenen kunnen realiseren (bijlage 11.6) **"

Zoals aangetoond kan wetenschappelijk onderzoek in het kader van een innovatie- en
zorgvemieuwingsproject regionale efTecten hebben op de wijze van financiering.
Aangezien een dergelijk project geen marktpartij is, past bescheidenheid als het op het
inschatten en sturen van de uiteindelijke effecten aankomt Gelukkig bleek de inschatting
betreffende de kosten van de morfine- en mannitolinfusie achteraf vrij accuraat (8%
overschrijding: bijlage 11.3 in vergelijking met §15.4.1). De rol van stunng en van
'marktwerking' verdient enige nuancering. Indien de betrokken zorgverleners,
zorgorganisaties en zorgverzekeraars zieh als echte marktpartijen waren blijven opstellen,
dan was de zorgverlening binnen dit project nooit gerealiseerd of tot enkele patiCnten
beperkt gebleven. Slechts door samenwerking, goede ondcrlinge verhoudingen,
investenngen en het opzoeken van de grenzen van de toenmalige financieringskadcrs kon
IT doorgang vinden.'" De hier beschreven ad hoc financiering op projectbasis kan ön
vermag daartoe niet meer dan een aanzet geven.

11.6 Conclusies
Vanuit het idee van een patientgebonden financiering van de professionele zorg die nodig
is om de bij IT optredende zelfzorgtekorten op te heffen, zijn de extra kosten voor deze
behandeling ge'inventariseerd. Ook de keuze van de infuustechnologie bleek van belang.
De kosten zijn per patiönt aan de betrokken zorgverzekeraars voorgelegd. Vanwege het
belang van de ontwikkeling van deze vorm van thuisbehandeling op de lange termijn
bleken zij allen bereid om de experimented zorg te vergoeden.
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Hoofdstuk 12

Keuze en toepassing thuiszorgtechnologie:
de infuusbehandelingen

12.1 Dod van dc behandelingen (rase 1 )
Toepassing van complexe medisch-technische handelingen bij thuiszorgtechnologie vergt
samenwerking tussen patienten, hun naasten. zorgverleners, hun organisatics en financiers.
Aandachtspunt 5 betreft de zorgtechnologie en daarmee ook de technische aspecten van IT
en wordt aan de hand van de innovatiecyclus (schema 2.5) besproken. Middels protocol-
lering is standaardisering en kwaliteitswaarborging nagestreefd.*" Deze vormt dan ook het
uitgangspunt voor de verdere organisatie van de zorg en daarbij benodigde informatie,
scholing en financiering. Na de introductie van de protocolIcring wordt vanwegc hun
exemplarisch karakter (prototype benadering schema 2.7) achtereenvolgens dieper
ingegaan op infusie van morfine, mannitol, antibiotica en hartmiddelen.

12.2 Analyse, perspectief en concept bij de behandelingen (fase 2-4)
Uit de voorstudies bleek dat protocollering de introductie van nieuwe behandelingen kan
faciliteren. Ook het experimentele karakter vereiste een zekere standaardisering. Bij de
protocollering zijn een "bottom up" en een "top down" benadering gecombineerd. Voor de
ziektespecifieke invulling is de expertise van diverse zorgverleners werkzaam op dat
terrein gebruikt. De procedure hiervoor had alle kenmerken van multidisciplinaire
richtlijnontwikkeling in de thuiszorg (schema 12.1)."' Om wat betreft de vereiste
deskundigheid bij de huisarts en TMV, de logistiek, organisatie en financiering van de
zorg alsmede de benodigde overhead (projectcoördinators, administratie) een voldoende
kritische massa te verwerven is "top down" vanuit het project eenvormigheid nagestreefd.
Bijvoorbeeld een uniform zorgmodel en modulaire handelingslijsten. Zo hoefden relatief
weinig verschillende handelingen beheerst te worden en waren minder verschallende
infuusmaterialen nodig. De handelingslijsten dienden zowel voor de scholing van
zorgverleners als voor de instructie van patienten en naaste verzorgers. Enerzijds kwam
deze werkwijze de kwaliteit van de diverse thuisbehandelingen ten goede. Anderzijds
leidde dit soms tot frictie omdat de professionals zieh in hun autonom ie aangetast voelden
(bijvoorbeeld wanneer al een eigen thuisprotocol ontwikkeld was). Voor de diverse
behandelingen is de benodigde informatie vastgelegd in behandelprotocollen met een
gelijkvormige opbouw: handelingslijsten plus een samenvatting, toelichting, recepten en
informatie over de organisatie (schema 12.2). Deze zijn opgenomen in een zorgdossier dat
in grote lijnen overeenkomt met het NHG-zorgdossier voor intensieve thuiszorg (bijlage
8.4).^ Patienten, naasten en zorgverleners hebben de handelingslijsten gebruikt als basis
voor de infuuszorg. Ook deden zij ten behoeve van de continui'teit en samenwerking in het
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S c b m a 12.1 Ontwikkeling transmurale behandeling als voorbeeld van multidisciplinaire
nchtlijnontwikkeling in de thuiszorg.

Ontwikkeling bchandeling

I Keuze van transmurale
bchandcling

2. Fonnatie van transmurale
werkgroep

3 lnhuudsbcpaling van
transmurale bchandcling en
Ukenpakettcn
4 Voorbercidingsoverlcg
transmurale bchandcling

5 Vaitstelling van de
transmurale bchandcling

6 Kersle toepassing van
transmurale behandeling

7 livaluatic van dc
loepauingsfase en bijstclling
v w mmmurale behandeling

Invading behandeling

Inventarisalic met vertegenwoordigers
-specialisten en huisanscn
-vertegenwoordigers van dc thuiszorg

Kcuze kemgroep / contactpersonen
betrokken bij verdere ontwikkeling

Op basis van deskundigheid,
continuflcit en mogehjkheden tot
samenwerking

Indicning tussenconcepten bij:
-zorgpartners
-management & financiers

Goedkeunng cindconccpt door:
-zorgpartners
-mcdisch ethische commissie
-management & financiers

Piloibchandeling(en) met extra
monitoring

Continue aanpassing 'kinderzickten'
en proccs- en cflcctevaluaties per
behandclmg(scluster) of 'overall'

Ontwikkeling richtlijtr""
1 Kcuze van het
gezondheidsproblecm

2. Formatie van de
multidisciplinaire werkgroep

3. Inhoudsbepaling van de
takenpakctten

4. Voorbereidingsoverleg
richtlijn

5. Vaststclling van de
interdisciplinaire richtlijn

6. Eerste toepassing van de
richtlijn

7. Evaluatie van de
toepassmgsfase en bijstclling
van dc richtlijn

zorgdossier verslag van hun bevindingen.
Gegevens over de instroom, het verloop van de behandeling, (bij)werkingen en compli-
caties van de inzet van de thuiszorgtechnologie zijn systematisch geregistreerd via het
zorgdossier en de projectadministratie. Vaak wordt hun incidentie uitgedrukt per aantal
kalenderdagen waarop infusie plaats heeft of een pomp gebruikt is. De overige data-
verzameling wordt in §2.6.1 beschreven.

Schema 12.2 Inhoudsopgave behandelprotocol,

Samenvaning

Toclicnting
lnformatie voor patient en naastc verzorgers
Uitvocringsvcrzock Medisch Technisch Handelen
Voorwaarden Medisch Technische Thuiszorg

Brhandrlprototol
Wcrking, (hijwerkingen) en comphcaties
Obscrvatiecnteria (klinische parameters)
Benodigdhcdcnlijst
Stappcnplanncn dcclhandelingen

Brnodigdhedrn
Rcccpt bcnodigdhcdcn
Rccept medicatie
Rcccpt apparatuur

Organisa tie
Adressen en telefoonnummers
Aanmclding en stroomschenu zorg
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De zorguitvoering door de TMVs is vastgelegd met een modificatie van het wijk
administratie systeem (WAS) om bij de verderop in dit hoofdstuk besproken
bchandelingen inzicht te krijgen in de frequentie van de zorgonderdelen en de daarvoor
benodigde tijd (schema 12.3 plus bijlage 12.1).**'

Sc««wa 12J Declicuvueiten v « de TMV bij infuusbchandcltng thuit.

A) Priaair proecs

lntakegcsprekken

Zorgdngen voor verpleeghulpmiddclen

Zorgdiafiil voor infuusbenodigdhedcn (mcdicatic cn infuusmatcnalcn)

Installeren infuuspomp (eenmalig)'

Voorbereiden cn (assisleren bij) inbrengen infiius

(Tusscmijds) verzorgen insteckopening

Programmeren infuuspomp (elkc behandeling)'

Aansluitcn/vervMsselen innjuszak/cassettc (plus klaarmaken medicatie)

Wachtlijd tijdens inlopen'

Spoelen en hcpariniscien tussen cn na medicatiegiftcn '

Vcrwisselen infuussysleem'

Tijdclijk aan- en afkoppelen infuut'

Verwijderen infuus

Instructic patitnt/naastc verzorgen

Telefonisch consult patient/naaste veizorgers

Realiseren therapie en leefregel

Begeleiden probleemsituatie •>

Toedienen medicatie op andere wijze' ••

Lichamelijk hygienische verzorging * .,j

Evaluatiegesprekken

B) Scholing en instruetie van overige zorgverleners

lnstructie wijlcverpleegkundige

huisarts

Telefonisch consult zorgverleners t.a.v. infuusbehandeling

C) Overleg met andere zorgverleners

Overleg wijkverpleging

medisch behandelaar

ziekenhuis

eerstel ij ns voorzien ingen

vrijwilligers

meerdere disciplines

D) Overige taken

Bevorderen dienstverlening

Reistijd

Administratie

Afvalverwerking

Legenda: '=komen niet steeds bij elke soort infuusbehandeling voor.

-'I
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12.3 Verspreiding, coepassing en evaluadc van de behandelingen (fase 5-7) •
Bij 122 patienten hebben 123 eerste en 50 vervolgbehandelingen plaatsgevonden. Bij drie
patienten is de behandeling gestart, maar om medische(-techiiische) redenen vrij snel
gestaakt. Bij e"e"n patient was het niet mogelijk om een infiiuscanule in te brengen. Bij een
andere patient met in de voorgeschiedenis niersteenproblemen traden bij proefgiften met
mannitol niersteenkolieken op. Eenmaal is bij subcutane pijnbestrijding de inbreng vanuit
het project gestaakt. De huisarts wenste de infusie, die niet volgens protocol geschiedde,
samcn met de familie uit te voeren en had alleen behoefte aan 'achterwacht' door de TMV.
Tabel 12.1 geeft een overzicht van de behandelingen naar medicatiegroep en toedienings-
wijze. Subcutane toediening geschicdt middels een kleine vieugelnaald in het onderhuidse
vctweefsel. Het is een eenvoudige, veilige techniek. Helaas is vanwege weefselreacties
slechts een beperkt aantal Stoffen, waaronder morfine, subcutaan toe te dienen (§12.3.1).
Vrijwcl alle parenterale mcdicatie is met een infuuscanule in een perifere ader toe te
dienen. Dcze techniek behoeft meer kennis en vaardigheid, zoals bij het inbrengen van de
infuuscanule (§10.6.5). Ook zijn er grotere risico's bij infectie of te snelle toediening. In
dc beschrijving van mannitolinfusie wordt aandacht besteed aan de daarbij optredende
flcbitis en aan problcmcn met visceuze oplossingen (§12.3.2). Bij de antibiotica-infusie
(§12.3.3) wordt ingegaan op de bestaande zorgmodellen, verschillen tussen interminerende
en continue infusie, thuis oplossen van medicatie en diverse hygienische aspecten. Bij
frequente en/of langdurige toediening en bij risico's op chemische aderontsteking of bij
cxtravasatic (dopamine, cytostatica en parenterale voeding) verdient centraalveneuze
toediening de voorkeur. Bij de infusie van hartmiddelen (§12.3.4) is gekozen voor een
totaal onderhuidse centraal veneuze poort (CVP/Port-A-Cath®). De kans op infectie en
trombose bij dit soon Systemen is 0-10% in vergelijking met 20-30% bij gedeeltelijk
onderhuidse Systemen (Hickman® en Broviac®). Tevens is bij een CVP de kans op
emstige complicaties als een forse bloeding of een luchtembolie kleiner. Indien men met
het infuussysteem ergens blijft haken zal vaak de naald uit de CVP schieten.

Tabcl 12.1 Toedieningswijzc per medicatiegroep en naar soort infiius (per behandeling/episode).

Medicaliegrocp

Morfine *

Mannitol

Antibiotica

Hartmiddelen

Overig

Subtotaal'

Subtotaal'

Totaal'

E/V
£

V

E
V
E
V
E
V
E
V
E
V

Subcutaaa

56
1
-
•

-
•

2
0

58 (47%)

1 (2%)

59 (34S)

Inlraveneus

4
0
28
16
15
7
0*
0*
6
0

53 (43%)

23 (46%)

76 (44%)

Centraalvenens

1
0

e
2
0

0
9
21
2
3

12 (10%)

26 (52%)

38 (22%)

Totaal

61
1

21
It
IS
7
9
21
10

a
123 (100%)

50 (100%)

173 (100%)

Legenda: E/V-eerste en vervolgbehandelingen. morfine '"morfine met eventuele parenterale comedicatie.
"•inclusief de medicatiegroepen vocht, anti-epilcptica. virostatica en ovengen. - ^toediening subcutaan met
mogelijk. *-wel mogelijk maar met gekozen wegens gcvaar bij extravasatie en chroniciteit van behandeling
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1 2 . 3 . 1 INFUSIES Bl) TERMINALE (KANKER)PATIENTEN '

12.3.1.1 Inieiding bij (subcuune) infusie van morfin«

Pijn bij terminal« (kanker)patitnten
Terminale zorg (thuis) omvat onder andere pijnbestrijding.'""**** De meeste terminate
patienten die pijnstilling behoeven, hebben kanker (epidcmiologic §7.5.1.!). Pijn (71%)
komt bij hen na gewichtsverlies (77%) het meest frequent voor."* In zo'n 90% kan de pijn
medicamenteus behandeld worden.'"•*•'-"• Rond 1985 was bij ongcveer de helft van de
kankerpatienten de pijnbestrijding onvoldoende."* **°

Parenterale morfinebehandeling
Lege artis verloopt de medicamenteuze pijnbestrijding volgens de vier stappen van het
WHO model "* "'•*" Bij consequente toepassing hiervan kan zo'n 71% tot 87% van de
pijn bestreden worden.'" **• Parenterale morfinebehandeling is daarin de laatstc stap.
Inclusiecriteria zijn: de diagnostiek ten aanzien van de oorzaak van de pijn is afgerond en
er is geprobeerd oorzakelijk te behandelen. echter met onvoldoende resultaat; de cerste
drie stappen van het WHO model voor pijnbestrijding zijn lege artis doorlopcn; er is
sprake van voor morfinomimetica (opiaat) gevoelige pijn die met enterale toediening van
medicatie niet meer afdoende bestreden kan worden door onvoldoende opname (zoals
slikproblemen, malabsorptie, obstruent of een bloeding in de tractus digestivus),
onvoldoende effect op de pijn of tcveel bijwerkingen. Bij parenterale toediening van
morfine is in Nederland vooral ervaring opgedaan met de epidurale en intrathecale
routes."**'"'"' "" Bij onderzoek onder 1205 kankerpatienten, waarvan geschat werd dat
72% pijn had, bestond er bij maximalisatie van de pijnbestrijding bij slechts 16 patienten
(1,8%) een indicatie voor intrathecale of epidurale toediening van morfinomimetica en had
dit bij maar zes patienten het gewenste resultaat/" Soms kan bij ineffectieve 'spinale'
toediening subcutane infusie verbetering opleveren."^ Men schat dat 11 ä 12% van de
maximaal behandelde kankerpatienten in aanmerking komt voor subcutane infusie van
morfine (SIM).""' *" In de dagelijkse praktijk wordt SIM niet vaak gebruikt vanwege de
logistieke problemen (materiaalvoorziening, coördinatie).

12.3.1.2 Vraagstellingen bij subcuune infusie van morfine
Prospectief is onderzocht of (subcutane) infusie van morfine thuis bij terminale kanker-
patienten mogelijk (haalbaar, doeltreffend en doelmatig) is met eenvoudige middelen
binnen een algemeen zorgmodel voor infusie thuis."* Vraagstellingen betroffen de
toepasbaarheid van het zorgmodel in termen van instroom, kenmerken van patienten en
behandelingen, werking, bijwerkingen en complicaties, kwaliteit van leven (KvL) en van
zorg (KvZ), kosten en tijdsbesteding van de TMVs. Zo mogelijk is vergeleken met elders.

12.3.1.3 Methoden en technieken bij subcutane infusie van morfine

Techniek thuisbehandeling
Bij de keuze tussen continue parenterale of intermitterende intramusculaire of parenterale

* Prospective study of home morphine infusion in 62 terminally ill patients. Accepted for publication in the
Journal of Pain and Symptom Management / Prospective Studie naar subcutane infusie van morfine thuis bij
terminale patienten. Geaccepteerd voor publikatie in het Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding.
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toedien ing van morfinomimetica zijn twee punten van belang. Ten eerste geeft een conti-
nue toediening en daarmee plasmaspiegel betere pijnstilling.*" "" Ten tweede dient ruim
gedoseerd te worden om de patient pijnvrij te houden.^ Is eenmaal pijn opgetreden, dan is
een hogere dosis nodig om de patient weer pijnvrij te maken, nog afgezien van de afriame
in het vertrouwen in de therapie."'"*"•***•*" Dit pleit voor continue parenterale toediening.
Subcutaan kunnen niet alle medicijnen en dagelijks slechts een halve tot een liter vocht
toegediend worden. Anderzijds 'sneuvelt' een subcutane naald minder snel, is het inbren-
gen en verwisselen gemakkelijker en is geen infuuspomp nodig (geen directe verbinding
met de bloedbaan). De effectiviteit en bijwerkingen van subcutane en intraveneuze toedie-
ning zijn vergelijkbaar.*" Daarom is SIM gekozen. Patient gecontroleerde toediening is
niet gekozen, omdat het niet effectiever is,*"' maar een complexere techniek (pomp),
logistiek en hogere kosten met zieh mee brengt.
Morfine-HCl zonder toevoeging is gebruikt om de kans op prikkeling van het subcutane
weefsel en op readies met eventuele toe te voegen comedicatie te Verlagen.'" Voor
dosisomrekeningen is bij de biologische beschikbaarheid uitgegaan van de verhouding
rectaal:oraal:subcutaan/intramusculair/intraveneus= 1:2:6/** Ophogingen geschieden in
stappen van 30% van de dosis van de voorafgaande dag. Bij ophoging wordt een nieuwe
infuuszak bereid (druppelsnelheid blijft constant, afhankelijk van de vochtbehoefte).
Indien nodig, kan bij de ophoging eenmalig een bolus van 20% van de dagdosis gegeven
worden. Bij pijn bij de verzorging kan een half tot een uur tevoren een extra bolus van
10% van de dagdosis gegeven worden. De morfine wordt per 24 uur opgelost in 500 ml
NaCI 0,9%. Bij uitdroging is dit volume te verhogen tot maximaal 1.000 ml NaCl 0,9%
en/of glucose 5,0% per dag vanwege de beperkte weefselopname bij subcutane
toediening.'"^ *" Indien nodig kunnen dehydrobenzperidol of haloperidol (onrust of
braken), metoclopramide (braken) en diazepam (angst) worden toegevoegd.****
De morfine wordt standaard toegediend met een: infuusstandaard, infuuszak, 2,50 m lang
infuussysteem met druppelregelaar en laag bijspuitpunt en een vleugelnaald (Vygon
Microflex® standaard e>25G=0,5mm en lengte 17mm) ingebracht in buik, borst, boven-
been of bovenarm onder een hoek van 30-45 *•.*•'• «**•'*"•*" Het infuussysteem en de
vleugelnaald worden elke vijf dagen vervangen.**'-***•*"•*"•*" De insteekopening wordt
elke drie dagen verzorgd met chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% en opnieuw
afgeplakt.'"* Vanwege de vaak geringe mobiliteit van de terminale patienten en de geringe
kans op te snelle toediening wordt niet standaard een infuuspomp ingezet.*" Ook bij
volledig open rollerklem loopt het infuus traag in door de subcutane tegendruk en wordt de
morfine via het subcutane weefsel slechts traag opgenomen in de circulatie. Indien
noodzakelijk, is een niet draagbare lineair-peristaltische elektronische infuuspomp ingezet
(IVAC 591®)."" Bij intra- en centraalveneuze infusie is vanwege de kans op te snelle
systemische toediening altijd een infuuspomp gebruikt.

Invulling zorgmodel
Na medische selectie (inclusiecriteria §12.3.1.1) worden patienten via de huisarts en soms
vanuit het ziekenhuis voor thuisbehandeling aangemeld bij het CM van de SGKH. De
TMV onderzoekt daarop de mogelijkheden voor SIM en betrekt hierbij -bij aanmelding
vanuit het ziekenhuis- de huisarts (schema 7.2). Bij positieve bevindingen wordt de
zorgverzekeraar om vergoeding verzocht. De medicatie en infuusbenodigdheden worden
via de openbare apotheek geleverd en bij de patient thuis bezorgd. De infuusstandaard
komt van de SGKH en, indien nodig, kan een infuuspomp van het azM betrokken worden.
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De huisarts -verantwoordelijk voor de dosering-schrijft een uitvoeringsverzoek voor het
medisch-technisch handelen. De TMV voert samen met de huisarts en gcmstrueerde
wijkverpleegkundigen de IT uit en verzorgt de coord inahe. Alle zorgverleners en
betrokken naasten leggen de zorgverlening in een zorgdossier vast. Zo nodig kan de
infusie binnen zes uur na aanmelding starten (onder voorbehoud van financiering).

Meetinstrumenten ..->••
Het klinisch effect is bij morfine-infusie afgemeten aan het aantat pijnvrije dagen. Dit zijn
dagen waarop geen pijn gerapporteerd is in het zorgdossier, met uit/.ondering van de nict
aan kanker gerelateerde hoofdpijn, spicrpijn of blaaspijn (retentieblaas). De dosistoename
is berekend over de gehele periode en over de periode minus de eerste en tweedc dag
(instelfase) en de laatste drie dagen (morfinebehoefte kan voor de dood plots stijgen).'"'
De overige methoden zijn in de hoofdstukken 2 en 13, 14 en 15 beschreven.

12.3.1.4 Resultaten subeutane infusie van morfine
Om het accent te kunnen leggen op de subeutane infusie en vanwege de homogeniteit
wordt vooral SIM besproken.

Inst room .
Er zijn 72 terminale patienten aangemeld, waarvan 65 voor morfine-infusie (tabel B12.2 I
bijlage 12.2). Daarvan zijn 69 patienten gescreend (§7.6.2) aan de hand van de algemene
voorwaarden voor IT (schema 7.2) cn 62 ten aanzien van speeificke inclusiecritcria voor
morfine-infusie. Een aangemelde patient is niet ingestroomd (tabel B7.6). Enkele malen
heeft de subeutane infusie uitstel opgelopen of discussie opgeleverd omdat de specialist
intraveneuze (2x) of centraalveneuze infusie (Ix) voorstond in plaats van subeutane of een
infuus van drie liter per dag wilde geven (Ix). Meestal werd na uitgebreide voorlichting en
overleg toch gekozen voor SIM. Eenmaal is een reeds aangemelde patient alsnog ontslagen
met subeutane injeeties, maar kreeg na 6e"n dag toch SIM. E6n patient vanuit het zieken-
huis kreeg de 'keuze' om aangemeld te worden voor een verpleeghuis of thuisbehandeling.

Kenmerken patienten en behandelingen
De 68 terminale patienten zijn gemiddeld 62,0 (bereik 17-92) jaar en 54% is man. De
infusies betreffen veelal morfine bij kankerpatignten (tabel B12.2.2 + B12.2.3). Onder
deze patienten komen de meest gangbare soorten kanker voor. Van hen is 22% jonger dan
55 jaar, 65% tussen de 55 en 74 en 14% 75 of ouder. De leeftijdsverhouding tussen de
55-74 jarigen en 75* is 78:22. De morfine-infusies geschiedden subeutaan (32cf, waarvan
e"e"n tweemaal, en 24?), intraveneus (2cf, 2?) en centraalveneus (1 cf). De niet kanker-
patienten (d") die SIM ontvingen leden aan hartfalen, longemfyseem en sepsis bij
onbehandelbare deeubitus. De dagdosis van morfine varieerde bij de start van 10 tot 480
milligram (mg), bij overlijden van 15 tot 2.100 mg (tabel B 12.2.3; uitgebreid overzicht
doseringsklassen tabel B 12.2.4). Bij 50% van de patienten volstond een maximale
dagdosis van 40 mg bij de start en van 70 mg bij overlijden. De gemiddelde dagdosis, hier
het 'gemiddelde' van start- en stopdosis, was 152 mg/dag. Aan de morfine-infusie zijn
vooral middelen ter bestrijding van angst, onrust en braken toegevoegd (tabel B12.2.5).
Andere infusies bij kankerpatienten betroffen: vocht subeutaan (1 9), intraveneus (ltf, 2S)
en tweemaal centraalveneus (1 ?) en anti-epileptica (dexamethason met fenytoine
respectievelijk valproinezuur) intraveneus (lef, 19). -...•-.
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Hierna worden de data beperkt tot patienten met SIM. Tussen 8 Oktober 1993 en 9 januari
1996 ontvingen deze 56 patienten 57 behandelingen van maximaal 71 dagen en met een
totale duur van 634 dagen, zo'n 1,7 jaar (tabel B 12.2.3). Een patient overleed voor het
inbrengen van de vleugelnaald. Bij een ander is de inbreng vanuit het project gestaakt
omdat de huisarts afweek van het protocol (veiligheid: geen infuuszak maar glazen infuus-
fles; infectierisico: desinfectie met eau de cologne; gebruik opgeloste infuusvloeistof
gedurende 48 in plaats van maximaal 24 uur; onduidelijkheid over de achterwacht). De
mogelijkheid is geboden om de patient opnieuw aan te melden zodra protocollair werken
mogelijk zou zijn.

Klinisch effect, bijwerkingen en complicaties
Het gemiddeld percentage pijnvrije dagen was 73%. Bij zeven patienten (13%) was dit
percentage kleiner dan 50 (tabel B 12.2.3). Vier van deze patienten ontvingen maximaal
vier dagen infusie, de overige hadden borst- (7 dagen infusie) en pancreaskopkanker (16
en 30 dagen infusie). Ook de patienten met 100% pijnvrije dagen concentreerden zieh in
de eerste vier dagen (15 van de 16).
Bij de vaststelling van de medicatie week de huisarts bij 60% van de patienten en in 5%
van de infusiedagen af van het protocol. Hiervan is ongeveer de helft als emstig aan te
merken. Het betrof in 8% foute dosisomrekening van orale (2x) en rectale (2x) naar
subeutane toediening (4/51; van 6 patienten ontbraken deze data). In 9% was er orale (3x),
intramusculairc (2x) of zelfs subeutane (1 x) morfinetoediening tijdens SIM, eenmaal
leidend tot een tijdclijkc ademdepressie. In 12% werd de dosis opgehoogd met meer dan
30% en in 12% om andere redenen dan pijn (onrust, kreunen of een onregelmatige
ademhaling). Eenmaal werd de dosis opgehoogd zonder duidelijke reden. In 7% werd
opgehoogd door de infusiesnelheid te verhogen in plaats van een nieuwe infuuszak klaar te
maken en eenmaal werd morfine toegevoegd aan een half ingelopen infuuszak. Eenmaal
werd de dosis met 30% verlaagd, maar weer hersteld toen de pijn binnen een dag terug-
keerde. Tweemaal waren de overige pijnbestrijdingsmethoden nog niet volledig benut:
toevoeging van paracetamol suppositoria kon een dosisophoging voorkomen en met
maximale toepassing van de WHO ladder kon de morfine verlaagd worden van 170 naar
100 mg. Eenmaal werden deels hetzelfde werkzame medicaties (metoclopramide en
haloperidol) toegevoegd.

Bij de bereiding van de medicatie door de verpleegkundigen is bij 18% van de patienten en
in 1,6% van de infusiedagen een fout gemaakt. Bij 5% van de patienten en 0,5% van de
inrusiedagen was deze emstig. De Problemen waren: voor de verzorging toedienen van een
bolus van 20% in plaats van 10% van de dagdosis (Ix: TMV+WV), toedienen halve dosis
(Ix:VW) en toevoegen van verschillende medicaties aan de infuuszak met dezelfde spuit
(lx:WV); lekken bijspuitpunt indien veel medicatie toegevoegd was (2x:TMV 2x:WV),
lek prikken infuuszak (2x:WV) of breken ampul (lx:TMV).
In totaal is de vleugelnaald 48 maal tussentijds gewisseld vanwege: vier maal hematoom-
vorming door raken haarvaatje (Ix), stollingsstoomissen bij leukemie (Ix), gebruik van
afwijkende, te dikke subeutane naald (Ix) en uit bed vallen van de patient (Ix); 12 maal
siecht lopen infuus in twee patienten met ascites (4x), bij een patient (3x) die I liter
toegediend kreeg (gestopt na verminderen tot 500 ml) gedurende verpleging (2x), of
anders (3x); 13 maal ontstoken of rode insteekopening; negen maal lekken bij insteek-
opening zonder oorzaak; tien maal dislokatie of accidentele verwijdering infuusnaald door
de patient (5x), gedurende verzorging (3x) of anders (2x). Gemiddeld bleef een
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vleugelnaald 3,5 dagen in situ (634/152 gcpland+48 tussentijds). Veel patient en zijn kortcr
dan vijf dagen in zorg en Verlagen dit gemiddelde kunstmatig. Na correctie voor de
geplande naalden (634 5= 127) is dit 3.6 dagen (634 127+48). Verdcre problemen met de
insteekopening waren overgevoeligheid voor de afplakpleister ( lx) of chloorhcxidine (Ix)
en verhoogde infectiegevoeligheid bij leukemie ( lx) . Andere materialen en frequenter
vervangen van de naald losten deze problemen op.
Van de bovengenoemde tussentijdse wisselingen hadden er 15 te maken met het infuus-
systeem. Daamaast heeft het infuus ook 18 maal siecht gelopen vanwege: patient ligt op de
infuuslijn (3x), lucht in dmppelkamer of systeem (2x), voile druppclkamer na verzorgen
systecm ( lx) , dichtstaande druppelregelaar (2x), niet beluchte infuusfles ( lx) , gaas onder
vleugelnaald (2x), oedeem ( lx) en onbekend (6x). Dit is opgelost door het gehele
infuussysteem te controleren (13x), de vleugelnaald opnieuw af te plakken (3x) of ecn
nieuw systeem aan te hangen (2x). Daarvan hebben drie patienten pijn gekrcgen omdat het
infuus leeg was (2x:mantel) of te langzaam liep (lxmantel) . Ook heeft het infuus 16 maal
te snel ingelopen, vijfmaal (mantel) bij vier patienten met voorbijgaande sufhcid. In totaal
kwamen problemen met het infuussysteem in 89% (15+18+16+2/57) van de patienten en
in 8% van de infusiedagen voor. Afgemeten aan het optreden van sufheid en pijn is de
incidentie van complicaties met het infuussysteem 14% per patient en 1,3% per infusiedag.
Bij drie patienten (5%) is tijdens de infusie besloten om een infuuspomp in te zetten. Bij
twee patienten vanwege herhaaldclijk onregelmatig lopen en tenminste een episode van
sufheid na te snelle infusie. Een van hen vond de pomp onpraktisch en heeft het gebruik
gestaakt. Omdat het infuus toen wederom te snel inliep met sufheid als gevolg, is het
gebruik van de pomp verplicht gesteld. Bij 6en echtpaar, dat geen aanvullende hulp had, is
de pomp ingezet ter ontlasting van de naaste verzorger gedurende de nacht. Met de infuus-
pomp zijn geen problemen opgetreden.

Vier maal is 6en liter in plaats van 500 ml infusievloeistof toegediend. Meestal leverde dit
problemen op: toename van (long)oedeem, ascites en lekken bij de insteekopening. Vooral
als de vleugelnaald was ingebracht op de borst of ledematen.

Kwaliteit van leven
De resultaten zijn grotendeels in tabel B 12.2.6 weergegeven (zie ook H:13). Ondanks de
terminale fase kan de KvL wisselen (noot 12.2.1 vooraan bij läge 12.2). Naasten en
zorgverleners schatten de emst van de ziekte en de gezondheidsbeleving van de patient
ongeveer hetzelfde in. Uitgaande van een grenswaarde voor de gemiddelde pijnscore van
vijf op de Visueel Analoge Schaal, was de pijnstilling volgens de naaste onvoldoende en
volgens de zorgverleners net voldoende. De huisarts schatte de KvL hoger in dan de naaste
en de verpleegkundige.
Op verschillende manieren gemeten, was de belasting voor de naasten bij terminale
thuiszorg hoog (§13.5.2.3). Daarbij gaf driekwart van de naasten aan zelf ziek te zijn.
Gemeten via een Stelling was de praktische en emotionele steun die naasten in de terminale
fase verlenen hoog. Gemeten in uren per dag (gemiddeld 16, SD 7) en via een Stelling was
de ervaren belasting bij de naasten hoog. Een patient die in onmin leefde met de partner is
onder de hoede van de huisarts toch naar huis gegaan. Omdat de patient opknapte en de
siruatie onhoudbaar werd, is de patient na 45 dagen opgenomen in een verpleeghuis. Een
andere patient had volgens de partner beter in het ziekenhuis opgenomen kunnen worden.
Beide partners waren bij de huisarts bekend als psychisch beperkt belastbaar. Het aantal
tengevolge van de IT gestaakte sociale activiteiten was gemiddeld drie van de zeven.
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Gcmeten volgens de Caregiver Strain Index (CSI) was de ervaren belasting wel aanwezig,
maar laag (afkappunt 7).

Kwaliteit van en tevredenheid met zorg
Tabel B 12.2.6 geeft ook de resultaten van de KvZ en tevredenheid. Uitgedrukt in rapport-
cijfers voor diverse zorgverleners varieert de tevredenheid van 7 tot 9. Gemeten via de
Zorg-KwaliteitsMatrix (ZKM) en de Client Satisfaction Questionnaire (CSQ) varieert de
KvZ van 8 tot 9.

Kosten
Van de 57 subcutanc infusies van morfine zijn de kosten apart berekend. Bij de berekening
wordt van 634 infusiedagen uitgegaan. Gemiddeld kostte de thuisbehandeling /2.661 per
behandeling en /239 per infusiedag (§ 15.4.1). De materiele kosten voor de patient en
naasten zijn gemiddeld /8 per infusiedag (§15.4.2), de personele kosten varigren volgens
de naaste tussen /60 (produktieverlies) en /137 (uurbelasting) per infusiedag (§15.4.3).
De totale maatschappelijke kosten komen zo op /306 tot /393 per dag (§15.4.4). Het
aandeel van de patient en naasten hierin varieert van 20% tot 37%.

Tijdsbesteding TMVs
Tabcl El 12.2.7 gceft per activiteit aan hoeveel percent van de totale tijd de TMVs daaraan
bestccd hcbbcn. Daamaast zijn kenmerken van de duur (in minuten) weergegeven en het
aantal maal dat een bepaalde handeling geregistreerd is. In totaal vergde deze behandeiing
per dag 99 minuten gespecialiseerde verpleegkundige zorg, waarvan 43 minuten (45%)
voor het primaire zorgproces.

Andere studies
De leeftijdsverhouding van de 8.000 ouderen die jaarlijks thuis overlijden aan kanker
bedraagt 55-79:80*=70:30."° Andere studies over SIM (thuis) rapporteren aantallen
patiCnten van 7 tot 102, sexe ratio's van 27% tot 63% mannelijk, gemiddelde leeftijden
van 51 tot 61 (bereik: 14-90) en gemiddelde aantallen dagen infusie van 13 tot 68 (bereik:
1 -741} *"• ***• *"• *"• *"• *"• " '•"°
De gemiddelde orale startdosering in een andere Nederlandse Studie bedraagt 230 mg MS
Contin®, in andere studies varieert deze tussen 269 en 305 mg morfine/**-*"•"° De
gemiddelde dagdosering varieert elders van 22 tot 474 mg per dag.**'- ***• «•»•*•*•*» De
gemiddelde maximale dagdosering varieert elders van 305 mg tot meer dan drie gram
(range 5-7.200 mg)/"*'"" **•"° De gerapporteerde gemiddelde dagelijkse toename in
percent van de startdosering varieert van 2,4 tot 9,3%.*" *" In andere studies varieert het
percentage patienten met adequate pijnbestrijding van 80 tot 9 5 % / " *""**•"° Elders treedt
bij 6 tot 10% van de patienten emstige sufheid en bij 1 tot 2% ademdepressie o p / " *"• **
Kankerpatienten hebben een netwerk van gemiddeld 8,5 personen (80% familieleden;
9=71%).'" Bij niet terminale kankerpatiönten is de gemiddelde praktische steun per
nerwerklid 3 sd 1.2 en de emotionele 4 sd 0,7 (schaal 1-5).'" Van de patienten is 87%
tevreden en verkiest 94-98% SIM boven de voorafgaande pijnbestrijding.*"- **• *"• "* De
besparingen door verplaatsing naar de thuiszorg zijn 33-59% en verdere besparingen zijn
mogelijk door de inzet van niet draagbare infuuspompen of het gebruik van
elastomeerpompen (bij therapieduur tot ±200 dagen) in plaats van elektronische
cassettepompen.*" •*»•*»
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12.3.1.5 Beschouwing subcuune infusie van morfine *
In deze Studie is de haalbaarheid en efTectiviteit van morfine-infusies thuis onder
supervisie van de huisarts en met gebruikmaking van een eenvoudige technologic by 62
terminale patienten bestudeerd. Voor zover bekend is dit de eerste Studie over de
toepassing van morfine-infusies die geheel binnen de thuiszorg gerealiseerd wordt. Deze
infusics kunnen veilig en eftectief in deze setting gegeven worden. Eerst zal de extcmc
validiteit van deze Studie in termen van populatie, infusietechniek en morfinedosering
besproken worden. Daama wordt de efTectiviteit van de bchandeling beschouwd via de
KvL, KvZ, tevredenheid gerelateerd aan de vereiste inspanningen en kosten.
Bij <fc 65 patienten met een maiigniteit, waren de meeste vormen van kanker vertegen-
woordigd. De leeftijdsverdeling van de oudcre kankerpatienten in deze Studie komt
ongeveer (iets jonger) overeen met die van de 8.000 ouderen die jaarlijks thuis overlijden
aan kanker.'*° Andere studies over SIM rapporteren vergclijkbare aantallcn patienten, sexe
ratio's, leeftijden en aantallen dagen infusie."" "" "'• *"• »'• *»• »>•""
In voomoemde studies zijn vooral meer complexe infuustechnologieCn gebniikt (draagbare
elektronische cassettepompen, elastomeer- of spuitpompen). De in deze studic gekozen
techniek maakt flexibele SIM tot hoge doseringen (zonder irritatic aan dc insteekplaats
door de hoge concentrate), onder regie van de huisarts en in de meeste gevallen zonder
infuuspomp mogelijk.*" *"•'"• "" Het subcutane weefsel kan bij dc mccstc patienten 20
mi/uur goed absorberen. De elders gerapporteerdc imtatie bij infusiesnclhcden boven 1 a 2
ml/uur zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan te hoge concentrates morfmc-oplossing.*"
Bij de hier beschreven techniek heeft de patient zelfgeen contro/e over de toediening,
maar is daar ook vaak niet meer goed toe in staat."" Ook moet bij bolustoediening
rekening gehouden worden met een inwerktijd van 30 tot 60 minuten.*" De gemiddelde
duur dat een insteekplaats gebniikt kan worden, 3,5 dagen, komt overeen met elders
(gemiddeld: 2-7 dagen; bereik: 6 uur-31 dagen).""- ""• ** Het is bij alle pijnbestrijding van
belang te onderkennen dat deze door vele factoren beinvloed wordt en op vele manieren te
bestrijden i s . " ' " ' Zo zal voor een deel van de hier beschreven patientenpopulatie de eind
1996 beschikbaar gekomen fentanyl (Durogesic®) pleister een alternatief vormen.'"
De gemiddelde start- en dagdosering in deze Studie zijn equivalent aan die in andere
studies, de maximale dagdosering iets lager.'"*' ""• "**• "**• '""*"•"° De gemiddelde dagelijkse
dosistoename is hoger dan elders, waarschijnlijk vanwege de terminale fase.""'*" Ook
correctie voor de eerste en de laatste behandeldagen verändert dit niet/" Het optreden van
ernstige sufheid verschilt niet met studies waarin een pomp gebniikt wordt /""" Adem-
depressie kwam slechts eenmaal voor bij foutief intramusculair bijspuiten en is
verge] ijkbaar met elders."" ""• *"

De kwaliteit van sterven is een bijzondere soort van KvL. De patienten zijn ook in onze
Studie niet altijd pijnvrij."^ Vaak is de pijn na de start van de infusie of dosisophogingen
enkele dagen weg, soms is frequente dosisophoging noodzakelijk. Pijnvrije percentages
kleiner dan 50% komen voor bij patienten die overlijden voordat de pijnstilling adequaat is
ingesteld en bij pancreaskopcarcinoom. Ook andere studies vermelden 'instelperiodes' van
vijf dagen tot twee weken."" "" Het percentage patienten met adequate pijnbestrijding en
ook overige KvL indicatoren zijn vergelijkbaar met die in andere studies.""' """"•"°
De belasting voor de naaste hangt samen met de omvang van het relatief kleine netwerk
van kankerpatienten ook in de terminale fase.'" De praktische en emotionele steun is
hoger dan bij niet terminale kankerpatienten.'" De belasting van IT moet gezien worden
tegen de achtergrond van de totale belasting bij terminale thuiszorg. Deze situatie was voor

KJEUZE EN TOEPASSING THU1SZORGTECHNOLOGIE 157



naaste verzorgers in deze Studie vaak erg belastend, maar draagbaar. Relationele
Problemen tussen de terminale patienten en partners kwamen in zo'n 13% voor en beletten
in ons onderzoek eenmaal voortzetting van IT.'" Onvoldoende draagkracht van naaste
verzorgers, zoals door eigen aandoeningen, kan een refile belemmerende factor zijn.'"' ' "
Omdat onderzoek naar kwaliteit en tevredenheid met zorgverlening kampt met overschat-
ting, is door op verschillende wijzen te onderzoeken (triangulatie) getracht deze bias te
ondcrvangen.""" In het algemeen zijn ondanks de belasting van de situatie zowel de
naaste verzorger als de zorgverleners evenals in andere studies tevreden.*"•*'*•*"•*"
De totale kosten van de zorg zijn meestal hoger dan hier gemeten. Buiten IT kan terminale
zorg de inzct van de huisarts, wijkverpleegkundige en/of ziekenverzorgende, gezinsverzor-
ging en eventuele nachthulp vergen. Vaak ging het ITZ-budget ä /200,- hier al aan op (en
was er al 2,5 uur wijkzorg ä /81.25 per dag). Exclusief de reguliere huisartskosten komen
de totale kosten voor de gezondheidszorg dan op /239+/200+/203=/642. Het meest
vergelijkbare alternatief zou opname zijn op een verpleegafdeling. Het azM verpleegdag-
tarief bedroeg in de onderzoeksperiode gemiddeld /807 ('besparing' ±20%). De daad-
werkelijke ziekenhuiskosten (en besparingen) zijn echter moeilijk te achterhalen. In andere
studies ligt het accent minder op de terminale fase en deze rapporteren veelal alleen de
kosten van de SIM en daarmee hogere besparingen.''" *"•'" In termen van de kosten van
de SIM sec bedraagt de besparing in deze Studie ook ongeveer 70% (/239 versus /807).
HocwcI besparingen bij veranderingen in de zorg voor terminale patienten niet hoog zullen
zijn, wordt geschat dat zij bij versterking van de thuiszorg in Nederland kunnen oplopen
tot zo'n 1 5 % . " ' " '

De tijdsbesteding van de TMVs reflecteert de gekozen invulling van het zorgmodel.
Vanwege het belang van een snelle pijnbestrijding is -evenals eiders- de zorg opgestart
door TMVs en vervolgens zoveel mogelijk overgedragen aan het reeds bestaande zorgnet
rondom de terminale patient."* Hierdoor is relatief veel tijd besteed aan overleg met en
instruetie van de wijkverpleegkundige en de huisarts. Naast de technische handelingen en
de daarbij behorende begeleiding is bij een terminale patient vaak veel andere
(professionele) zorg nodig. Inzicht hierin ontbreekt. In termen van 'face-to-face' contacten
(=primair proces plus instruetie) heeft dit soort thuiszorg een 'läge' produktiviteit van
omgerekend 47% (zie ook §14.5.6)."'
In totaliteit levert dit zorgmodel een belangrijke bijdrage aan de in gang zijnde
verschuiving van palliatieve zorg vanuit het ziekenhuis naar de eigen omgeving van de
patient, met behoud van de kwaliteit.'- "*• "*

12.3.2 PARENTERALE MANNITOLINFUSIE BIJ SYMPATHISCHE REFLEX DYSTROFIE *

12.3.2.1 Inleidlng parenterale infusie van mannitol

Sympathische reflex dystrofie
Sympathische reflex dystrofie (SRD), ook bekend als posttraumatische dystrofie. Südeckse
atrofie. algoneurodystrofie en complex regionaal pijn syndroom type 1, is een pijnlijke
aandocning aan öin of meerdere ledematen (epidemiologie §7.5.1.2)."' De aetiologie en
pathogenese zijn nog onbekend.'"' "'•"*"'" Drie obligate criteria binnen het symptomen-

' Prospective study of 46 home mannitol infusions in 28 patients with sympathetic reflex dystrophy Pain Clinic
1999; 11(3)223-234 / Prospective Studie van 46 infuusbehandclmgen thuis bij 28 patienten met sympathische
reflex dystrofie. Nederiands Tijdschnft voor Pijn en Pijnbestnjding Ter perse
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complex, dat vaak volgend op een letsel of operatic optreedt. zijn: de Symptomen zijn
aanwezig in een arm of been in een gebied ruimer dan, en in elk geval distaal van de
primaire ontstaansplaats; functieverlies; een veranderde huidtemperatuur (in vergelijking
met de andere extremiteit) in het aangedane gebied."'- *"• "'• "* Daamaast dienen tenminste
drie van de volgende criteria aanwezig te zijn: abnormale huidskleur (duidelijk roder of
blauwer dan de contralaterale zijde); toegenomen haargroei; overmatig zweien; veranderde
nagelgroei; lokaal oedeem; lokale pijn; overgevoeligheid voor pijnprikkels;
overgevoeligheid voor aanrakingen; verlaagde gevoelszin."' Een aantal Symptomen treedt
op of verergert bij inspanning.

Mannitolbchandeling
De therapie voor SRD omvat naast pijnstilling, fysiotherapie, ergotherapie, sympathicus-
blokkade, transcutane elektrische neurostimulatie en ruggemergsstimulatie, in Nederland
parenterale infusie van mannitol. afgekort PIM (mogelijke omvang §7.5.1.2).'" "*•'" ***
De werk ing van mannitol wordt toegeschreven aan de binding van vrije zuurstofradicalen
(scavenger effect), vanuit de hypothese dat deze bijdragen aan de pathogenese van
SRD.*°-"' Anderen hebben geopperd dat de werking berust op een vermindering van het
endoneurale oedeem van de aangedane zenuwen (analoog aan de werking bij hersen-
oedeem).'" Voor PIM wordt de patient meestal opgenomen in het ziekenhuis voor zeven
dagen van continue toediening^- of ontvangt vier uur PIM gedurende vijf opeenvolgende
dagen, hetgeen de frequentie en emst van dc bijwerkingen verhoogt."*

12.3.2.2 Vraagstellingen bij parenterale infusie van mannitol
Prospectief werd onderzocht of PIM ook thuis mogelijk (haalbaar, doeltreffend en
doelmatig) i s / " Vraagstellingen betroffen de toepasbaarheid van het zorgmodel in termen
van de werking, bijwerkingen en complicaties van de thuisbehandeling, KvL, KvZ, kosten
en tijdsbesteding van de TMVs. Waar mogelijk is vergeleken.

12.3.2.3 Methoden en technieken bij parenterale infusie van mannitol

Techniek thuisbehandeling
Bij PIM thuis is gekozen voor 7x24 uurs toediening. De keuze voor mannitol 5% (2 liter;
isotoon: alleen scavenger effect mogelijk) of 10% (1 liter hypertoon: scavenger en
diuretisch effect mogelijk) is overgelaten aan de behandelend specialist. In de regel wordt
behandeld met 7x24 uur mannitol 10%.*"
Bij de eerste drie patienten is omwille van de eenvoud van de in te zetten technologie
gekozen voor een infuussysteem met druppelregelaar. Vanwege de viscositeit was dit niet
mogelijk. De infusie stokte, het systeem verstopte en de luerlock-verbindigen van het
infuussysteem plakten aan elkaar. Het protocol is op deze punten aangepast. De toediening
geschiedt momenteel met een infuusstandaard, een niet draagbare lineair-peristaltische
volumegestuurde elektronische pomp (IVAC 591®) en een infuussysteem bestaande uit
infuuszakken, 3,55 m lange infuuslijn (bewegingsvrijheid) met hoog bijspuitpunt, zijlijn en
driewegkraan met 10 cm verlengstuk (minder manipulate aan infuuscanule) aangesloten
op een gewone infuuscanule (Venflon® standaard 02OG=lmm en lengte 32mm;
022G=O,8mm en lengte 25mm bij kleinere vaten).*" Om problemen door de viscositeit en
plakken te voorkomen wordt het infuussysteem opgebouwd met NaCl 0,9% en tot aan de
infuuscanule om de dag vervangen, aan de infuuscanule een driewegkraan gekoppeld en
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een infuuspomp gebruikt. De patienten worden eens per dag tijdelijk afgekoppeld voor
lichamelijk hygienische verzorging (doorspuiten driewegkraan en infuuscanule met 10 ml
NaCI 0,9% en daarna heparinelock van 500 IE in 2 ml).
Mannitol 10% is een hyperosmolaire oplossing die vaatwandirritatie kan geven.***•*"
Mogelijk treden hierdoor bij mannitol 10% ook iets meer bijverschijnselen door cerebrale
equilibriumverschuivingen en flebitis op dan bij mannitol 5%. De individuele variatie bij
patienten is groot.'** Bijwerkingen van (te snelle) infusie van mannitol zijn duizeligheid,
misselijkheid of hoofdpijn."*- ** Deze worden bij de 7x24-uurs toediening vanwege de
läge inloopsnelheid in mindere mate verwacht. De voomaamste te verwachten complicatie
is een chemische flebitis, die wisseling van de insteekplaats vereist.

Invulling zorgmodel
Na medische selectie (inclusiecriteria §12.3.2.1) worden patienten via de specialist voor
PIM aangemeld bij het CM van de SGKH. De TMV onderzoekt daarop de mogelijkheden
voor IT en betrekt hierbij de huisarts (schema 7.2). Indien de patient aan de criteria
voldoet, wordt de zorgverzckeraar om vergoeding verzocht. De medicatie, infuus-
benodigdheden en infuuspomp worden via hct ziekenhuis geleverd en door de SGKH bij
de patient thuis bezorgd. De huisarts schrijft een uitvoeringsverzoek voor medisch-
technisch handclen. Met het oog op eventuele ovcrgevoeligheidsreacties ontvangen alle
patienten ecrst een procfdosis in het dagcentrum. De TMV voert daarna de PIM samen met
de huisarts uit en zorgt voor de coordinate. Alle zorgverleners en eventueel betrokken
naasten Icggcn de zorgvcrlening in een zorgdossier vast. Dc behandeling vergt een
voorbereidingstijd van twee weken (in verband planning dagcentrum).

Meetinstrumenten
Het effect van de behandeling is afgemeten aan een gerapporteerde verbetering van de
mobiliteit in de poliklinische status. Deze is omschreven als een verbeterde beweeglijkheid
volgens de patient. Deze werd meestal bevestigd door de behandelend fysiotherapeut en/of
specialist. De overige methoden zijn in de hoofdstukken 2 en 13, 14 en 15 beschreven.

12.3.2.4 Resultaten parenterale infusie van mannitol

lnstroom
Er zijn 31 patienten gescreend aan de hand van de bovengenoemde voorwaarden voor IT
en PIM bij SRD (zie ook noot 12.3.1 vooraan bijlage 12 .3 ) . " ' " ' Hiervan zijn twee
patienten niet ingestroomd (tabel B7.6) en kon 6e"n vanwege obesitas (Quetelet index ±45)
niet aangeprikt worden.

Kenmerken patienten en behandelingen
Tussen 21-1-1994 en 2-1-1996 ontvingen 28 patiCnten (gemiddeld 45 jaar, 0-20=4%,
21-54=71% en 55*=25%; 9=79%) 46 behandelingen van maximaal acht infusiedagen met
een totale duur van 338 infusiedagen, zo'n 0,9 jaar (tabel B12.3.I bijlage 12.3).
De SRD volgde bij 50% op een operatie (14% carpale tunnel operatie), bij 29% op een
fractuur (21% van de pols) en bij 14% op een contusie. In 7% ontstond de SRD spontaan.
Bij 64% was voorafgaand cnigerlei trauma opgetreden en/of behandeld. Bij 79% was een
hand en/of arm en bij 7% beide, bij 11% e'en voet en/of been en bij 4% beide aangedaan
(55% links en 45% rechts). Bij 14% waren meerdere ledematen nu of in het verleden
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aangedaan. Het betraf in 86% de bovenste ledematen. De patienten in het onderhavige
onderzoek zijn vooral door de Chirurgie en minder door de orthopedie verwezen.
Bij de 28 eerste thuisbehandelingen is 23 maal mannitol 10% en 6 maal manmtol 5% (5x2
liter en lxl liter per dag) gegeven. Een patient ontving een proefdosis van beide
concentraties. Bij de 18 vervolgbehandelingen is allcen mannitol 10% gegeven. De
intraveneuze behandeling duurde gemiddeld 7,3 dagen (sd 1,5 bereik 2-8 N=44). Een
chronische patient was na een twintigtal intraveneuze behandelingen zo siecht aan te
prikken dat de laatste twee vervolgbehandelingen van acht dagen via een daartoe
geimplanteerde Port-A-Cath® zijn gegeven. In 1994 en 1995 bedroeg het aandeel van de
PIM thuis uitgedrukt in aantallen patienten en behandelingen bijna 50% (tabel B12.3.2)."'
In infusiedagen bedroeg dit aandeel in 1994 55% en in 1995 51%.**'

Klinisch effect, bijwerkingen en com plica ties
De PIM thuis gaf bij 54% van de 28 patienten en 65% van de 46 behandelingen een
klinische verbetering (tabel B 12.3.1). Gecorrigcerd voor de twee patienten die de behan-
deling binnen 48 uur staakten. gaf 58% van de behandelingen een klinische verbetering.
Als bijwerkingen traden bij de PIM thuis in 4% hoofdpijn en in 13% lichte misselijkheid
op. De 44 intraveneuze behandelingen gaven in 66% (beginnende) flebitis. Een patient met
nierstenen in de voorgeschiedenis (5 jaar daarvoor) kreeg nierkolieken tijdens de proef-
dosis van zowel mannitol 10% als 5% op opeenvolgende dagen. De behandeling is toen
gestaakt en de patient is doorverwezen voor therapie. Een andere patient is -bij
kortdurende afwezigheid van de naaste- gestruikeld en liep bij een val met de borstkas op
de tafelrand een pneumothorax op. De patient herstelde na een korte ziekenhuisopname en
heeft naderhand nogmaals een PIM thuis ontvangen. Ofschoon de gebeurtenissen niet
precies te reconstrueren waren (waarschijnlijk vloermat), is de val als een 'typische'
thuiszorgcomplicatie beschouwd. Bij een derde patient is de trouwring niet verwijderd van
de infuusarm. Toen deze na een paar dagen iets opzwol, moest de ring op de eerste hulp
verwijderd worden. De incidentie van complicates was aldus 0,8% per infiisiedag.
Tijdens de 44 intraveneuze behandelingen (322 infusiedagen) is na de eerste infuuscanule
32 maal een nieuwe ingebracht vanwege een: tromboflebitis (25x); dislokatie omdat de
patient ergens bleef haken en dergelijke (4x); accidentele verwijdering van de infuuscanule
door de TMV toen de driewegkraan niet los ging (Ix); te kleine infuuscanule (lx) of
ongemakkelijke inbrengplaats (lx). Gemiddeld bleef de intraveneuze canule 4,2 dagen in
situ. Van de intraveneuze infusies is 32% voortijdig beeindigd vanwege flebitis (12x) en
subcutaan lopen (2x). Afgemeten aan het aantal nieuwe infuuscanules (25x) en het
voortijdig staken (12x) bedroeg de incidentie van flebitis 11% per infiisiedag. Deze flebitis
was voomamelijk chemisch van origine (pijn infusie gerelateerd, geen koorts).
Tijdens de 46 behandelingen (338 infusiedagen) deden zieh de volgende problemen met
het infuussysteem voor: lucht (lx:patient of TMV) of bloed (2x:patient) in het systeem;
niet doorgeven stilstaan van het infuus (2x:patient); lekkage bij lasnaad druppelkamer
(lx:fabrikant) en driewegkraan (lx:TMV); accidentele verwijdering infuuscanule
(lx:TMV). Meestal konden deze problemen opgelost worden door het infuussysteem door
te spoelen of te spuiten met NaCl 0,9% of (deels) te vervangen. De incidentie problemen
met de infuuslijnen was aldus 2,4% per infusiedag.

Met de infuuspomp (326 infusiedagen) zelf zijn geen problemen opgetreden. De facilitate
dienst van de SGKH leverde tweemaal een infuusstandaard waaraan geen pomp bevestigd
kon worden. In de 326 pompdagen (7.800 uren) deden zieh de volgende problemen voor:
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infuussysteem verkeerd om ingehangen (lx:TMV), alarm bij onvoldoende lang opladen
(lx:patiCnt) en is de pomp tijdens valpartijen (2x:patiönt) en verblijf in een badkamer
(lx:patiftnt) normaal blijven functioneren. De incidentie van problemen met de pomp was
aldus 1,5% per dag.

Kwaliteit van leven
Tabel B12.3.3 geeft de resultaten (zie ook H:13). De patifinten waren volgens de SIP-68
voor 25% beperkt in hun functioneren. Patienten vonden zichzelf even einstig ziek als de
inschatting hiervan door hun naasten en zorgverleners. Wei gaven patiönten een iets
slechtere gczondhcid, meer pijn en een lagere KvL aan dan de zorgverleners. Een kwart
van de naaste verzorgers gaf aan zelf ziek te zijn, doch niet ernstig. De belasting voor de
naastc verzorger was gemeten in uren per dag hoog (gemiddeld 10 sd 7), afgemeten naar
hct aantal tengcvolge van de IT gestaakte sociale activiteiten laag (gemiddeld 2 van de 7).
De invlocd van de IT en dc belcmmering van de ziekte konden onvoldoende gescheiden
worden. Gemeten via een Stelling was de ervaren belasting bij de naaste gemiddeld.
Gemeten volgens de CSI was de ervaren belasting wel aanwezig, maar laag (afkappunt 7).
'Overall' was de KvL van de naaste nauwelijks hoger dan die van de patient.

Kwaliteit van en tevredenheid met zorg
Tabel B 12.3.3 vat ook de resultaten van de KvZ en tevredenheid samen. Uitgedrukt in
rapportcijfers voor de zorgverleners varieerde de tevredenheid bij de patient en naaste van
7 tot 9. De KvZ gemeten via de ZKM was omgerekend een 8 of 9 en via de CSQ een 8.

Kosten
Van de 44 intraveneuze behandelingen (322 infusiedagen) zijn de kosten apart berekend.
Gemiddeld waren de kosten voor de gezondheidszorg /1.856 per behandeling en /254 per
infusiedag (§15.4.1). De materiele kosten voor de patient en naasten waren gemiddeld/12
per infusiedag (§15.4.2), de personele varieerden tussen /33 en /135 per infusiedag
(§ 15.4.3). De totale maatschappelijke kosten kwamen zo op /300 tot /402 per dag
(§15.4.4). Het aandeel van de patiänt en naasten hierin was 15-37%.

Tijdsbesteding TMVs
Tabel B12.3.4 geeft per activiteit aan hoeveel percent van de totale tijd de TMVs daaraan
besteed hebben. Daamaast zijn per activiteit kenmerken van de duur (in minuten) weer-
gegeven en het aantal keren dat een bepaalde handeling geregistreerd is.
Naast de technische handelingen en de daarbij behorende begeleiding vraagt 7x24 uurs
infusie ook lichamelijk hygienische verzorging. De reistijd besloeg 42% van de tijd. In
totaal vergde deze behandeling per dag 114 minuten gespecialiseerde verpleegkundige
zorg, waarvan 52 minuten (46%) voor het primaire proces.

Andere studies
De leeftijds- en geslachtsverdeling van in het azM behandelde patienten in het jaar voor de
mogelijkheid tot PIM thuis (1993) was bekend (0-13=2%, 14-64=89% 65*=9%;
9=77%).'" De door Veldman prospectief vervolgde 829 SRD patie'nten waren gemiddeld
42 jaar (0-19=6%. 20-59=77% en 60*= 17%) en voor 76% van het vrouwelijk geslacht."'
De SRD ontstond in 65% na een trauma, in 19% na een operatie en in 10% was dit
onbekend."* In 59% waren de bovenste en in 7% meerdere ledematen aangedaan."*
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12.3.2.5 Beschouwing parenterale infusie van mannltol
Deze studie betrof een haalbaarheidsonderzoek naar PIM thuis als behandding voor SRD
met een beperkt aantal patienten. Zoals verwacht stelt de IT extra eisen (zie inclusie-
criteria), bereikbaarheid van en overleg met andere zorgverleners en in het bijzonder de
participatie van het patientsysteem Ofschoon de behandeling kort duurde, blcken de
patient en naaste verzorgers in de technische handelingen te kunnen participcren.
De kenmerken van de patienten in deze studie komen wat betreft leeftijd, geslachts-
verdeling, aandoening en voorafgaande gebeurtenis grotendeels overeen met de prospec-
tief door Veldman beschreven SRD patienten en patienten die vöör de mogelijkheid tot IT
in het azM behandeld zijn.'** "* Hoewel de invloed van de psyche op de aetiologie soms
ter discussie Staat, ging meestal een fysiek fenomeen aan dc SRD vooraf.**"*°
Bij de helft van de patienten is een (tijdelijke) klinische verbetering gerapporteerd. Mocwel
de toegepaste techniek en de toegediende medicatie complicaties en bijwerkingen gaven,
zijn deze niet hoog. Ofschoon niet onderzocht gaven sommigc patienten spontaan aan dat
bij de 24-uurs IT minder bijwerkingen optraden dan bij de tot dan gangbare 4-uurs
behandeling in het dagcentrum. Een veelvuldig voorkomende bijwerking bij intraveneuze
toediening van mannitoi 10% was flebitis veroorzaakt door de hyperosmolahteit in
combinatie met de 7x24 uurs toediening. Toch gaven onze crvanngen onvoldoende
aanleiding om standaard te kiezen voor centraalveneuze infusie.^ Laatstgenocmdc kan
ook complicaties geven en is bovendien duurder.

De afzonderlijke invloed van de IT op de KvL kon niet eenduidig vastgesteld worden. De
combinatie van SRD en de PIM thuis belemmerde patienten in termen van de SIP in
vergelijkbare mate als reuma- of CVA patienten."' Pijn is bij patienten met SRD een
bekend therapieresistent symptoom (75%-97%)."'- "* De relatief läge KvL van de naaste
verzorgers is niet alleen te verklaren uit hun leeftijd en gezondheid. De zorg voor, en het
leven met de chronisch zieke patient zal daaraan bijdragen. De invloed van de IT hierop
kon niet eenduidig vastgesteld worden.
Omdat bij onderzoek naar KvZ en tevredenheid bias in de vorm van grote tevredenheid
speelt, is door op verschillende wijzen te onderzoeken getracht dit probleem te
ondervangen.'"'" In het algemeen zijn zowel de patient en diens naaste verzorger als de
TMV en de huisarts tevreden.
De daadwerkelijke ziekenhuiskosten zijn moeilijk te achterhalen. Bij behandeling in een
dagcentrum gold een dagtarief van /375 (/2.625 per week; 'besparing' ±30% ten opzichte
van /1.856). Het meest vergelijkbare alternatief is opname op een verpleegafdeling. Het
azM verpleegdagtarief was in de onderzoeksperiode gemiddeld /807 (/5.649 per week;
'besparing' ±70%), de verblijfsdagprijs van het azM (§14.5.6) bedroeg ongeveer/432
(/3.024 per week; 'besparing' ±40%). IT lijkt goedkoper, maar het aandeel in de kosten
voor de patient en naasten is niet gering.
De tijdsbesteding van de TMVs reflecteert het gekozen zorgmodel. Vanwege het op peil
houden van de vaardigheden en de kosten van bereikbaarheidsdiensten is gekozen voor
uitvoering door een regionaal team TMVs in nauwe samenwerking met de specialist.
Hierdoor is relatief weinig tijd besteed aan overleg met en instructie van de wijkverpleeg-
kundige en de huisarts. Het aandeel van de reistijd was relatief groot. Absoluut gezien
waren deze reistijden echter gelijk aan die bij andere IT in deze studie en de reistijd van
wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden bij de SGKH. In termen van 'face-to-
face' contacten (=primair proces plus instructie) had PIM een 'läge' produktiviteit van
omgerekend 42% (zie ook §14.5.6).'"
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1 2 . 3 . 3 INTRAVENEUZE INFUSIE VAN ANTIBIOTICA Bl] DIVERSE INFECT1ES

12.3.3.1 Inleiding intraveneuze infusie van antibiotica

Infectieziekten en parenterale antibioticabehandelingen thuis
Voor het begin van parenterale thuisbehandeling met antibiotica (HIVAT) wordt gewoon-
lijk verwezen naar drie studies uit de Verenigde Staten (VS) van eind jaren zeventig. '" '"
De eerste vermelding van 127 thuisbehandelingen bij 62 cystic fibrosis (CF) patienten
dateert uit 1974."* HI VAT is in de VS reeds een geaccepteerde behandeling (250.000 per
jaar) . '"- '" In het begin zijn antibiotica met een klassiek infuussysteem (gebruik makend
van de zwaartekracht) en een perifeer intraveneuze canule toegediend.'"'^ ' " ' " " * " '
Later zijn vanwege de kosten, de trainbaarheid van de patient en de vaatwandimtatie door
de antibiotica(concentraties) draagbare infuuspompen, centrale perifere en centraal-
veneuze catheters en implanteerbare ondcrhuidse poortsystemen toegevoegd.'*'"**"*'*"
De indicaties voor (H)IVAT veränderen.**'*" Ook het wijdverbreide en onjuiste
antibioticagebruik hebben bijgedragen aan resistentievorming die gecombineerde en
langdurige therapiefin vereist/"' Naast het capaciteits- en het kostenaspect kan HIVAT ook
de kans op nosocomiale infecties, flebitis en resistentievorming doen afhemen.**' Echter
ook thuis kunnen dan 'nosohusiale' geheten infecties optreden."* Intramusculaire
toediening thuis is in Nederland al goed mogelijk en wordt buiten beschouwing gelaten.*"
Ook in Nederland bestaan thuiszorgprogramma's voor HIVAT en kan dit deel uit (gaan)
maken van de thuiszorg en de huisartsgeneeskunde."'' '**• ""•"' Het potentieel wordt op
1.400 patienten (27.000 infusiedagen) per jaar geschat.'"

12.3.3.2 Vraagstelllngen intraveneuze infusie van antibiotica
Hoewel HIVAT in de VS aan standaarden (accomodatie, procedures en organisatie) moet
voldoen, is de KvZ nog weinig bestudeerd.'*' HIVAT verschilt technisch niet wezenlijk
van andere infusies. Daarom is prospectief onderzocht of HIVAT mogelijk is binnen ons
algemeen zorgmodel voor infusie thuis.'"* De vraagstelling betreft de toepasbaarheid van
het zorgmodel in termen van (bij)werkingen en complicaties, KvL, KvZ, kosten en
tijdsbesteding van de TMV in vergelijking met drie andere Nederlandse en verschillende
buitenlandse initiatieven.

12.3.3.3 Methoden en technieken bl| Intraveneuze Infusie van antibiotica

Techniek thuisbehandeling
In principe kiest de verwijzend specialist een antibioticum, dagdosering, toedienings-
frequentie en behandelduur. Met de microbioloog wordt overlegd over een zo laag
mogelijke toedieningsfrequentie en zo kort mogelijke inloopsnelheid.'" De minünale duur
is gesteld op vijf dagen en de maximale frequentie op viermaal daags, vanwege de
nachtrust van de patiänt en diens naaste. De ineidentie van allergische readies bij HIVAT
is ±0,5% en vergt ziekenhuisopname in ± 1:10.000 infusiedagen.'"- *" Daarom is de eerste
gift in het ziekenhuis of samen met de huisarts toegediend en alle giften met een infusie
van minimaal 10 minuten.'"'' *°~ **'• '"• "* Evenals vroeger zijn de antibiotica zoveel
mogelijk vlak voor toediening thuis opgelost in verband met verlies van de werkzaamheid,
vorming van allergene afbraakprodukten en de noodzaak van gekoeld transport en opslag
na het opiossen."* "'• "*• ' * '"• "'• **** *'• "*•"» Hierdoor zijn ook zee> kort houdbare
antibiotica thuis toe te dienen."'' Bij patienten of naasten die de antibiotica al zelf kunnen
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toedienen maar nog niet oplossen, lost de TMV deze op voor maximaal 24 uur.
Vanwege de varieteit aan indicaties en antibioticaregimes is gekozen voor een aaapubm
standaardbehandeling via een klassiek infuussysteem. Dit omvat een infuusstandaard, een
niet draagbare lineair-peristaltische volumegestuurde elektronische pomp (IVAC 591®) en
een infuussysteem van infuuszakken, 3,55 m lange infuuslijn (bewegingsvrijheid) met
hoog bijspuitpunt, zijlijn en driewegkraan met 10 cm verlengstuk (minder manipulatie aan
infuuscanule en door de patient zelf aan te koppelen) verbonden met een perifeer
intraveneuze canule (Venflon® standaard o20G=lmm en lengte 32mm; «>22G-O.8mm en
lengte 25mm bij kleinere vaten) (noot 12.4.1 in bij läge 12.4)"' **̂  **' Tussentijds worden
de patient en afgekoppeld (doorspoelen driewegkraan. infuuscanule en vene met tenminste
10 ml NaCI 0,9% waama heparinelock van 500 IE in 2 ml). '" Met de intermitierende
toediening van niet te hoge concentraties en het spoelen is getracht dc vaatwandirritatie te
beperken."' "* Vanwege het lagere infectierisico (kans, species en resistcntiepatroncn)
thuis en ter minimalisering van portes d'entree naar de bloedbaan. is de infuuscanule niet
preventief elke 48 tot 96 uur vervangen, maar bij klachten.'" **• '**• "'• *° "»• "* Vanwege
de bewegingsvrijheid is de infuuscanule niet op de hand maar in de onderarm ingebracht,
ondanks het iets hogere infectiegevaar.*" Hoewel verpleegkundigen in 4'/j dag kunnen
leren om infuuscanules in te brengen, is dit vanwege de opvattingcn van de
beroepsgroepen, de regelgeving en de onzekerheid omtrent het op peil houden van dc
vaardigheid niet aan de TMV overgedragen."* *'•" ' De insteekplaats wordt dagelijks
gecontroleerd, minimaal elke drie dagen gedesinfecteerd met 0,5% chloorhexidine in
alcohol 70% en bedekt met een ademende pleister met zilvercoating op de insteekplaats
(Vecafix®) en driewegkraan.**-*"•"'•'" Desinfecterende zalf zoals Betadine® wordt niet
gebruikt, omdat deze na uitwerking van het desinfectans gekoloniseerd kan worden.'"
Vanwege de intermitterende toediening is het infuussysteem elke dag vervangen in plaats
van bijvoorbeeld elke 48 uur, de driewegkraan elke drie dagen.""

Invulling zorgmodel
Verantwoorde toepassing van de techniek vergt een zorgmodel.'" Globaal zijn er drie
modellen: 'infusion center' o f office model' (polikliniek), 'visiting nurse' (verpleeg-
kundige komt thuis), 'self administration' (patient zelf) en mengvormen.'""'*" Naar de
zorgtheorie van Orem (patientsysteem centraal) is gekozen voor een 'visiting nurse' vanuit
de thuiszorg en eventueel 'self administration' na training."* Dit model is ook in de VS
gangbaar.'*' Samenwerking verzekert de schaalvoordelen van het 'infusion center'. De
TMV heeft een centrale rol bij de selectie, organisatie, uitvoering, training en coördinatie
en wordt ondersteund door andere zorgverleners (specialist, microbioloog, apotheker,
huisarts).'^ "*•'" Na medische selectie meldt de specialist en soms de huisarts patiönten
aan bij het centraal meldpunt van de thuiszorg. Daarop onderzoekt de TMV in overleg met
de huisarts de mogelijkheden (schema 7.2)."' Bij geschiktheid wordt de zorgverzekeraar
om vergoeding verzocht. Vanwege de geringe ineidentie en de kwaliteitseisen levert het
ziekenhuis (levering medicatie, infuusmaterialen en infuuspompen) de deskundigheid van
de ziekenhuisapothekers en de technische dienst en investeringen (infuuspompen) en de
thuiszorg de bezorgdienst.*' "° De TMV voert de HIVAT samen met de huisarts uit,
verzorgt de coördinatie en begeleiding en instrueert patiönten en naasten.'" De verwijzend
specialist en microbioloog vervolgen de behandeling poliklinisch. Alle zorgverleners en
eventueel de patient en naasten doen verslag in het zorgdossier.
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Meetinstrumenten
Het effect van de behandeling is afgemeten aan een gerapporteerde verbetering in de
poliklinische status. Deze is omschreven als een somatische verbetering volgens de patient
en de behandelend specialist (afhankelijk van het soort infectie). De overige methoden zijn
in de hoofdstukken 2 en 13, 14 en 15 beschreven.
Deze studie, hierna afgekort tot "pIT", wordt vanwege het ontbreken van een controle-
groep vergeleken met andere studies. Vanwege de bias door nationale verschillen in
gezondheid(szorgsystemen) gebeurt dit vooral met drie andere Nederlandse studies. Twee
studies betreffen CF-patiCnten, een onder auspicien van het Kwaliteitslnstituut voor
Toegepaste ThuisZorgvernieuwing (KITTZ) en 6en multicenter studie (multicenter).*"- **
De derde studie door onder andere de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuur-
wetenschappelijk Onderzoek (TNO) vergelijkt thuis- en ziekenhuisbehandeling.""

12.3.3.4 Resultaten Intraveneuze infusie van antibiotica
Tabel BI2.4.I geeft enkel resultaten van pIT, tabel B12.4.2 bevat ook resultaten van de
andere Nederlandse studies die hiema besproken worden.

Instroom
Er zijn 16 patiCnten 23 maal gescreend. E6n is niet ingestroomd omdat het medisch beleid
by aanmelding nog niet vaststond (tabel B7.6 bijlage 7.4).

Kenmerken patienten en behandelingen
Tussen 27 Oktober 1993 en 31 december 1995 zijn 14 patienten (leeftijd mediaan 60,
0-20=7%, 21-54=40% en 55*=53%; d"=73%; 3 alleenwonend, waarvan 2 in een
bejaardenhuis) eenmaal en is een patient achtmaal behandeld met een totale duur van 501
dagen (tabel B 12.4.1). De behandeling is in 27% thuis (3x) of vanaf de polikliniek (3x)
gestart en in 73% in het dagcentrum (2x) of het ziekenhuis (14x).Vier patienten of hun
naasten (27%) hebben de HI VAT zelf uitgevoerd. Per patient is de belangrijkste
verwekker in 47% Pseudomonas aeruyinosa. in 20% Borrelia spp. en in 13%
Staphvlococcus aureus. Tabel B 12.4.2 geeft de verdeling van de verwekkers over de
infecties. Binnen de 22 behandelingen zijn 23 antibioticaregimes toegepast (noot 12.4.2).
De gemiddelde dagelijkse toedieningsfrequentie is 2,7. De 'netto' inlooptijd is gemiddeld
per antibioticum 26,7 minuten (sd 18,4 bereik 10-120), per antibioticumtoediening van een
of meerdere antibiotica 32,6 minuten (sd 19,6 bereik 20-120) en per dag 79,8 minuten
(sd 26,3 bereik 25-120). Exclusief 15 tot 30 minuten per gift voor het voor-, tussen- en
naspoelen met NaCI 0,9% en hepariniseren. Bij enkele antibiotica blijken onder supervisie
van de TMV kortere inlooptijden mogelijk.

Klinisch effect, bijwerkingen en complicaties
Bij 14 patienten (93%) en 21 behandelingen (95%) trad een klinische verbetering op (noot
12.4.3). Bij de laatste thuisbehandeling van 66n CF-patient (cf 15) met emstig verslechterde
voedingstoestand bleef deze uit. Hij is tijdens de aansluitende ziekenhuisopname over-
leden. Bij de patient met urosepsis reageerde de oorspronkelijke verwekker op de therapie,
maar verstoorde een nieuwe infectie met een andere verwekker het herstel. Vanwege de
retentieblaas is een suprapubische catheter geadviseerd. Er is geen diagnose veranderd, in
4,5% (Ix) een andere verwekker gevonden, in 14% (3x) de therapie gewijzigd om thuis
een lagere toedieningsfrequentie te verkrijgen (2x) en vanwege resistentievorming (lx) en
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in 9% (2x) de tobramycinedosering aangepast op geleide van de plasmaspiegel. Een
patient kreeg tijdens het ziekenhuisdeel een allergische reactie op pipcracilline. Thuis gaf
ciprofloxacine ecnmaal maagpijn Bij twee andere patienten trad misselijkheid op, die niet
aan de antibiotica toe te schhjven was. Bij zeven van de 14 patienten is 16 maal een
nieuwe infuuscanule ingebracht vanwege flebitis (9x bij 2 patienten). trombose (2x),
subcutaan lopen (lx) en lekken aan de insteekplaats (4x). Gemiddeld kon de infuuscanule
tenminste 9,9 dagen (298/14+16) gebniikt worden en was de noodzaak tot canu lewissei ing
5,4% per dag. CF-patiCnt (cf 15) ging onzorgvuldig om met dc infuuscanule en is niet
meegerekend. Ondanks dat hij niet aan alle criteria voldeed is de IIIVAT op verzoek van
de specialist gegeven (noot 12.4.4).

De incidentie van fouten bij het bereiden van de medicatie is 0.4% per infusiedag.
Verpleegkundigen hebben eön infuuszak lek geprikt en een ampul gebroken. De incidentie
van problemen met de infuuslijnen is 1,6% per infusiedag. Het betreft: infuuscanule
geknikt of gedeeltelijk uit vat (2x:patie"nt); bloed in de driewegkraan (lxpatiCnt) of
driewegkraan niet goed gesloten (lx:TMV), lucht in infuussystcem (lx:naaste); koudc
infuusvloeistof (lx:TMV) en tintelen bij te snelle infusie (2x:TMV). Meestal kunnen deze
problemen opgelost worden door het infuussysteem te spoelen, door tc spuitcn of (deels) (c
vervangen. De incidentie van problemen met de infuuspomp (20 behandelingen, 401
infusiedagen) is 0,5% per infusiedag. Oorzaken waren belemmering van de doorstroom
van het systeem en onvoldoende opladen van de batterij.

Kwaliteit van leven
Wat betreft de KvL zijn de patienten volgens de SIP-68 score voor 26% beperkt in hun
runctioneren (tabel B 12.4.3). Patienten vinden zichzelf even emstig ziek, en geven
eenzelfde mate van gezondheid, pijn en KvL aan als de inschatting hiervan door hun
naasten en zorgverleners. De belemmering door de HIVAT en de (co)morbiditeit zijn
onvoldoende te scheiden.
Naasten geven meestal een redelijk goede gezondheid aan, twee zijn zelf ziek. Gemeten
via een Stelling is de door de patignt ervaren praktische steun hoog, de emotionele steun
iets lager. De naaste zelf vindt dat die iets minder steun heeft gegeven. De belasting voor
de naaste verzorger is gemeten in uren per dag hoog (gemiddeld 7 sd 7), afgemeten naar de
gestaakte sociale activiteiten laag (gemiddeld 1 van de 7). De ervaren belasting is gemeten
via een Stelling hoog, via de CSI wel aanwezig, maar laag (afkappunt 7). 'Overall' lijkt de
ervaren KvL van de naaste iets hoger dan die van de patient.

Kwaliteit van en tevredenheid met zorg
De tevredenheid uitgedrukt in rapportcijfers voor zorgverleners varieerde van 7 tot 9 (tabel
B12.4.3). De KvZ was gemeten via de ZKM een 8'/i (huisarts 7'/i) en via de CSQ zo'n 8/2.

Kosten -
Van alle 22 behandelingen (501 infusiedagen) zijn de kosten berekend. Gemiddeld kost de
HIVAT /9.119 per behandeling en /400 per infusiedag (§15.4.1). De kosten bestaan voor
eenderde uit de kosten van de antibiotica en voor de helft uit personeelskosten. De kosten
voor infuusbenodigdheden en de infuuspomp zijn relatief laag. De materiele kosten voor
het patientsysteem zijn gemiddeld /5 per infusiedag (§15.4.2). AI naar gelang de
waardering van de personele kosten voor de naastenzorg, varieren deze van / 9 tot /84 per
infusiedag (§15.4.3). De totale maatschappelijke kosten komen zo op /414 tot /489 per
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infusiedag (§15.4.4). Het aandeel van de patient en naasten hierin varieert van 2% tot

Tijdsbesteding TMVs
Tabel B 12.4.4 geeft hoeveel percent van de totale tijd de TMVs aan de diverse activiteiten
besteed hebben. Daarnaast zijn per activiteit kenmerken van de duur (in minuten)
weergegeven en het aantal keren dat een bepaalde handeling geregistreerd is. - .•• . .

Andere Nederlandse studies
Bij TNO betreft het 79 patiCnten (3 in een instelling, boot en algemeen ziekenhuis; 23%
allcenwonend) met vcrschillcnde aandoeningen en behandelingen en een gemiddelde
dagelijkse toedieningsfrequentic van 2,6 (tabel B12.4.2). In 1% is de diagnose gewijzigd,
in 3% een andere verwekker gevonden, in 32% de medicatie en in 56% de dosering
gewijzigd. Allergische reacties komen in 2,7% en andere bijwerkingen in 24% van de
behandelingen voor. Canulewisseling is nodig vanwege flebitis, onjuiste positie of
verstoppen infuuscanule en onbekend. Er zijn draagbare en niet draagbare elektronische
pompen, elastomccr- en veerdrukpompen, infuuszakken, spuiten en combinaties gebruikt.
Bij multiccnter bctrcft het 6en standaardbehandeling met draagbare elektronische pompen
bij ddn verwekker. Klinische parameters, welbevinden, tevredenheid met activiteiten en de
tocstand en dc algcmcnc dagelijkse levensverrichtingen nemen tijdens de behandeling toe.
Bij K1TTZ is allcen het aantal antibiotica en de duur (14 of 21 dagen) gegeven."" Er zijn
voornamelijk draagbare elektronische pompen in combinatie met centraalveneuze infusie
en speciale lange peri fere infuuscanulcs ('midlinc') gebruikt.'"

Buitenlandse studies
Hierin varißren de dagen infusie thuis van 116 tot 10.002, de behandelingen van 13 tot 538
en patiönten van 10 tot 538, de gemiddelde leeftijd van 23 tot 70 (bereik 3-93) en het
percentage mannen van 52 tot 67.'"' "• »'• '«• »'"'"• '"• *°- «• "<• '"•'" Van de aangemelde
patiönten valt 10 tot 40 percent af, maar dit aantal daalt."'- *°- '"• "* De verwekkers en
aandoeningen verschillen. Bij CF-patiCnten worden vaak de P. aeruginosa of de S. aureus
genoemd, bij osteomyelitis of endocarditis veelal de S. aureus of een Streptococcus
gpg 3«. 553.555.55». 551-560.562.567.576. s»5 Qg gemiddelde dagelijkse toedieningsfrequentie

varieerde van 3 tot 4,4 (bereik 3-7) en de inlooptijd van 30 tot 60 minuten."' De
voorafgaande behandeling in het ziekenhuis (antecedent hospital treatment) duurt
gemiddeld ±2,8 tot 22 dagen (bereik 0-41).' "• "*• """• "'• *"•*" De thuisbehandeling duurt
gemiddeld 6.6 tot 29.7 dagen (bereik 1-145).'** "•• "*• ' » ' " »»• "»• '"
Meestal verbeteren de klinische toestand (80-98,6%) en microbiologische of andere
parameters.'"- "'• "*•'"• '"• '""'• **"*•'" De complicaties varieren met de antibiotica,
toedieningswegen en toedieningssystemen. De perifere infuuscanules varieren van stalen
vleugelnaalden tot perifere polypropyleen of teflon canules.'" "*• "* Het percentage
patienten met tromboflebitis varieert van 1 tot 40."*- "'• """• ***" De frequentie van
canulewisseling varieert van 1,1 (selectie op basis van 'goede' vaten en 'preventieve'
canulewisseling elke 3 dagen) tot 2,4 ('preventieve' canulewisseling elke 2 dagen) percent
per dag.'"''*•"'•"' Soms wordt de infuuscanule preventief elke dag tot elke vijf dagen
vervangen."*- "*• '"'"• "*•'*'' Zonder wisseling kan een infuuscanule ook bij CF-patiCnten 7
tot 8 dagen meegaan."* De frequentie van canulewisseling bij Venflon® infuuscanules is
12,1% per dag en zij kunnen minimaal 3.2 dagen gebruikt worden"* Kweken van de tips
van infuuscanules (Angiocath® tefloncanule) die elke dag verwisseld worden leveren een
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vergeh jkbare (13%) of lagere (2.9%) kolonisatiegraad op dan kweken van infuuscanules in
het ziekenhuis (± 12% voor polypropyleen en ± 15% voor teflon inruuscanules).^ "" In het
ziekenhuis treedt bijna tweemaal zoveel flebitis op dan thuis, bij ouderen is dit verschil
kleiner"'
De patienten vinden de K.vL bij HIVAT hoger dan bij ziekenhuisbehandeling en kunnen
vaak weer (gedeeltelijk) aan het dagelijkse leven deelnemen (school of werk in 28 tot
89%). "'•"*• '**• '"• "*• >*« Meestal zijn zij tevreden en prefcreert 80 tot 98% HIVAT boven
ziekenhuisbehandeling.^ '"• "* "* Bovendien is HIVAT vrijwel altijd goedkoper (37-
79%).'"- "'• "*•"'• "* "»• "• De kosten-baten verhouding kan 1:5 of gunstiger zijn.'"

12.3.3.5 Beschouwing intravencuze infusie van antibiotica
Deze studie betreft 22 behandelingen bij 15 patienten binnen een algemeen zorgmodel
voor infusie thuis via een voor HIVAT aanpasbare standaardbehandeling met een klassick
infuussysteem en thuis opgeloste antibiotica. De niet gelimitecrde instroom veroorzaakt
een niet homogene populatie en belemmert generalisatie. Ook vcrschillen het
antibioticagebruik, de gezondheidszorg en de thuiszorg per land"* ***• *°°
Demografisch zijn de patienten qua geslacht en woonsituatie redelijk vergelijkbaar met die
bij TNO, maar zijn ouder. Mogelijk omdat patienten en naasten niet zoals bij TNO de
behandeling grotendeels zelf moeten uitvoeren. Beide andere Nederlandse studies
betreffen CF-patienten. Ook in de buitenlandse studies is er bij patienten en behandelingen
een brede variatie in aantallen en kenmerken.""" »'• "*• » " " • " ' *°- « • ' " '«• ' " Dat bij
plT vrijwel alle patienten lijken te kunnen instromen is gunstig in verhouding met
buitenlandse studies, maar wellicht zijn patienten die niet in aanmerking kwamen niet
aangcmeld.'"-""•**•"*

De verwekker betreft bij plT relatief vaker dan bij TNO een P. aeruginosa. Mogelijke
oorzaken zijn een hogere verwijzingsgraad door de afdelingen longziekten en
kindergeneeskunde of een hogere incidentie in het azM. In voomoemde buitenlandse
studies verschillen de verwekkers en aandoeningen.'«- *»• "'• »»•"'•*«• '"• »'• "•• '"
De antibioticaregimes bij plT en TNO komen ongeveer overeen. Bij plT lijken meer
aminoglycosiden toegediend. Zij worden echter vaak met een penicilline of cefalosporine
gecombineerd en TNO vermeldt alleen het meest karakteristieke antibioticum. In
voomoemde buitenlandse studies varigren met de verwekkers ook de antibiotica.
De gemiddelde dagelijkse toedieningsfrequentie is vrijwel gelijk aan de intermitterende
toediening bij TNO, maar de maximumfrequentie is lager dan bij TNO (5-6/dag). In
tegenstelling tot bij multicenter (alien) en KITTZ en TNO (deels) zijn geen antibiotica via
een continu infuus gegeven. De toedieningsfrequentie en inlooptijd komen overeen met die
in buitenlandse studies.*" In tegenstelling tot bij plT legt men de maximumfrequentie bij
HIVAT zonder draagbare infuuspomp tegenwoordig meestal bij drie.'" Mogelijk
verdienen de aanbevelingen over de inloopsnelheid bij HIVAT herevaluatie.
Bij de verschillende toedieningswijzen dringt zieh een vergelijking op tussen ons systeem
en een cassettepomp. Het systeem in deze studie is gekozen vanwege: de kosten,
flexibiliteit, de mogelijkheid om nauwkeurig en snel antibiotica toe te dienen en
russendoor te spoelen en de wettelijke beperking in Nederland bij het rechtstreeks in de
bloedbaan toedienen van medicatie door verpleegkundigen."' Bij 24-uurs toediening met
bijvoorbeeld ceftazidim als monotherapie biedt een draagbare cassettepomp voordelen, bij
combinatietherapie verminderen deze.'" " ' Ook geeft een infuuspomp die intermitterend
antibiotica toedient en russendoor de vene open houdt, door de hogere concentratie en de
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langdurigc expositie, een grotere kans op vaatwandirritatie. DH lean een reden zijn om voor
centraalveneuze infusie te kiezen.'" **°- **' Met een klassiek infuussysteem kunnen alle
antibiotica in alle concentraties en volumina worden toegediend.*° Bij draagbare
infuussystemen zijn de volumina vaak beperkt tot 10 ä 35 ml (spuitpomp) of 100 ä 200 ml
(cassette- of elastomeerpomp). In voomoemde buitenlandse studies varieYen de infuus-
systemen van injectiespuiten tot programmeerbare draagbare infuuspompen.
De behandeling start in 27% thuis, bij TNO in 22% thuis en in 78% volgens planning in
het ziekenhuis. De groep die bij pIT thuis start omvat evenals bij TNO de ziekte van Lyme
en Pseudomonas-infectics. De totale behandeling duurt iets korter dan bij TNO (exclusief
11 behandelingen voor onbepaalde tijd), maar langer dan bij multicenter en bij KITTZ.
Het thuisdeel duurt iets langer dan bij TNO. Bij KITTZ en multicenter is dit niet apart
vermeld. De minimaal geplande duur thuis is bij TNO 14 en bij pIT 5 dagen, de kortst
gerealiseerde is bij TNO vijf en bij pIT zeven dagen. In vergelijking met buitenlandse
studies waren patienten bij pIT kort in het ziekenhuis en lang thuis.'" '" "* "'•"'• "'• "*•**
De klinische Verbeteringen in de Nederlandse en buitenlandse studies lijken vergelijk-
baar."*' '"• *"• '"• '"• ""**• ** "*•'" Ook de effecten van ziekenhuis- en thuisbehandeling
lijken vergelijkbaar. Verandcringen betreffen minder vaak de medicatie en dosehng dan
bij TNO. In voomoemde buitenlandse studies komen afhankelijk van de patiönten,
aandoeningen en antibiotica ook veranderingen voor.
De complicates in de Nederlandse studies lijken vergelijkbaar. Canulewisseling vanwege

llcbitis komt het vaakst voor (bij pIT drie patiönten). De bij TNO in het ziekenhuis
oenanuciue giocp iiccu iicoius ui o,v7o per uag en oenoeit canulewisseling in ö,/"/o per
dag. Mogelijk dat de infuuscanule thuis langer mee gaat door de andere infectierisico en de
relatief grote zorg voor de insteekplaats. Flebitisfrequenties vanuit zowel ziekenhuis- als
thuisbehandelingen kunnen dan ook slechts een indicatie vormen voor te verwachten
frequenties bij HIVAT.'" Meestal zijn midline catheters of centraalveneuze infusie niet
noodzakelijk.*"' "* Temeer omdat deze invasievere technieken zwaardere complicaties
kunnen geven bij trombosering en ontsteking (zie verderop). De keuze voor een
toedieningssysteem lijkt minder problemen te geven. Het thuis oplossen van antibiotica
omzeilt problemen met de houdbaarheid en lijkt niet meer problemen te geven. De
complicaties in voomoemde buitenlandse studies variören met de antibiotica,
toedieningswegen en toedieningssystemen. In vergelijking met de buitenlandse studies
treedt bij de binnen pIT gekozen techniek in verhouding weinig tromboflebitis op en gaan
de infuuscanules reiatief lang mee.'»•>"'*"""• »•• w »»• »*'"•» Met de bij pIT gekozen
wijze van verzorging van de infuuscanules is bij HIV AT het preventief om de drie dagen
vervangen wellicht niet nodig en kunnen zij tot zo'n acht weken in situ blijven.**' Flebitis
is echter ook afhankelijk van de antibiotica, evenruele andere parenterale therapieCn en de
individuele gevoeligheid van de patient. De iets längere perifere midline catheters geven
flebitis in 10-32%.*' Centraalveneuze catheters kunnen complicaties geven bij het inbren-
gen en ontsteking aan de insteekplaats (5%) en cathetersepsis (1-6,4%).'*'*"- *'•"*
Perifere centraalveneuze catheters geven minder septische flebitis (0,7%) maar kunnen
mechanische problemen opleveren (10%).*' Daarom verdient bij lange behandeling of
toediening van prikkelende antibiotica een onderhuidse centraalveneuze poort -mede
gezien de ervaring hiermee in Europa- momenteel wellicht de voorkeur.*" '*' Zelden
worden problemen met de pomp vermeld, de gerapporteerde incidentie bij de cassettepomp
is 0,1% per pompdag.
Er zijn minder heropnames dan bij TNO, wellicht door verschillen in pathologie of
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patientenseiectie (schema 7.2)."" Elders vari*ren de heropnames van Wn tot 32%.
Wat betreft de KvL plegen vaste toedieningstijdstippen een inbreuk op het dagelijks leven.
maar creeten tegelijkertijd 'rustmomenten'. Bij maximaal viermaal daagse infusic kan aan
de gewone activiteiten worden deelgenomen omdai de patient tussendoor afgekoppeld is.
Elders wordt hiervoor vaak een 24-uurs toedicning met een draagbarc casscttepomp
gekozen Welke benadenng de patient de meeste bewegingsvrijheid en het minste
ziektegevoel geeft, staat open voor discussie. Omdat bij HI VAT de patient als lid van het
behandelteam medeverantwoordelijk is, maakt 24-uurs infusie iemand 24-uur per dag
patient en behandelaar.'" De combinatie van de (co)morbiditeit en HIV AT belemmert
patienten volgens de SIP score hetzelfde als bij reuma of een CVA."' Ondanks deze
belasting is de KvL van de patienten en naasten evenals elders hoog."* "~ *"• *"• "*• '**
Het zorgdossier blijkt een belangrijke schakel in de continuVteit van zorg. De KvZ en
tevredenheid is bij de patienten. hun naasten en de zorgverleners hoog."* ""•'" Door op
verschillende wijzen te onderzoeken (thangulatie) is getracht het vraagstuk van de 'grole'
tevredenheid te ondervangen.'*' Ook bij TNO, multicenter en K1TTZ en in buitenlandse
studies is men meestal tevreden.^ '"• "*• '**

De kosten zijn door de verschillen in patientenpopulaties, antibioticaregimes en thuiszorg-
programma's moeilijk te vergelijken. Standaardisatie van de methode om indirccte kosten
te bepalen is gewenst. De kosten van HIVAT worden op zo'n SO a 60% van die in het
ziekenhuis geschat. Gezien de geringe participate in de zorg van onze oudere populatic en
de verschillen in antibioticaregimes zijn de kosten van ons model alleszms redelijk. De
overgang van deze dure behandelingen van het ziekenhuis naar de thuiszorg vereist
aandacht voor de kosteneffectiviteit en de financiering."" HIVAT is ook in de andere
Nederlandse en de buitenlandse studies goedkoper. '"• '*'• '"'"• "'• *"•"' Het aantal
benodigde ziekenhuisdagen kan tot 1/3 teruggebracht worden, maar door herbezetting
kunnen de totale kosten voor de zorgverzekeraars en maatschappij hoger zijn. "*•*""
De tijdsbesteding van de TMVs is zo'n 2,5 uur per dag. Het primair proces beslaat meer
dan de helft van de tijd. Vanwege het behoud van de vaardigheden en de kosten van
bereikbaarheid is gekozen voor een regionaal team TMVs, die relatief weinig zorg
overdragen aan de wijkverpleegkundige en de huisarts. Een nadeel van ons model is de
wachttijd tijdens de infusie.**' De reistijd is relatief lang, maar absoluut gelijk aan andere
infuusbehandelingen bij pIT. Gecorrigeerd voor de grootte van het werkgebied is deze
gelijk aan de reistijd van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden bij de
SGKH.'" In termen van 'face-to-face' contacten (=primair proces plus instructie) heeft dit
soort thuiszorg een 'läge' produktiviteit van omgerekend 50% (zie ook §14.5.6).

12.3.4 CENTRAALVENEUZE INFUSIE VAN HARTMIDDELEN BI] DECOMPENSATIO CORDIS *

12.3.4.1 Inleiding centraalveneuze infusie van hartmiddelen

Decompensatio cordis
De vijfjaars overleving van alle patienten met hartfalen is 50% of minder, voor patienten
met New York Heart Association (NYHA) III is de eenjaarsoverleving 60-65% en van
patienten met NYHA IV zelfs minder dan 50% (epidemiologie §7.5.1.6).'" Deze patienten
worden vaak langdurig in het ziekenhuis opgenomen voor uitsluitend palliatieve therapie.

Gepubliceerd in: Hartbulletin juni 1997;28(3):88-94.
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In deze Studie gaat het binnen de groep patiönten met hartfalen om patiönten met
decompensatio cordis die niet met orale medicatie te corrigeren is.'**-**'

Dopamine en lasixtoediening
De combinatietherapie van dopamine en lasix kan de decompensatie doen afnemen via
verbetering van de nierfunctie.'"' '"•*" Contra-indicaties voor toediening van dopamine en
lasix zijn: feochromocytoom, tachycardie, kamerfibrilleren, levercirrhose met elektrolyt-
stoornissen.*"* Mogelijke bijwerkingen van dopamine bij de gebruikte dosering zijn hoofd-
pijn, misselijkheid, braken, dyspnoe en soms angineuze klachten. Bij extravasatie kan door
vasoconstrictie weefselnecrose optreden.*°* Lasixtoediening kan de water- en zouthuishou-
ding verstorcn en tot dehydratie en nierfunctiestoornissen leiden.*"* Symptomen hiervan
kunnen zijn duizcligheid, hypotensie, spierkrampen, zwakte, collaps en soms visusstoor-
nissen. Daamaast kunnen metabole ontregelingen als jicht en ontregeling van diabetes
mellitus optredcn cn bijwerkingen zoals maagdarmstoornissen, pancreatitis, (verergering
van) Icvcraandocningen, urineretentie, hematologische stoornissen en huidreacties."*

12.3.4.2 Vraagstelllngen bij centraalveneuze infusie van hartmiddelen
In 1992 was aan patiöntcn met zcer emstig chronisch hartfalen (NYHA III oflV) reeds op
kleine schaal dobutamine, dopamine en/of lasix intermitterend of continu thuis
toegediend. "* '"•«'•** Onderzocht is of dit ook in Nederland thuis mogelijk (haalbaar,
doeltreffend en doelmatig) is/** Vraagstellingen betroffen de toepasbaarheid van het
zorgmodel in termen van de werking, bijwerkingen en complicaties van de thuis-
behandeling, KvL, KvZ, tevredenheid, kosten en tijdsbesteding van de TMVs. Waar
mogelijk is vergeleken met de bevindingen uit andere studies.

12.3.4.3 Methoden en technieken bij centraalveneuze infusie van hartmiddelen

Techniek thuisbehandeling
Tweemaal in de week worden op vaste dagen en tijden 50 ml dopamine-oplossing en 50 ml
lasix®(furosemide)-oplossing in 24 uur toegediend met twee draagbare lineair-
peristaltische elektronische cassettepompen (CADD I®). Zowel de dopamine- als de lasix-
oplossing blijven na oplossing slechts 36 uur stabiel. Bovendien inter acteren dopamine
(zuur) en lasix (basisch) en mögen dus niet via ê n cassette of infuuslijn toegediend
worden. Daarom worden de oplossingen toegediend via aparte cassettes en extensielijnen
van 152 cm (nodig bij slapen) die via een driewegkraan en edn Hübnemaald worden
verbunden met een centraal veneuze poort (Port-A-Cath®). De belangrijkste te verwachten
complicaties van de infusietechniek zijn: lokale irritatie en ontsteking rondom het
aanprikpunt, verstopping van de poort, trombose en problemen met de infuuspomp.
Dopamine wordt toegediend op geleide van het lichaamsgewicht (aantal mg per 24
uur=aantal kilo x 1,6 microgram per kilo per minuut x 60 minuten x 24 uur : 1000), lasix
op geleide van de vochtbalans en de nierfunctie (tussen 5 en 10 mg per uur). Een dag voor
de infusie weegt de patient zieh en geeft afwijkingen van meer dan twee kilo van het
streefgewicht door aan de TMV. Daarop past de specialist eventueel de dosering aan.
Wekelijks wordt door de prikdienst thuis of bij de huisarts bloed afgenomen voor de
bepaling van natrium, kalium, kreatinine, urinezuur, albumine en magnesium. Ook wordt
eenmaal per week 24-uurs-urine gespaard voor bepaling van natrium, kalium, kreatinine en
volume. Verder onderzoek vindt plaats tijdens de polikliniekbezoeken.
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Invulling zorgmodel
Na medische selectie worden patienten via de specialist voor thuisbehandeling aangemeld
bij het centraal meldpunt van de SGK.H. De TMV onderzoekt daarop de mogelijkhedcn
voor IT en betreki hierbij de huisarts. Bij positieve bevindingen wordt de zorgverzekeraar
om vergoeding verzocht. Dc centraal veneuze poort wordt in hel dagcentrum of klinisch
ingebracht. Vanwege de benodigde technische ondersteuning geven dc /.orgvcrzekeraars
de pompen via het facililair bedrijf Minigas (nu Farmadomo) aan de patient in bruikleen.
De medicatie en infuusbenodigdheden werden door de ziekcnhuisapotheck geleverd en bij
de patient thuis bezorgd (heden via de openbarc apotheek). De huisarts schrijtt ccn
uitvoehngsverzoek voor het medisch-technisch handelen De TMV vocrt de behandcling
uit en zorgt voor de coördinatie. Alle zorgverleners en eventueel betrokken naasten leggen
de zorgverlening in een zorgdossier vast. Het voorbereidingstrajeet bij deze categoric
patienten bedraagt twee tot vier weken (uitgebreide selectie en voorlichting en verkrijgen
toestemming thuisbehandeling en aanschaf infuuspompen).

Meetinstrumenten
Het effect van de behandcling, omschreven als een somatische verbetering volgcns de
patient en specialist, is afgemeten aan een gerapporteerde verbetcring in de poliklinische
status. De overige methoden zijn in de hoofdstukken 2 en 13, 14 en 15 beschreven.

12.3.4.4 Resultaten bij centraalveneuze infusle van hartmiddelen

Instroom
Tussen 18 mei 1994 en 31 december 1995 zijn 21 patienten voor behandeling aangemeld.
Twee patienten woonden buiten het werkgebied van de SGKH. De andere 19 patienten
zijn gescreend aan de hand van de algemene voorwaarden voor IT (schema 7.2) en boven-
staande speeifieke medische contra-indicaties. De helft van de patienten kwam -vaak om
meerdere redenen- niet voor thuisbehandeling in aanmerking (§7.6.2). Deze waren van
medische of zorginhoudelijke aard of lagen op het vlak van de patient en/of de naaste
verzorger (bijlage 7.4). Vanwege het relatief grote aantal patienten dat niet voor IT in
aanmerking kwam, zijn de thuis en niet thuis behandelde patienten met elkaar vergeleken
ten aanzien van sociaal-demografische factoren, diagnoses, Symptomen, type hartfalen,
medicatie bij aanmelding, funetioneren en initiale reactie op de dopamine- en lasixtoe-
diening in de kliniek (tabel B12.5.1 in bijlage 12.5)."*"' Als maat voor het funetioneren is
de NYHA classificatie aangehouden."* De linker Ventrikel ejectiefractie is ook
meegenomen ter onderscheid tussen circulatoir en hartfalen.*'" De thuis en niet thuis
behandelde patienten komen klinisch grotendeels overeen (van öen thuis behandelde
patient ontbreken enkele gegevens). Wel zijn de niet thuis behandelde patienten ouder en
vaker alleenstaand.

Kenmerken patienten en behandelingen
Tussen 26 mei 1994 en 10 januari 1996 hebben zes mannelijke en drie vrouwelijke
patienten negen eerste en 21 vervolgbehandelingen van telkens maximaal twee maanden
met centraalveneuze infusie van hartmiddelen (CIH) ontvangen met een totale zorgduur
van 1.484 dagen, zo'n vier jaar (tabel B12.5.2). E&i behandeling bestond gemiddeld uit
27,9 infusiedagen (sd 7,6 bereik 6-32 N=30). Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor
de administratie iedere acht weken (32 infusiedagen) een nieuwe behandelepisode startte.
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Wanneer alle episoden van de negen patienten bij elkaar opgeteld worden dan omvatte
elke bchandeling gemiddeld 92,9 infusiedagen (sd 92,1 bereik 6-284 N=9) en een zorg-
periode van gemiddeld 164,9 dagen (sd= 155,3 bereik 18-502 N=9). In de jaren 1994 en
1995 bedroeg het aandeel van de CIH thuis 26% (tabel B12.5.3).*"
De bchandelde patienten hadden allen een emstig hartfalen (NYHA IV). De patienten
waren gemiddeld 67 jaar en geen van allen meer buitenshuis werkzaam. Allen woonden
samen met een partner, tweemaal waren er tevens inwonende kinderen. Een van deze
laatsten was werkzaam als verpleegkundige en heeft de behandeling deels zelf uitgevoerd.
De gemiddelde leeftijd van de naaste verzorger (7 partners en I kind) was 60 jaar. Een
patient kon onvoldoende door de partner (ziekte van Parkinson) ondersteund worden en
werd vanuit hun aanlcunwoning tijdens de behandelingen opgenomen in een verpleeghuis.

Klinisch effect, bij Werktagen en complicates
CHI thuis gat bij acht van de negen patienten een somatische verbetering (tabel B12.5.2).
De tocstand van de patient die in de kliniek siecht op CIH reageerde, verbeterde ook thuis
niet. Stopzetten leek geen goed alternatief. Vier patienten overleden. Tweemaal was de
oorzaak waarschijnlijk cardiaal, tweemaal droeg de hartaandoening aan het overlijden bij.
Bij de 30 behandelingen bij deze negen patienten traden de volgende Problemen op. Eon
poort was tc hoog op de borstkas geVmplanteerd, waardoor de TMVs moeilijkheden
ondcrvondcn bij het stcriel werken. Incidenteel trad irritatie rondom het aanprikpunt op,
vooral vlak na het plaatsen van de poort en bij herhaald aanprikken op dezelfde plaats.
(nfectie en trombose traden niet op. Bij een hoge centraal veneuze druk lekte bij twee
patienten incidenteel bloed längs de naald tijdens de infusie.
In de 418 infusiedagen deden zieh de volgende problemen met de infuuslijnen voor:
disconnectie tussen Hübnemaald en centraalveneuze poort (3x:patient); disconnectie
tussen Hübnemaald en driewegkraan (lx:patient lx:TMV); stokken infusie door blokkeren
terugslagklep extensielijn (Ix), niet openzetten (lx:TMV) of dichtstoten (lx:patient)
driewegkraan of op de lijnen liggen (lx:patiCnt); infuus niet op tijd dichtgezet (2x:patient)
of afgekoppeld (lx:TMV). Blokkades werden opgeheven en/of de poort werd opnieuw
aangeprikt, doorgespoeld en gehepariniseerd. De ineidentie van problemen met de
infuuslijnen was aldus 2,9% per behandeldag.

In de 836 pompdagen (20.000 uur) deden zieh de volgende problemen bij de pomp en de
cassette voor: problemen met lucht of te hoge druk in de cassettes (3x) tweemaal op te
lossen door ontluchting eenmaal door bereiding van een nieuwe cassette (Ix); vergeten
pompvergrendeling zonder gevolgen (3x:TMV), technische storing die pompruil vereiste
(3x dezelfde oudere pomp). De ineidentie van problemen met de pomp was 1,1% per
pompdag en 2,2% per behandeldag.
Bij de dopaminetoediening is bij twee patienten hoofdpijn en misselijkheid opgetreden bij
het doorspuiten van de lijn aan het eind van de infusie. Dit kan voorkomen worden door de
dopamine-infusie 'voor te laten lopen' op de lasixinfusie zodat tegen het eind van de
infusie, wanneer de lijn en catheter doorgespoeld worden, daarin een geringe hoeveelheid
dopamine zit. Duizeligheid, hypotensie en spierkrampen kwamen bij de in deze Studie
behandelde patienten wel voor, maar konden niet aan het lasixgebruik toegeschreven
worden. Een enkele keer kwam dehydratie voor als patienten te weinig dronken. Vooral
hete zomers, koorts en diarree vergen een nauwkeurig bewaking van de vochtbalans en
geregelde instruetie van de patient. Ook bovengenoemde metabole ontregelingen en
bijwerkingen zijn niet waargenomen.
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Kwaliteit van Icven
De resultaten zijn grotendeels samengevat in tabel B 12.5.4. De patifnten waren volgens de
SIP-68 score ernstig beperkt in hun functioneren. Patienten vonden zichzelf minder emstig
ziek en gaven minder pijn aan dan de inschatting hiervan door hun naasten en zorgverlc-
ners. Ook gaven zij een betere gezondheid en een hogere KvL aan. Drie naaste verzorgers
waren zelf ziek, doch niet ernstig. Hun gezondheidsbelcving kwam hiermce overeen. De
belasting van de naaste verzorger gcmeten in uren per dag was hoog (gemiddeld 13 sd 8).
Het aanta! tengevolge van de mfuuszorg extra gestaakte activiteiten was laag (gemiddeld I
van de 7). De invloeden van CIH en de belemmering tengevolge van de siechte toestand
van de patient konden hicrbij onvoldoende onderscheiden worden. De ervaren belasting
gemeten via een Stelling was bij de naaste verzorger hoog. Edoch gemeten volgens de CSI
was de ervaren belasting wel aanwezig. maar niet hoog (afkappunt 7). Een patient is na 16
maanden weer in het ziekenhuis behandele! in verband met de belasting voor zijn
echtgenote. 'Overall' is de KvL van de naaste nauwelijks hoger dan die van de patient.

Kwaliteit van en tevredenheid met zorg • ' •
Tabel B12.S.4 vat ook de resultaten over de KvZ van en tevredenheid met de zorg samen.
De tevredenheid uitgedrukt in rapportcijfers voor zorgverleners varieerde van 7 tot 8. De
KvZ was gemeten via de ZKM een 7 of 8 en via de CSQ een 8.

Kosten
Van alle 30 behandelingen zijn de kosten berekend. Bij de 24-uurs toediening wordt op de
ene dag aangekoppeld en de volgende afgekoppeld. Daarom wordt bij de berekening van
836 infusiedagen uitgegaan. Omdat de verplaatsing van de CIH naar de thuiszorg centraal
stond, zijn bij de berekening overige ziekenhuisgebonden kosten (specialist, diagnostiek,
etc.) buiten beschouwing gelaten. Gemiddeld kostte de CIH thuis /7.272 per behandeling
en /261 per infusiedag (§15.4.1). De materiele kosten voor het patiöntsysteem bedroegen
gemiddeld / 2 per infusiedag (§15.4.2). AI naar gelang de opgave van de patient of de
naaste varieerden de personele kosten van /188 tot /227 per infusiedag (§15.4.3). De
totale maatschappelijke kosten kwamen zo op /451 tot /490 per infusiedag (§15.4.4) Het
aandeel van de patient en naasten hierin varieerde van 42% tot 46%.

Tijdsbesteding
Tabel B 12.5.5 geeft per activiteit aan hoeveel percent van de totale tijd de TMVs daaraan
besteed hebben. Daamaast zijn per activiteit kenmerken van de duur (in minuten)
weergegeven en het aantal keren dat een bepaalde handeling geregistreerd is.

Andere studies
In Nederland zijn de meeste patienten die met hartfalen (ICD9: 428.0 428.1 428.9) in het
ziekenhuis opgenomen worden ouder dan 65 jaar (0-65:3.873 65*:21.781)."' Ook bij
patienten met hartfalen en stuwing is dit zo (ICD 428.0 0-65:870 65*:4.610).<" Bij de
vooral mannelijke (d"=77%) patienten in een Studie van Tandon was de gemiddelde leeftijd
60 (sd 9,4), bij Applefeld en Miller ongeveer 55 jaar.*'* Bij Applefeld kon slechts
ongeveer de helft van de potentiele patienten thuis behandeld worden.'" Bij Applefeld
konden alle en bij Miller vier van de 11 patienten in de infusie participeren.'^'" Tabel
B12.5.6 geeft enkele complicaties van thuisbehandeling met dobutamine en dopamine in
andere studies in vergelijking met die in deze Studie.
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12.3.4.5 Beschouwing centraalveneuze infusie van hartmiddelen
Het betreft een haalbaarheidsonderzoek met een beperkt aantal patienten. De resultaten
zijn dus indicatief. Zoals verwacht stelde de thuisbehandeling extra eisen.
De leeftijds- en geslachtsverdeling van de studiepopulatie komen overeen met die in de
Studie van Tandon en de leeftijd komt overeen met die van patienten die in Nederland voor
hartfalen in het ziekenhuis behandeld worden.*"•'" Evenals bij de Studie van Applefeld
kon slechts ongeveer de helft van de potentiele patienten thuis behandeld worden.'"
Hoewel het een chronische situatie betrof, bleken de patient en naaste (1/8) nauwelijks in
de technische handelingen te kunnen participeren in vergelijking met Applefeld en
Miller.'" ' " Waarschijnlijk hangt dit samen met de hogere leeftijd in deze Studie.
De behandeling gaf over het algemeen een somatische verbetering. Een belangrijk
voordeel van de 24-uurs CIH thuis in vergelijking met de tot dan gangbare 8-uurs CIH in
het dagcentrum, is dat de patienten aangaven dat thuis minder bijwerkingen voorkomen.
Voor sommige patienten was het beoogde effect bovendien niet in 8 uur haalbaar en zij
werden daarom anders telkens voor 12 of 24 uur op de short-stay opgenomen. Hoewel de
toegepaste techniek en de medicatie complicaties en bijwerkingen gaven, zijn deze niet
verontrustcnd in vergelijking met andere thuiszorgprojecten (tabel B 12.5.6).'"- '"•*"
Cathetcrproblemen als infectie en trombose zijn niet en problemen met de infuuslijnen
(2,9% per infusicdag) en de infuuspomp (1,1% per pompdag) even vaak voorgekomen.
Indien de patienten thuis ook geimmobiliseerd behandeld waren, dan had we 11 icht een
enkele disconnectie voorkomen worden. Daar stond echter een grote bewegingsvrijheid
tegenover. Het instellen van de CADD I® pompen vergt oplettendheid. De mortaliteit is
hoog, hetgeen gezien de ernst van de ziekte te verwachten is. '"

Deze emstig zieke patienten gaven een relatief goede KvL aan. Waarschijnlijk doordat zij
zieh gezonder voelden dan op grond van hun ziekte te verwachten is. Dat het emstig zieke
patienten betrof (alien NYHA IV) blijkt uit de belemmeringen in hun functioneren: 30 op
de SIP-68=44% hier ten opzichte van 12 op de SIP-136=9% bij Tandon (62 patienten met
NYHA 11:34 111:63 en IV:3).*" Ook bij dobutamine-infusie bij hartfalen in Nederland
wordt een verlaagde KvL gerapporteerd.*" De relatief läge KvL van de naaste verzorgers
is niet alleen te verklaren uit hun leeftijd en gezondheid. De zorg voor, en het leven met de
emstig zieke patient zal daaraan bijdragen. De invioed (belasting danwel ontlasting) van de
IT hierop kon niet eenduidig vastgesteld worden. Wei gaf de naaste zelf bij gericht vragen
hiemaar een grote belasting aan.
Zoals bij ander onderzoek naar KvZ en tevredenheid speelt ook hier het probleem van een
'grote' tevredenheid."'' "° ' " Door op verschallende wijzen te onderzoeken (triangulatie) is
getracht dit probleem te ondervangen.'*' In het algemeen waren zowel de patient en diens
naaste verzorger als de TMV en de huisarts tevreden.
Vergelijking van kosten van thuis- en ziekenhuisbehandelingen is moeilijk (§14.5.6).
Koppelt men de patient als altematief voor de thuisbehandeling op een dagcentrum aan en
af, dan gold daarvoor het tarief van /375 per dag (/750 per behandeling, 'besparing'
±30%). Bij tussentijdse problemen moet de patient dan terugkomen naar het ziekenhuis.
's Nachts zou teruggevallen moeten worden op de EHBO (extra kosten). Andere
altematieven waren opname op een short-stay of verpleegafdeling met een tarief van /807
per dag (/807 of/1.614 per behandeling, 'besparing' ±35% of ±68%). Het aandeel van de
kosten voor de patient en naaste in de totale maatschappelijke kosten was fors. Dit kwam
vooral door de tijd die de naasten (overigens ook wanneer er geen infusie plaats heeft) bij
de patient doorbrengen.
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De tijdsbesteding van de TMVs weerspiegelt de gekozen invulling van het zorgmodel. De
TMVs voerden de CIH grotendeels zelf uit De instmctie en het overleg met de huisarts en
wijkverpleging betroffen veelal de algemene toestand en hoe om tc gaan met de
aangekoppelde patient en niet de IT als zodanig. Het hoge percentage tijd besteed aan het
bevorderen van de dienstverlening betrof het ophalen van de medicatiecassettes cn het
inleveren van de 24-uurs-urine in het ziekenhuis. In termen van face-lo-face' contacten
(=primair proces plus instmctie) had CIH een 'läge' produktiviteit van omgerekend 43°o
(zieook §14.5.6).

12.4 Concliuks
Het zorgmodel was breed toegankelijk wat betreft leefsituatie, aandoeningen, zelfred-
zaamheid en partieipatie van patienten en naasten.
Bij subeutane infusie van morfine met overdracht naar de thuiszorg lijkt het zorgmodel te
passen in het streven om oncologische en met name palliatieve zorg met behoud van
kwaliteit te verschuiven van het ziekenhuis naar de thuiszorg." "' "* Bij intraveneuze
infusie van antibiotica met beperkte overdracht naar de thuiszorg sloot het zorgmodel
nauw aan bij de ziekenhuisbehandeling, was breed toegankelijk, kon na twee werkdagen
starten, voorziet in een adequate verdeling van taken en verantwoordelijkheden en werkte
ook bij kleinere aantallen redelijk besparend.**' De bevindingen bij de intraveneuze infusie
van mannitol en centraalveneuze infusie van dopamine en lasix tonen aan dat binnen het
model ook complexere en ononderbroken 7x24 uurs infusies thuis mogelijk zijn.
De behandeiingen bleken binnen het hier gehanteerde zorgmodel behandeltechnisch
mogelijk met aanvaardbare KvL, KvZ, tevredenheid en kosten. Wel vergden zij een
zorgvuldige indicatiestelling, uitgebreide voorlichting voor en tijdens de behandeling en
continue bewaking van aandoening(en), behandeiingen en draagkracht van de patient en
diens omgeving. Dit alles stelt hoge eisen aan de technische deskundigheid, communi-
catieve vaardigheden en bereidheid tot samenwerking tussen zorgverleners en organisaties
in de thuiszorg en de klinische zorg.
Kortom bij IT lijkt het zorgmodel behandeltechnische en culturele barrieres tussen de
thuiszorg, het ziekenhuis en financiers te kunnen siechten.*'*''"
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Hoofdstuk 13

Zorgsituatie en kwaliteit van (even

13.1 Inleiding
Onderzoek naar kwaliteit van leven (KvL) kan gebruikt worden op vier niveaus: de
maatschappij. de instelling, individuele ervaring ( = psychisch functioneren) en het fysiek
functioneren.*' Substantieel rationcle docIsteHingen van CMTZ thuis zijn brcde
toegankelijkheid voor patilnten met verschillende sociaal-demografischc kenmcrken en
zelfzorgtekorten, en verlenging van de verblijfsduur in de thuissituatie met bchoud of
bevordering van de KvL van het patiCntsystccm. Vanuit hoofdvraagstelling 111 en
aandachtspunten 6 en 7 zijn dan ook de zorgsituatie (leefsitualie met daarin voorkomende
zelfzorgtekorten) van de verschillende patientencategorieen volgens henzelf en hun naaste
verzorgers bestudeerd en de kwalificatie door patiönten, hun naaste verzorgers en zorg-
verleners van de gezondheid, de steun, de belasting, het functioneren en de KvL van de
patient en diens naaste. het patiöntsysteem. KvL is meer bestudeerd op het niveau van de
persoonlijke ervaring dan op het niveau van de fysieke activiteiten."

13.2 Theorie zorgsituatie en kwaliteit van leven
In de leefsituatie van een persoon (zijn alledaagse leven) kunnen bij ziekte zelfzorg-
tekorten optreden waardoor deze patient wordt en er een zorgsituatie ontstaat. Tevens
vormt de leefsituatie de basis voor de kwaliteit van leven. Omdat de leefsituatie hier een
gemeenschappelijk onderliggend concept is, wordt de theorie ervan niet op zichzelf
besproken. Wei wordt de inventarisatie van de zorgsituatie volgens de Stuurgroep
Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG) beschreven. De theorie en definitie van de
gehanteerde KvL volgen. Tot slot wordt vanuit STG perspectief kort ingegaan op de
relaties tussen KvL en objectieve en ervaren gezondheid, steun en functioneren.

13.2.1 ZORGSITUATIE VOLGENS SAMENVATTENDE ZELFZORGTEKORTEN VAN STG
Omdat er bij CMTZ thuis zoals infuusbehandeling geen meetinstrumenten zijn voor het
meten van zelfzorgtekorten volgens Orem, is uitgegaan van het STG-concept."* "° Dit
beschrijft de zorgsituatie bij complexe thuiszorg via zelfzorgtekorten met betrekking tot:
A. Gezondheid met als indicator de aan- of afwezigheid en eventuele ernst van een

stoomis in engere zin (diagnose).
B. Psychosociale redzaamheid met als indicator de subjeetieve gezondheid.
C. Patient(zorg)systeem met als indicator alleen- of samenwonen.
D. Functioneren met als indicatoren de leeftijd en het niveau van de algemene en

huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen.
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Binnen deze Studie is de voorkeur gegeven aan de term 'ervaren gezondheid' boven
'psychosociale redzaamheid'.'" Voor de consumptie van gezondheidszorg is namelijk
vooral van belang hoe een patient zijn gezondheid ervaart. De psychosociale redzaamheid
is daarvan een essentieMe component. Van bovengenoemde indicatoren zijn equivalenten
terug te vinden in KvL onderzoek. Gezondheid komt daarbij overeen met de klinische
toestand ('disease'), de ervaren gezondheid met het ziek voelen ('illness') en het
functioneren met de functionele toestand ( ' s ickness ' ) . ' " ' " '*" Kortom: wat heb je, hoe
voel je je en hoe functioneer je.
In deze Studie zijn voomoemde indicatoren gemeten om de leefsituatie te beschrijven, de
meest voorkomcnde reden voor KvL meting."" Ook kunnen uitkomsten van deze metingen
ecn signaalfunctie vcrvullen bij het nagaan van de gevolgen van de behandeling voor de
patient en de keuze van behandelingsaltematieven en beleidsbeslissingen beinvloeden.

I 3.2.2 KWALITEIT VAN LEVEN
Met de erkenning van elk mens als individu, introduceert men diens unieke KvL. Een
exacte defmitie is evenals bij andere geopperde altematieven zoals welbevinden of welzijn
mocilijk, maar KvL is ook als primair begrip zonder exacte definitie hanteerbaar."*°-"°
Bij elke omschrijving zijn de theoretische uitgangspunten van belang."' *>•••••".•*'••» KvL
in brcde zin bcstrijkt vele dimensies en wordt door vele factoren beVnvloed en tegelijkertijd
gcvormd. Schema 13.1 gee ft vaak genoemde indicatoren in hun veronderstelde samen-
hang, zoals onder andere de Haes die in onderzoek naar kankerpatiCnten gebruikte.""*

Schema 13.1 Indicatoren voor kwaliteit van leven naar de Haes."

Diagnose en prognosc
Behandeling en ovcrigc zorgverlcning

Ovo/jpr w voor A j/maf*

Lichamelijk (gezondheid, conditie)
Psychisch (tevredenheid. welbevinden)
Sociaal (huwchjk. gezinslcven)
Activitciten (zoals rolgedrag)
Maicncel (inkomen, kosten)
Structureel (maatschappel(jke
betrokkenheid)

1
n «i tarn grvo/grn i in intcractie met :

i 1

Sociaal-demografische kenmerken (lecftijd,
geslacht, opleiding, burgerlijke Staat, werk)
Socialc situatie (partner, gezin. omgeving)
Persoonlijkheidskenmerken (gevoel van
eigenwaarde. beleving interne contiole)
Problecmoplossend gedrag (coping,
infonnatie zocken, tcrugtrekken. berusting)
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KvL onderzoek is in te delen op basis van een uni- versus een multidimensionelc
benadenng en op basis van een subjectieve belevings- versus een objectieve toestands-
benadering." Indien KvL overlap vertoont met de functioncle toestand wordt ook wel
gesproken van gezondheidsgerelateerde KvL.**' Vooral in de beginfase van het KvL
onderzoek is dit opgevat als een objcctief meetbaar. multidimensionaal bcgrip met
duidelijk waameembare biologische, fysieke, psychologische en sociale aspecten. I)eze
KvL benaderde gezondheid in brede zin. Multidimensioneel onderzoek leverde echter niet
de theoretisch verwachte resultaten op. Tevens ging men meer belang hechten aan het
individuele, subjectieve oordeel van de patient.'** Benaderd als een subjectief,
unidimensioneel begrip bleek KvL beter te onderzoeken.**' Verder kan bij KvL
onderscheid gemaakt worden tussen hoe mensen hun bestaan ervaren (emotioneel, geluk)
en hoe ze dit waarderen (cognitief, tevredenheid)." **' Ten slotte is KvL op tc vatten als
een positieve en een negatieve, gedeeltelijk van elkaar onathankelijkc, 'dimensic' of als
een continuum met een positieve en een negatieve pool. Het laatstc is meer gebruikelijk.
Vanwege de verschuiving van probleemgeoriCnteerde (klachten) naar doclgcoriCnteerdc
(functioneren) zorg wordt aanbevolen om de gezondheidstoestand encrzijds te omschrijven
aan de hand van de klinische en de 'objectieve' functioned toestand en andcrzijds
aandacht te schenken aan het ervaren functioneren en dc ervarcn KvL.*" Bij KvL onder-
zoek worden bij een patiCntenperspecticf dc subjectieve beleving en bij evaluatie van zorg
het functioneren en objectieve indicatoren als uitkomstmaat aanbevolen.**' Vanwege het
inventariserend karakter zijn hier beiden bestudeerd Bij de ervaren KvL in samenvattende
zin is uitgegaan van KvL als een subjectief, tot een dimensie samengevat begrip. Emotie en
cognitie en onafhankelijke positieve en negatieve dimensies zijn niet onderscheiden. KvL
is in dit onderzoek gedefinieerd als de subjectieve beoordeling van het leven in haar geheel
ten tijde van de infuuszorg." Derhalve is het perspectief van het patientsysteem essentieel.

1 3.2.3 OB'ECTIEVE EN ERVAREN GEZONDHEID EN KWALITEIT VAN LEVEN
Het begrip KvL overlapt grotendeels met begrippen als tevredenheid, geluk en
gezondheid."'*"**' Laatstgenoemde omschrijft de World Health Organization (WHO) als
het totaal van het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden.""° De ervaren en de
objectieve gezondheid verschillen."' Toch komt de ervaren gezondheid redelijk overeen
met meer objectieve maten als Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen, het functioneren
en de medische consumptie. Zo blijkt een subjectieve maat overlijden beter te voorspellen
dan een objectieve.'" Gevraagd naar belangrijke dingen in het leven noemt de
Amerikaanse bevolking vaak een gevoel van eigenwaarde en een goed huwelijks- en
gezinsleven naast lichamelijke gezondheid en is laatstgenoemde niet d6 voorspeller voor
geluk of tevredenheid.*'"'"'' De Nederlandse bevolking vond lange tijd vrede en vrijheid,
gezinsleven, vriendschap, huisvesting, werk en sociale zekerheid minimaal even belangrijk
als gezondheid en geld, sport en geloof minder belangrijk.'""" Recent is gezondheid het
belangrijkste geworden.'" Er zijn invloeden van het huwelijks- en gezinsleven, gezond-
heid en biografische factoren (geslacht, leeftijd) op de KvL gevonden." Sociale factoren
als werk en vrije tijd blijken minder belangrijk evenals tevredenheid met de samenleving
en de plaats hierin." In het algemeen geven vrouwen, alleenstaanden en mensen uit een
lagere sociale klasse een lagere KvL aan." Men schrijft dit toe aan een geringer
probleemoplossend vermögen en een slechtere (ervaren) gezondheid." In Nederlands
onderzoek houdt de ervaren gezondheid geen verband met geslacht, wel met leeftijd en
sociale klasse." '" Zo is de subjectieve gezondheid voor 5% te herleiden tot sociale klasse
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(economische positie)."* Respondenten met een hogere leeftijd of een lagere sociale klasse
vermelden duidelijk meer en vrouwen iets meer klachten over de gezondheid.'"
Gezonden en zieken beleven hun KvL verschillend. Bij zieken beinvloeden sociaal-
demografische factoren, werk en vrije tijd KvL nog minder dan bij gezonden. De gezond-
heid kan een grotere invloed op KvL hebben."-*° Zieken met een vergelijkbare
gezondheidsstatus kunnen die verschillend ervaren. Daarbij blijkt KvL meer samen te
hangen met de ervaren dan met de objectieve gezondheid."•"' Ervaren gezondheid en KvL
worden dan ook grotendeels door dezelfde factoren beinvloed.

Tot slot KvL bij emstig zieke patienten.'" Bij bijvoorbeeld kankerpatienten blijkt KvL in
tegenstelling tot bij gezonden soms wel het sterkst samen te hangen met de ervaren
gezondheid en is lichamelijk functioneren een belangrijke voorspeller voor KvL." Het
beloop van de ziekte kan hierbij meespelen." In het acute stadium kan door het contrast
met vroeger de invloed veel groter zijn, terwijl bij chroniciteit gewenning aan de nieuwe
situatie kan optreden. Kankerpatienten, die een periode ziektevrij zijn, kunnen zelfs een
hogere KvL rapporteren dan gezonden." De laatste negen en met name de laatste drie
weken hebben veel terminate patienten een siechte lichamelijke toestand met gelijke
klachten (common terminal pathway)." Na gewichtsverlies beinvloedt pijn KvL het vaakst
negat ie f '"• "*•*" Sociale context, cultuur en ontwikkeling (leeftijd en levensfase)
beVnvloeden wedcrom de pijnbeleving."' Door het indringend karakter kan pijn de KvL
van tcrminale patiCnten grotendeels bepalen.'""*

KvL is vooral dc resultante van iemands situatie -inclusief gezondheid- en diens probleem-
oplossend vermögen ('mastery': zelf controle over leven, 'self efficacy': zelf doelen berei-
ken en 'self esteem': zelfrespect, een minder neurotische en meer extraverte persoonlijk-
heid) ."*" De beleving van KvL wordt dus vooral bepaald door de psychische gesteldheid;
kortom de tevredenheid van omgaan met de dingen van het leven en zichzelf.

1 3 . 2 . 4 STEUN BINNEN HET PATIENTSYSTEEM EN KWALITEIT VAN LEVEN

De steun binnen sociale netwerken wordt geacht KvL direct positief te beinvloeden en
indirect de effecten van stressvolle gebeurtenissen te helpen opvangen." **°
Ecn sociaal netwerk wordt gevormd door de familie, vrienden, kennissen en zorgverleners
met wie iemand min of meer duurzame relaties onderhoudt voor de vervulling van zijn
dagelijkse materieMe, affectieve en sociale behoeften.*" Zieken hebben meer moeite om het
bestaande netwerk in stand te houden en nieuwe leden te rekruteren, onder andere omdat
netwerken deels bestaan op basis van wederkerigheid.*"

Sociale netwerken hebben structured, culturele en functionele kenmerken.'*' Structureel
zijn de omvang, variatie, dichtheid, bereikbaarheid, frequentie en hechtheid van de
interacties."" De bestudering hiervan om een relatie te leggen met gezondheid en KvL lijkt
minder valide*" De wijze waarop mensen met elkaar omgaan, hun normen en waarden, is
cultured bepaald."" Functionele steun is onder te verdelen in instrumentele (praktische),
emotionele, adviserende en sociaal integrerende steun.*** Praktische steun bestaat uit
diensten of geld, emotionele steun uit psychische ondersteuning, waardering en aandacht.
Adviserende steun is gericht op het opiossen van problemen. Sociaal integrerende steun is
gericht op sociale contacten en het functioneren in de maatschappij. Vaak worden alleen
instrumentele (praktische) en emotionele steun bestudeerd."'•** De verschillende soorten
steun worden vaak samengevoegd tot het begrip 'sociale steun': "the degree to which a
person's basic social needs are gratified through interaction with others".***"'
Patienten en hun naasten heffen doorgaans reeds zoveel mogelijk zelfzorgtekorten op.**
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De informele thuiszorg vormt dan ook het fundament voor professionele zorg.'*'' *'*•***••*•
De verschillendc definities van mantelzorg, informele zorg of zorg door naasten hebben
gemeen dat zij vanuit een niet-professionele relatic gcgeven worden.'" '*'• "* In het
informele zorgnetwerk van zieken is vaak een centrale persoon aanwezig.'" ' " Meestal is
deze de patient het meest na. Ook heefi deze het breedste takenpakket de persoonlijke
verzorging, het huishouden, de praktische en de emotionele ondersteuning van de patient
bij de therapie en eventueel de uitvoering van (eenvoudige) vcrplegcndc en of medisch-
technische handelingen Vaak heeft de centrale verzorger het beste overzicht ert/of is het
centrale aanspreekpunt bij de afstemming tussen informele en formele zorg.
Voor KvL is waarschijniijk niet van belang of de hulp formed ofinformeel is, maar dat zij
aansluit op de zorgbehoefte. Ouderen kunnen zelfs de voorkeur hebben voor de zorg door
professionals omdat ze niet van familieleden afhankelijk willen zijn.*" Ecn sociaal
netwerk kan ook negatief werken op de KvL (overdreven aandacht, bemoeizucht, gcvocl
van iets terug te moeten doen).°* **" Het ontstaan van (chronische) ziekten kan zelfs
bevorderd worden in een siecht funetionerend netwerk."•** De relatie tussen praktische
steun en KvL bij (chronisch) zieken is niet eenduidig.'" De KvL kan hoger /.ijn naarmatc
meer praktische steun gegeven wordt."* Anderzijds wordt ook meer praktische steun
gegeven naarmate een onderliggende aandoening emstiger en de KvL lager is.'"••'•••"
Mensen die veel emotionele steun ontvangen tenderer) naar een hogcre KvL. '""* Bij KvL
onderzoek lijkt de perceptie van de ontvangen steun vaak belangrijker dan de hocveclhcid.

1 3.2.5 FUNCTIONEREN EN KWALITEIT VAN LEVEN
Van alle tot dusver besproken factoren lijkt het funetioneren nog het meest te overlappen
met KvL. Ook bij het funetioneren kan uitgegaan worden van het patiöntsysteem.
Belemmeringen in het funetioneren zijn zowel bij de patient als de centrale verzorger de
resultante van draagkracht en draaglast. Deze worden op hun beurt bepaald door leeftijd,
geslacht, gezondheid, persoonlijkheid, sociaal-demografische en maatschappelijke
factoren. Deze samenhangen zijn reeds bij de relatie gezondheid en KvL aan de orde
gekomen. Een aandoening kan speeifieke onderdelen van het funetioneren belemmeren,
maar heeft minder invloed op de totale KvL." Het funetioneren en de ervaren KvL van de
centrale verzorger worden bepaald door diens eigen situatie (en eventuele aandoening)
waaronder de belasting die de steun aan de patient veroorzaakt. De door de centrale
verzorger ervaren belasting, kan bij objeetief gelijksoortige situaties sterk uiteenlopen.***
Dit hangt af van de perceptie van de belasting en de verhouding tussen draagkracht en last.
Ook bij het funetioneren lijkt vooral de perceptie van belang.

13.3 Doel- en vraagstellingen
Binnen het zorgmodel is getracht te voorzien in adequate zorg afgestemd op de objeetieve
en subjeetieve behoeften van het patientsysteem (§1.2.3). Vooraf is ingeschat dat: de
patienten overwegend zouden behoren tot een zieke, oudere populatie met dito kenmerken;
de deelpopulaties niet zouden verschillen van andere populaties met dezelfde ziekte; de in
de theorie reeds besproken samenhangen ook in de studiepopulatie zouden voorkomen.
Een doelstelling van CMTZ thuis is brede toegankelijkheid. De hieruit voortvloeiende
eerste vraagstelling is of IT -op basis van de instroomeriteria (H:7)- daadwerkelijk
toegankelijk is voor verschillende patienten(groepen). Subvraagstellingen betreffen:
* Spreiding in leefsituatie ten aanzien van geslacht, leeftijd, opleiding, beroep,

inkomen en soort ziektekostenverzekering;

KWALITEIT VAN LEVEN 183



* Sociaal-demografische kenmerken in vergelijking met die van door anderen
beschreven soortgelijke patientengroepen (is gelijk aan de subvraagstelling over de
vergelijking met de structurele steun binnen het patiönlsysteem die hiema volgt);

* Samenhangen tussen opleiding en beroep en tussen leeftijd, opleiding en inkomen,
gelet op de in de literatuur bekende samenhangen.

Een tweede doelstelling is dat CMTZ thuis de KvL van het patiCntsysteem behoudt of
bevordert. De vraagstelling hierbij omvat dan ook de zorgsituatie en KvL bij IT. De drie
subvraagstellingen hierbij betreffen de ervaringen in deze Studie, de vergelijking met
andere studies en de onderlinge samenhangen bij: •
* Objectieve gezondheid via de diagnose en het soort behandeling;
* Positicf en negatief (ziekte, pijn) ervaren gezondheid;
* Structurele en de functionele steun binnen het patigntsysteem in relatie tot de

professionele steun (zie ook subvraagstelling 3 van vraagstelling 1);
* Positicf (activiteitenpatroon) en negatief (oelemmeruigen) functioneren;
* Zorgsituatie;
* Ervaren kwaliteit van leven.
De derde -van voomoemde twee afgeleide- doelstelling van CMTZ thuis is continuiteit van
zorg in tijd, werkwijze en persoon. Naarmate patienten en naaste verzorgers de zorgsituatie
meer ovcrecnkomstig inschatten, neemt de kans op passende informele zorg toe. Naarmate
dc zorgvcrlcners meer overeenstemmen, neemt de kans op elkaar afgestemde professionele
zorg toe. Ook neemt, naarmate de antwoorden van het patientsysteem en de zorgverleners
meer overeenstemmen, de kans toe dat de professionele zorg aansluit op de objectieve en
subjectieve behoeften van het patientsysteem. Dit leidt tot de derde vraagstelling die de
verhouding tussen de oordelen van patienten, hun naasten en zorgverleners betreft.""'"*
De drie subvraagstellingen hierbij zijn of de antwoorden van de:
* Patiünt en naaste verzorger op basis van hun relatie meer met elkaar

overeenstemmen dan met die van de zorgverleners;
* Zorgverleners vanuit hun professionele achtergrond meer met elkaar overeenstem-

men dan met die van de patient en de naaste verzorger;
* Patient en naaste verzorger overeenstemmen met die van de zorgverleners.

13.4 Model voor borging en meting zorgsicuade en kwaliteit van leven
De keuze van begrippen, aangegeven samenhangen en vertaling in indicatoren abstraheren
en reduceren de werkelijkheid sterk.*** Voor KvL onderzoek geldt dat elk meetinstmment
een of meerdere aspecten van de KvL benadert met zijn eigen validiteit en betrouwbaar-
heid.*" Vanwege de vergelijkbaarheid en mogelijke toepassing bij andere CMTZ (thuis)
zijn alleen niet-ziektespecifieke en waar mogelijk gestandaardiseerde meetinstrumenten
gekozen.**•*" Om de omvang te beperken zijn vaak samenvattende maten gehanteerd."'
De gedeeltelijke overlap tussen indicatoren biedt de mogelijkheid tot data-triangulatie."'
Voortbouwend op het zelfzorgtekorten model van de STG en het KvL model van de Haes
is een aantal begrippen (plus de daarbij gekozen indicatoren) kwantitatief en/of kwalitatief
omschreven (schema 13.2)." ' " In het hier gekozen zorgmodel gaat de professionele zorg
uit van de zorgsituatie bij het patientsysteem (schema 1.1). Dit bestaat meestal uit de
patient en diens centrale verzorger aangeduid met 'naaste verzorger' of 'naaste 1 '.'"• "• De
ervaren kwaliteit van en de tevredenheid met de professionele zorg worden in hoofdstuk
14 besproken. De variabelen die betrekking hebben op de zorgsituatie zijn grotendeels
gelijk aan de variabelen betreffende de achtergrond in het gehanteerde KvL model. Zij
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worden daarom deels tezamen besproken. Schema 13.2 geeft de hoofdgroepen waartoe
indicatoren gerekend zijn weer, de dubbele pijlen vermoede relaties.

ScbeaaMJ IndKatorcn roryituatic en KvL vw patient en/of naastc b̂ j inhiusbchandcUng d w k

Professioaele sie un

I t 1
Achte rgroad patitaf C. Achtrrfrond steua Achlrrgrond nititr
Gedacht ** ^ / ^ f t u m m o w n J ** Geslacht
i « * / M ' Leeftijd
Opleiding/beroep Oplcidmg/beroep
Inkomcn Inkomen
Zicktekosienverzekering

i !
•MAar

A. Objcctieve iczoMtbcM

Soon behandeling

I
B. Ervarcn gtzondbeid'

. Ernst zicktc
i Pijn

I
D. Functioneren
Activiteitenpatroon

|

i Ervaren KvL
i Ervaren KvL

! Aha*

•

S*ma
Uurbelasting naaslc

I
Ervaren steun
Praktische steun
Emotionele steun

Aan/afwe/igheid
tickle

I
Ervarca (tzondbdd
Ernst ziekte
Ervaren gezondheid

Functioneren
' Activiteitenpatroon

CSI
Staken activiteiten

I
Ervaren KvL
Ervaren KvL

Professionele steun

Legenda: A-CHnummering naar STG, c«r5/e/=indicator naar STG, '"*=bij STG 1 :valt onder functioneren
2:stoomis 3:psychosociale redzaamheid 4:huishoudelijke en algemene dagclijkse levensverrichtingen,
SIP=Sickness Impact Profile, CSI=Caregiver Strain Index.

Geslacht, leeftijd, opleiding en beroep, inkomen en de verzekeringsvorm van de patient en
naaste kunnen zowel van invloed zijn op de zelfzorgtekorten als op het eigen zelfzorg-
vermogen en daarmee op de benodigde aanvullende professionele zorg. Binnen de STG
Studie bleken vooral niet-stoornis gebonden tekorten zoals hoge leeftijd en het ontbreken
van mantelzorg bepalend te zijn voor noodzaak tot zorg. Een essentieel verschil is dat bij
CMTZ thuis zoals infusie zowel de onderliggende aandoening(en) als de vereiste
behandeling vaak zelfzorgtekorten veroorzaken. Zij zijn daarom beide een indicator voor
gezondheid (A). Omdat CMTZ thuis meestal ook naastenzorg vereist, is de gezondheid
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van de naaste verzorger vervolgd. Voor inzicht in de beleving van de aandoening (B), is
gevraagd naar de pijn, ervaren emst van de ziekte en gezondheid (de laatste twee ook bij
de naaste). Bij CMTZ thuis wordt professionele zorg zoveel mogelijk aanvullend op het
patientsysteem verleend (in deze Studie volgens Orem). Daarom is, zowel bij de
inventarisatie van het zorgnetwerk als bij de daardoor verleende praktische en emotionele
steun (C), uitgegaan van naasten ön zorgverleners. Als uitgangspunt voor het functioneren
(D) van patient en naaste verzorger dient, naast de achtergrondvariabele leeftijd, het
activiteitenpatroon. Ook omschrijft de Sickness Impact Profile (SIP) het functioneren van
de patient in relatie tot diens ziekte. Het functioneren, de steun en de belasting van de
naaste is gcmeten in (gestaakte) activiteiten, tijd, de Caregiver Strain Index (CSI) en de
ervaren belasting. De zorgsituatie van het patientsysteem is samenvattend benaderd via de
STG indicatoren voor het bepalen van zelfzorgtekorten."* Tot slot is de patient en naaste
verzorger een samenvattend oordeel gevraagd over de tevredenheid met hun totale
functioneren middels de ervaren KvL in engere zin.

Hiema volgt de operationalisatie van de indicatoren. Daarbij betreff §13.4.1 de eerste
vraagstelling, §13.4.2 de tweede vraagstelling en de subparagrafen de subvraagstellingen,
§13.4.3 de derde vraagstelling en §13.4.4 de statistische keuzen.

13.4.1 OPERATIONALISATIE VAN DE ACHTERGROND (LEEFSITUATIE)

Leeftijd en geslacht geven inzicht in de onderzoekspopulatie. De leeftijd is ingedeeld
volgens de STG."* Om de sociale klasse in te schatten, is naast opleiding en inkomen
(beide ingedeeld in vier klassen) gevraagd naar het (voormalige) beroep. Samen met de
verzekeringsvorm verschaffen deze variabelen inzicht in de achtergrond en actuele
leefsituatie. Waar relevant worden zij besproken bij gezondheid, steun of functioneren. De
structurele kenmerken van het huishouden en het verdere netwerk dat steun kan verlenen is
onder steun geoperationaliseerd.
Voor de externe validiteit zijn de grotere deelpopulaties (schema 2.7) waar mogelijk
vergeleken met referentiegroepen uit de literatuur. Vanwege de verschallen in bevolkings-
groepen, gezondheid en gezondheidszorgsystemen is hierbij vooral gezocht naar sociaal-
demografische kenmerken en kenmerken van de aandoening.
Tot slot zijn de samenhangen tussen leeftijd, opleiding en inkomen bestudeerd.

13.4.2 OPERATIONALISATIE VAN DE ZORGSITUATIE EN DE KWALITEIT VAN LEVEN

13.4.2.1 Gezondheid
De 'objectieve' gezondheid is gemeten via de diagnose bij aanmelding en ingedeeld in
kanker, infecties en overige diagnoses."* Omdat de medicatiegroep en toedieningswijze
eveneens tot zelfzorgtekorten kunnen leiden, zijn vier prototypen van ziekte-behandel-
combinaties onderscheiden (schema 2.7)."'
De 'ervaren' gezondheid is gemeten met vragen naar de ervaren emst van de ziekte, de
pijn en de ervaren gezondheid: "Vindt u dat uw aandoening of ziekte, in de periode van de
infuuszorg ernstig was?" (vijfpuntsschaal: zeer ernstig, vrij emstig, ernstig, nauwelijks
ernstig, niet ernstig); "Kunt u de mate van pijn weergeven, die u gemiddeld had in de
periode van de infuuszorg, door op onderstaande lijn een kruisje (X) op de plaats die
hiermee overeenkomt." (visueel analoge schaal: geen pijn - ondraaglijke pijn); "Hoe
beoordeelt u uw eigen gezondheid, in de periode van de infuuszorg?" (vijfpuntsschaal:
zeer goed - zeer siecht)."* Deze Stellingen zijn voorgelegd aan patienten en naasten,
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afgeleiden hiervan aan naasten en zorgvcrleners. Hoewel het probleemoplossend
vermögen in relatie tot de ervaren gezondheid en KvL belangrijk is, valt dit buiten het
bestek van deze Studie. Wei zijn de achtergrondvariabelen opleiding en inkomen gemeten
vanwege hun relatie tot het probleemoplossend vermögen.

13.4.2.2 Steun Wnnen h€t patfcntsysteem
Ter operationalisatie van de structurele kenmerken van steun kan de patient zijn directe
netwerk beschrijven via het noemen van vijf personen uit het informele netwerk en de
relatie tot hen (echtgeno(o)t(e) of partner, kind, ouder, ander familielid. vricnd(in). buur,
vrijwilligeitster)) en drie zorgverleners uit het professionele netwerk plus hun functic (arts,
TMV, wijkverpleegkundige. overige)**° De naastc vcrzorger is gevraagd met wie de
patient tijdens de infuuszorg samenwoonde (alleen, met cchtgeno(o)t(e)/partncr, met
kind(eren) jonger dan 16, met kind(eren) of anderen van 16 of ouder). Dezc structurele
netwerkbeschrijving is ingegeven door dc discussie over de beschikbaarheid van
voldoende naaste verzorgers en tracht niet de invloed op de KvL te bestudercn.^"**'
Functionele steun is gedefinieerd als: "de mate waarin aan lemands bchoeftc aan
instrumentele en emotionele steun tegemoet wordt gekomen door interactie met
anderen".**' ****** De patient kan de hoeveelheid praktische en emotionele steun van
naasten en zorgverleners aangeven (vijfpuntsschaal: geen, weinig, niet veel en niet weinig,
veel, zeer veel)."***° De naaste verzorger geeft op eenzelfde schaal aan hoeveel steun die
verleend hecft. De begrippen 'praktische' en 'emotionele' steun zijn niet toegelicht. Omdat
het doel is om inzicht te verkrijgen in de aard en de omvang van de steun, is de waardering
van de steun niet gemeten.

13.4.2.3 Functioneren
Het functioneren van het patie'ntsysteem plus de beinvloedende factoren, is te omschrijven
via biografische kenmerken (geslacht, leeftijd), gezondheid (lichamelijk en psychisch),
persoonlijkheid (zelfvertrouwen, probleemoplossend vermögen), sociaal-demografische en
psychosociale kenmerken (opleiding, inkomen, sociale klasse, samenstelling van gezin,
levenscyclus, leef- en werksituatie rolfunctioneren en relaties met anderen) en sociaal-
maatschappelijke kenmerken (sociale zekerheids- en gezondheidszorgsysteem)." Analoog
aan de STG dient de leeftijd als uitgangspunt voor het functioneren.'™ De invloed van de
aandoening en de behandeling op het functioneren van de patient is vanwege de geringere
belasting voor de patient gemeten met de verkorte SIP-68 (afgeleid van de Nederlandse
SIP-136)."°"*" In het onderhavig onderzoek is de aangegeven invul/afhametijd van tien
minuten ruim overschreden." Vanwege de belasting en de verminderde validiteit bij
'proxy'-toepassing (correlatie 0.55 bij terminale patiönten), is de SIP niet toegepast bij
naasten van terminale patienten.**-'"• "* De SIP wordt beschouwd als een generieke,
gezondheid gerelateerde KvL schaal geschikt voor klinisch wetenschappelijk onderzoek
naar de invloed van ziekten en geneeskundige onderzoeken en behandelingen onder
allerlei groepen patienten, waaronder die in de thuiszorg."• «'•«'•«'•«« De SIP meet de
belemmerende invloed van aandoeningen op het functioneren, anders gezegd de dysfunctie
in termen van gedrag."* De SIP-68 bestaat uit zes subschalen (bijläge 13.1). De patiönten
is gevraagd om alleen die items aan te kruisen die op hen van toepassing zijn en die met
hun gezondheid te maken hebben. Een hogere score weerspiegelt een grotere dysfunctie.
De ervaring met de SIP-68 is kleiner dan die met de uitgebreide Nederlandse en de
oorspronkelijke Engelstalige versies, die als valide en betrouwbaar te boek staan."* De
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SIP-68 wordt cveneens valide en betrouwbaar geacht.'" "* Doordat de SIP-68 voortkomt
uit multivariate analyses lijkt de inhoudsvaliditeit minder inzichtelijk." De criterium-
validiteit van de SIP-68 lijkt goed met betrekking tot de SIP-136 en met het eigen oordeel
over de ernst van de aandoening, gezondheid, lichamelijk en psychisch functioneren,
sociaal gedrag en geluk."' "* Voordeel van de SIP is dat informatie verzameld wordt op
niveau van items, subschalen en een geaggregeerde totaalscore.*" Van de SIP-68 zijn
normscores beschikbaar." Voor de betrouwbaarheid is gekeken naar de Cronbach's a. Een
vragenlijst van 10-15 items acht Swanbom intern consistent indien de Cronbach's a groter
is dan 0,85.*" Bij een groepsbeschrijving wordt een a van 0,50 voldoende geacht.*" De a
voor de totale schaal bedraagt 0,94. Ofschoon de a's voor de subschalen van de SIP-68
redelijk zijn (o=0,72-0,93) bestaat er toch twijfel over de interne consistentie. E6n emstige
bcperking kan namelijk het voorkomen en daarmee aankmisen van een aantal mindere
beperkingcn op hetzclfde gebied uitsluiten en een te läge SIP-score opleveren. Volgens de
instructle bij de SIP-68 dienen de loopitems (29 t/m 35) als aangekruist te worden
beschouwd als item 17 aangekruist is. Analoog daaraan is als volgt gehercodeerd: bij 12
ook 17, bij 14 ook 19, bij 15 ook 14, bij 17 ook 18, bij 18 ook 29, bij 21 ook 20, bij 32 ook
29, bij 40 ook 39, bij 64 ook 65, bij 66 ook 64 6n 65, bij 73 ook 62. Hierdoor worden de
a's voor de subschalen niet beter, wel neemt de face-validity toe (bijläge 13.1).
De belasting van de naaste verzorger is geVnventariseerd via de uurbelasting, het opgeven
van activiteiten en de ervaren belasting. Patienten geven aan hoeveel uur naasten tijdens de
IT gemiddeld per dag extra met hen in de weer zijn geweest of extra met hen door-
brcngen. Ook geven zij aan of en welke activiteiten naasten in de periode van de IT geheel
of gedeeltelijk hebben gestaakt (werk, sport en/of hobby's, op bezoek gaan, bezoek
krijgen, vakantie, uitgaan, Studie). De naaste beantwoordt dezelfde vragen. De ervaren
belasting is gemeten via de CSI.'" Deze is oorspronkelijk ontworpen om belasting te
meten bij mantelzorgers van 65-plussers die thuis verzorgd worden na hospitalisatie. De
items zijn geconstrueerd op basis van interviews met kinderen van deze patiönten. De
definitic van 'strain' luidt: "By strain are meant those enduring problems that have the
potential for arousing threat; a meaning that establishes strain and Stressors as
interchangeable concepts". De schaal omvat 13 dichotome items, die een Stressor en/of
aspect van belasting vermelden. De beaamde items worden opgeteld. Een score van 7 of
hoger geeft een hoge belasting aan. Bij het bepalen van de constructvaliditeit is gekeken
naar karakteristieken van de patient, perceptie van de naaste verzorger over de hoeveelheid
zorg en de invloed hiervan op het eigen leven en de (emotionele) gezondheid van de naaste
verzorger."" De interne consistentie bij 81 naasten van hartpatiSnten en patienten na een
heupoperatie was hoog (ot=O,86).*" De a van de CSI binnen deze studie is bij de 107
naaste verzorgers 0,79, bij de 116 verpleegkundigen 0,82 en bij de 108 artsen 0,83
(subgroepen bij läge 13.2). Tot slot is de patient en de naaste direct naar de belasting van
de infuuszorg gevraagd: "De infuuszorg was voor ons belastend." (vijfpuntsschaal: zeer
mee oneens tot zeer mee eens).

13.4.2.4 Samenvattende benadering zorgsituatie
Bij de samenvattende benadering van de zorgsituatie naar de STG, zijn voor de leeftijd en
het alleen of samenwonen dezelfde klassen gebruikt."* De vijf klassen van de ervaren
gezondheid in deze studie zijn naar twee klassen gehercodeerd (siecht en zeer siecht: laag).
Voor de ADL en de HDL items van de STG zijn binnen de SIP corresponderende items
gezocht (bijlage 13.3)."* De gewichten van de STG zijn overgenomen (leeftijd:6,4,2; alle
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andere laag beperkt:6 hoog beperkt:2)."* De interpretatie via Dclphi-onderzoek van de
STG is overgeslagen cn de resulterende scores van 30 tot en met 10 zijn direct omgerekend
naar vier klassen tekorten (1:30,28; 11:26,24,22; 111:20,18.16; IV: 14.12.10)."*

13.4.2.5 Ervaren kwaliteit van leven
De tevredenheid met het leven als geheel is gemeten via de Stelling: "Zoals mensen cen
idee kunnen hebben van de kwaliteit van bijvoorbeeld fruit of wijn, zo kunnen ze ook een
idee hebben over de kwaliteit van hun leven. Deze kan hoog of laag zijn, of er ergens
tussenin. Zou u op de lijn hieronder met een kruisje (X) willen aangeven, hoe u de
kwaliteit van uw leven in de periode van de infuuszorg gemiddeld vond." (visuccl analoge
schaal: laagst denkbare kwaliteit - hoogst denkbare kwaliteit)."'" Zowel de patilnt en diens
naaste verzorger (beleving) als de profcssionele zorgverleners (toestand) hebben de KvL
beoordeeld. Het blijkt dat de op deze unidimensionele wijze gemeten ervaren KvL hoog
correleert met andere schalen.""' Aan sociale wenselijkheid bij KvL dicht men in de
literatuur een geringe rol toe.***

13.4.2.6 Samenhangen tussen indicatoren bij kwaliteit van leven
Gezien de literatuur zijn geen Sterke samenhangen met sociaal-demografische kenmerken
verwacht. In het model is ervan uitgegaan dat de emst van de ziekte en de pijn elkaar
bemvloeden en invloed uitoefenen op de ervaren gezondheid en KvL. De sterkste
samenhang wordt verwacht tussen ervaren gezondheid en KvL. De steun wordt geacht
positief samen te hangen met de ervaren gezondheid en KvL van de patient en negatief met
die van de naaste. Onder de respondenten bevinden zieh geen terminate patignten. Bij
laatstgenoemden kan steun ook negatief samenhangen met de ervaren gezondheid en KvL.
In de tabellen in de resultatensectie is bij de samenhangen, die in deze Studie bestudeerd
zijn, weergegeven welke correlaties daarbij doorgaans in de literatuur (L) vermeid worden.
Deze correlaties zijn positief (+), negatief (-), wisselend (±) of niet (0) aanwezig.

1 3.4.3 OVEREENSTEMMING TUSSEN RESPONDENTEN
De overeenstemming in oordelen is gemeten bij de:
* Emst van de ziekte, pijn, gezondheid en ervaren KvL van de patient tussen allen;
* Praktische en emotionele steun tussen de patient en naaste 1;
* Belasting en de KvL van naaste 1 tussen de naaste 1, de verpleegkundige en de arts.

13.4 .4 STATISTISCHE KEUZEN
Verschillen tussen respondenten in gemiddelden op dezelfde schalen worden als zodanig
onderkend als ze 20% van de schaal bedragen (6en punt bij een vijfpuntsschaal en twee bij
een tienpuntsschaal). Vaak wordt naast het gemiddelde en de standaard deviatie het bereik
gegeven als aanvullende maat voor de spreiding, om het verschil in individuele patiänten-
situaties tot uiting te laten komen. Gezondheidszorg en ook CMTZ thuis moeten immers
ook in 'uiterste' situaties zorg kunnen verlenen.
Samenhangen tussen variabelen zijn gemeten met de Spearman rangcorrelatie. De overeen-
stemming in oordelen is ook gemeten met de Speannan rangcorrelatie (geen correctie voor
toeval) en soms met de Cohen's kappa (correctie voor toeval). De sterkte van de samen-
hangen en overeenstemmingen is gerelateerd aan de mate van verklärende variantie
(schema 13.3). Vanwege de kleine aantallen is als significantie-niveau p<0,05
aangehouden. De correlaties betreffende de invloed op de KvL bij de kleine aantallen
respondenten met hartfalen zijn voor het overzicht ten opzichte van andere subgroepen
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Verklärende variantic is %

5 s x < 10

10 s x < 20

20 s x < 30

30<x<40

40sx<50

xi50

Greuwaarde correlatk
0224

0.316

0 447

0 548

0.632

0.707

Schema 13 J Waardenng van «angetroffen samenhangen en overeenstemmingen.

Aanduiding

Zeer zwak

Zwak

Vnj zwak

Vrij sterk

Sterk

Zccr »tcrk

Legenda: *-op deze drie decimalen is afgerond, in de labeilen en tekst worden twee decimalen gegeven

weergegeven, hocwel daar strikt genomen geen betekenis aan mag worden toegekend.
Omdat de patifntenpopulatie met een vrijwel volledige dataset klein is (±50), deze weer
uiteenvalt in tcnmmslc dric subpopulaties (grootste ±25), de onafhankelijke variabelen
deels gecorreleerd zijn en verschillende aangetroffen correlates overeenkomen met in de
literatuur vermelde, zwakke samenhangen, is afgezien van regressie-analyse.

13.5 Rcsuluten
Voor patient wordt de afkorting pt gebruikt. De naaste verzorger, meestal de partner, wordt
aangeduid met naaste 1, andere naasten met naaste 2 tot en met naaste 4 (afkorting nl-n4).
De huisarts wordt aangeduid met arts. Vanwege de onderlinge verschillen tussen de
deelpopulatics, worden de uitkomsten vaak weergegeven naar medicatiegroep. Per tabel
wordt daarom ook het aantal respondenten per medicatiegroep en soms per vraag gegeven.

13.5.1.1 Achtergrond (leefsituatie) in deze Studie
De 173 behandelingen vonden plaats bij 63 mannen en 59 vrouwen (verdeling over aan-
doeningen tabel 13.4). Tabel 13.1 geeft de leeftijdsverdeling volgens STG categories." '
Bij de patittnten stemt deze overeen met de onderliggende aandoeningen. Omdat de
naaste 1 meestal de partner is, is diens leeftijd ongeveer gelijk aan die van de patient.

Tabtl 13.1 Leeftijdsverdeling van patiCnten en naasten I per medicatiegroep (%+jaren).

Leefttjd

0-20

21-54

55-74

75+
Gemiddeld

S

%

%

%

jaren

Morflne *

P«
2

20

61

17

62

nl

0
35
59
6

58

Mannitol

P«
4

68

29

0

46

nl

4

63

33

0

48

Antibiotic«

P»
7

40

20

33

58

nl

0

58

33

8

50

Hartmiddelen

P«
0

33

44

22

68

nl

0

13

75

13

60

Totaal

P«
3

32

49

16

59

•

nl

2

41

47

6

55

Legend« morfine '-morfinc met eventuele parenterale comcdicatie'-inclusief de medicaticgroepen vocht, anti-
epileptica, virostaiica en ovengen Door »trending bedraagt het totaal soms geen 100% Totaal aantal
respondenten per lceftijdsklassc patient 3/39/60/20 naaste I 2/45/51/6 Respondenten per medicatiegroep
patient:59/28/15/9/122 naaste 1:51/24/12/8/104.

In de onderzoekspopulatic komen alle opieidingsniveau's voor (tabel 13.2). De verdeling
over de niveau's komt voor pati£nten en naasten ongeveer overeen. Ook de spreiding bij
een andere indicator voor sociale klasse, het beroep, is groot (bijlage 13.4).
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• as« U-* no

Soort oadcrwijs *

Basis

Uger

Middelbaar

Hofcr

XJKJC opn

Morfiae*

P«'

-

-

-

al

27

40

17

15

nom| viii pmciu

Maaaitol

P«
36

44

16

4

al

42

38

13

1

cnennaiasien i per memcaD

Aatibiotfca

P«
33

20

33

13

al

17

58

17

8

HartaM

P<
88

0

13

0

epoepi
FOCTvn

al

75

13

13
0

Totaal

PI

42

32
19

6

•

•1

32
41

16

II

Leftada "-basis lager algemeen onderwijs lager middelbaar algemecn of lager bcmepsonderwijs
middelbaar hoger algcmeen of middelbaar beroepsondcrwijs hogcr wctenschappclijk of hogcr berocpsonderwjj».
morfine •«morfine met cventuclc parenterale comcdicalic.'-inclusicf dc medicalicgrocpcn vocht. anli-cpilcptic«,
virostatica en ovengen, '«tcrminale paticnten Respondcnten patient -/2S/15/8/52 naaste 1.52/24712/8/104

Alle inkomensklassen zijn vertegenwoordigd (tabel 13.3). Van de paticnten is 78% (95)
ziekenfonds verzekerd. De verdeling ziekenfonds/particulier in deze klassen is gelijk

Tabd 13-3 Netto inkomensvcrdcling van pautntcn en naasten I per medicatiegrocp (%).

lakoaiea

</1000

/1000-/I999
/2000-/2999

/3000-/3999

>/4000

Onbekend'

Mad

P»'
-
-
-
-
-
-

al

0

23

23

25

15

15

M M

P«
4

24

32

8

4

28

•Mai

al

4

8

33

4

4

46

Aatibiotfca

P«
13

20

20

20

20

7

Bl

0

17

25

25

25

8

HaiiBtddrka

P«
0

75

13

13

0

0

el

0

63

13

13

0

13

Totul

p<
6

34

23

11

9

17

•

al

1

21

26

18

14

21

Legenda: morfine *=morfine met eventuele parenterale comcdicatie,'=rnclusief de medicatiegroepen vocht, anti-
cpileptica, virostatica en ovengen,'=terminale patienten, *=onbekend of wil niet antwoorden. Respondenten
patient:-/25/l5/8/53 naaste 1:53/24/12/8/106.

13.5.1.2 Vergelijking met sociaal-demografische kenmerken in andere studies
In §12.3.1.4 bleek reeds dat de kankerpatienten in deze Studie redelijk vergelijkbaar waren
met die in andere studies naar subcutane infusie van morfine en met ouderen die in
Nederland aan kanker overlijden (iets jonger)."" De patienten met SRD komen qua leeftijd
en geslacht overeen met de door Veldman prospectief beschreven groep van 829 patiönten
(§12.3.2.4)."' De met antibiotica behandelde patienten hebben diverse onderliggende
aandoeningen. Hierdoor zijn ze niet goed met een referentiegroep te vergelijken
(§12.3.3.4). Zoals in §12.3.4.4 reeds bleek komen de negen patiönten met hartfalen in
leeftijds- en geslachtsverdeling overeen met patienten die in Nederland daarvoor in het
ziekenhuis opgenomen worden en met die in een onderzoek van Tandon.*" "* Evenals bij
Applefeld kan ongeveer de helft van de patienten thuis behandeld worden.'"

13.5.1.3 Samenhangen tussen sociaal-demografische kenmerken
Vanuit de literatuur en omdat het veelal een oudere, (chronisch) zieke populatie betreft,
zijn geen Sterke samenhangen verwacht tussen de sociaal-demografische kenmerken.
Tussen leeftijd en opleiding bestaat bij de patient een tendens tot (p=-0.25 n=53 p=0,069)
en bij naaste 1 een zeer zwak (p=-0.30 n=103 p=0,02) negatieve samenhang. Tussen
leeftijd en inkomen bestaat bij de patient een tendens tot een zeer zwakke samenhang
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(p=-0.27 n=53 p=0,054). Bij naaste 1 ontbreekt deze samenhang (p=-0.09 n=82 p=0,404),
wellicht door de geringe leeftijdsspreiding (tabel 13.1). De samenhang tussen opieiding en
inkomen is bij de patient zeer zwak (p=0.28 n=53 p=0,043) en bij naaste 1 vrij zwak
(p=0.46 n=83 p<0,001) positief. De spreiding in beroepen komt overeen met die in
opleidingsniveau (bijlage 13.4).

13.5.2.1 Gezondheid in deze en andere studies
Tabel 13.4 geeft een overzicht van de aandoeningen naar categorie, orgaansysteem en
geslacht (gedeuilleerd H: 12). De categorie overig omvat: patiönten met SRD (28), met
chronisch hartfalen (9), terminale patiönten met emfyseem, hartfalen en sepsis (3d",
subcutane infusie morfine) en met dehydratie (29, diabetes en cerebrovasculair accident).
Tabel 13.S geeft de aantallen patiönten met een bepaalde medicatie tijdens de eerste en
vervolgbehandclingen weer (overzicht medicatiegroep en soort infuus tabel 12.1).

Tabd 13.4 Aantal patientcn per categoric aandoemng, per geslacht en per aangcdaan orgaansysteem.

Orgiiniyilfcm

Centraal zenuwstelsel

Penfeer /enuwstelsel

Hart/vaatstclsel

Adcmhalingsslclscl

Spijsverteringsstelsel

Nicr en unnewegen

Gcslachtsorgancn

Bcwcgingsappvaat

BkMd

Huid
Overig

Niruwvor

3

0

0

7

13

2

4

0

2
2
1

mini
9

0

0

0

4

IS

0

11

0

0
0
0

Infectie

2

3

1

4

0

1

0

1

0
0
0

9

0

0

0

1

0

0

0

3

0
0
0

0

0

7

1

0

0

0

8

1
0

0

Overige

9

1

0

3

0

1

0

0

20

0
0
0

Tottal

6

3

11

17

28

4

15

32

3

2

1
TotMl 34 30 12 4 17 25 122

Tabel 133 Aanlal behandelingen/episoden naar geslacht en in totaal per medicatiegroep

Kcrvo/gfre/iandWmg/epuocfe 2-/0

Medicatiegroep

Morfinc

Morfine'

Vocht

Anti-cpileptica

Manmtol

Antibiotics

Virostatica

Hartmiddelcn

Doorspuitcn

Totaal

27
t
I
1

8

11
1
6

0

63

9

14

12

6

1

20

4

0

3

0

60

ToUal
aantal

41

20

7

2

28

15

I

9

0

123

Totail
%

33

16

6

2

23

12

1

7

0

100

<f

1

0

0

0

0

7

2

20

0

30

9

0

0

0

0

18

0

0

1

1

20

Totaal
aantal

1

0

0

0

18

7

2

21

1

50

Totaal
%

2
0

0

0

36

14

4

42

2

100

Lrgenda 13.4+133: rf-mannen, 9-vrouwen, morfine*-morfinc met parenterale comedicatie, doorspuiten-
hcparimsercn centraalvencuze poort.
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Vervolgbehandelingen zijn opgedeeld in 'echte' en 'administratieve'. Dc laatste ontstaan
doordat chronische behandelingen in episoden van acht wcken zijn opgesplitst (§8.4.2).
De ernst van de ziekte van de patient en een eventuele ziekte bij naaste 1, volgens hcnzelf
en de zorgverleners. is weergegeven in tabel 13.6. De ervaren emst van de /.ickte lijkt te
vaneren met de emst van de onderliggende aandoening en de daarbij behorende
medicatiegroep. Bij mannitolinrusie lijken artsen een lagere gemiddelde emst aan tc gevcn
dan patienten. Bij hartfalen geeft de patient en lijkt naaste 1 gemiddeld een hogere emst
aan te geven dan de zorgverleners.

Ttbd 13.6 Ervaren en ingeschaoe em« van de ztefcte van |

Broordelaar

P«Uent

Naaste I

Veipleegkundige

Ails

Amnwezigheid %

Emst

Morfint * Miaaitoi AatiMotka
£rva/vn/Mg«Jcn<iM« (nu l von dV n r t o

-» 3.2/1,4 3.1/0.9

1.5/0,r 3.0/1.0 3,6/1.2
1,3 / 0.6 2.9 / 0,7 3.3 /1.2

I.I /0J 3.6/0.9 3.2/1.2
•famtvzigAfiJrn rrvarrn f/Tirr van dV iwAir van naai/rn / *

38 25 17
3.2/1.5 3.5 / U 4.5/0,7

Totul*

2,9/1.6
2.4/1.6
1.8/0.7
1.6/0.8

n / *

43

4.7 / 0,6

3.0/1,3
2.0/U
1.9/1,1
2.0/13

35
3,4/1,3

Lcgtada "-vijfpuntschaal I zeer emstig 2 vnj emstig 3 cmstig 4 nauwelijks emstig 5 niel «rmtig,
morfine *=morfine met eventuele parenterale comedicatie,'=inclusief de medicatiegroepen vocht, anti-cpileptica,
virostatica en overigen, '=terminale patienten, '=gemiddelde/standaard deviatie. Respondenten over emst ziekte
patient: patient:-/25/l5/8/52 naaste 1:53/24/12^/106 verpleegkundige:55/27/l5/7/116 arts:51/24/15/7/105.
Respondenten over aanwezigheid en emst ziekte naaste 1: naaste 1:53/24/12/7/105.

De patient, naaste 1 en zorgverleners hebben de pijn van de patient beoordeeld (tabel
13.7). De morfinebehandeling wordt gegeven bij emstige pijn die niet met orale medicatie
bestreden kan worden. De dosis wordt opgehoogd als er wederom pijn optreedt. Hierdoor
is de patient niet gedurende de gehele behandeling pijnvrij. Bij mannitolinfusie lijken
patienten gemiddeld meer pijn aan te geven dan de artsen, bij hartmiddelen juist andersom.

Tabtl 13.7 Ervaren en ingeschatte pijn van patienten per medicatiegroep.

Beoordelaar

Patient

Naaste 1

Verpleegkundige

Aits

Morfine '
. t

6,3/3,7/0,0-10,0
4,9/3,1/0,0-9,8
4,7/3,2/0,0-9,4

Mannitol

5,5/2,6/0,0-9,9'
5,7 / 2,5 / 0,6-9,5
4,7/1,9/1,5-7,9
3,6/2,5/0,0-7,5

Antibiotic«

1,4/2,5/0,0-8,0
1,1/2,5/0,0-8,2
1,4/1,3/0,0-4,5
1,7/1,7/0,0-5,3

Hartmiddelen

2,5 / 3,6 / 0,0-8,3

4,0 / 4,3 / 0,0-9,5

4,5 / 3,4 / 0,2-9,7

4,0/4,3/0,0-9,4

Legends "^continue schaal Ocnrgeen pijn !0cm ondraaglijke pijn, morfine*=morfine met eventuele parenterale
comedicatie, '=inclusief de medicatiegroepen vocht, anti-cpileptica, virostatica en overigen,' =terminale
patienten, '=gemiddelde/standaard deviatie/bereik. Respondenten: patient>/25/14/8 naaste 1:51/24/12/7
verpleegkundige:54/27/15/7arts:51/24/14/7.

Tabel 13.8 toont de ervaren gezondheid van de patient en naaste 1. Tussen de groepen
varieert deze met de emst van de onderliggende aandoening (medicatiegroep). Net als bij
de emst van de ziekte en de pijn, lijken de patienten met mannitolinfusie zichzelf minder
gezondheid toe dichten dan de zorgverleners en is dit bij hartmiddelen omgekeerd.
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Tabel 13 J Ervaren en/of ingeschatle gezondheid van patiCntcn en naasten I per medicatiegroep.

Bcoordelaar

Patient

Naaste 1

Verpleegkundige

Arts

Naattel

Morfine *

£rvaren//ng«c
_ t

4,9/0.5 '
4.8 / 0,4
4,9 / 0,4

Minnitol

2,9/1.0

2,7 / 0,9
2,4 / 0,6

2.2/0,8

£rvare/i grzonaViria' van naoi/en /

2.5/1.0 23 / 0,8

Antibiotica

zn /?a/;lnlen *

2,9 / 0,8
2.8 / 0.8
2,9 / 0,8

2.9 / 0.9

2.1/0,7

Hartmiddelen

3,1/U
3.4/1,2
3.8 / 0.9
3.7/0.8

2,4/0.9

Totaal'

2,9/0,9
3.9/1,3
3.9/U
3.9 / U

2,7/0,5

Legeada: *~vijfpuntschaal 1 zecr goed 2 goed 3 met goed en met siecht 4 siecht Szeer siecht,
morfine*- morfine met eventuele parenterale comedicatie.'-inclusief de medicatiegroepen vocht, anti-epileptica,
virostatica en ovengen.'-tcrminaJc paiientcn, ''gemiddeldc/sundaard dcviatie. Respondenten over gezondheid
patient patient 0/25/15/8/52 naaste I 53/24/12/8/106 verpleegkundige:55/27/l 5/8/116 arts:51/24/15/7/105.
Respondenten over gezondheid naaste I naaste 1 53/24/12/7/104.

Bij de kankerpatiCnten in de studiepopulatie zijn de meest voorkomende soorten kanker
vertegenwoordigd (§ 12.3.1.4). Bij de morfinebehandeling is pijn de reden voor de
infuusbchandeling en zijn de patiCnten evenals elders niet altijd pijnvrij (§12.3.1.4).
De ziektekenmerken van SRD patiönten in deze Studie komen grotendeels overeen met de
door Veldman beschreven groep (§12.3.2.4)."' Deze patiSnten vinden zichzelf ernstiger
ziek, rapportercn meer pijn en voelen zieh minder eezond dan de arts inschat Rii natiPnten
met chronische SRD is pijn een bekend therapieresistent symptoom (75%-97%).'" "'
De met antibiotica behandelde patienten hebben diverse onderliggende aandoeningen
waardoor vergclijking moeilijk is (§12.3.3.4). Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.
De patienten in deze Studie hebben een minimaal even emstige vorm van hartfalen als
andere beschreven populaties (§12.3.4.4). Bij chronische decompensatie is de eventuele
pijn evenals bij andere vormen van hartlijden toe te schrijven aan het onderliggend
hartlijden of comorbiditeit.**' Ook patienten met hartfalen in andere studies vinden hun
ziekte minder emstig en hun gezondheid beter dan de zorgverleners.**'•*"

1 3 . 5 . 2 . 2 Steun binnen het patientsysteem in deze en andere studies
Er woonden 18 mensen 'zelfstandig' alleen en twee 'alleen' in een verzorgingshuis (tabel
13.9). Bij drie alleenwonenden zijn antibiotica en bij drie virostatica in giften toegediend
en hoefde geen naaste aanwezig te zijn, bij de andere 14 was dit wel noodzakelijk (§7.6).

T«b«l 13.9 Woonsituatie van dc patient per medicatiegroep (% en aantal).

Woonsituatit patient'

AUeenwonend lijdcns mfusie

Tijdelijke ondcrstcuning"

Met echtgeno(o)t(eVpartner

Met kind(eren) jonger dan 16

Met mensen van 16 of oudcr

Morfinc *

-

15(9)

77
11
26

Mannitol
-

11(3)

79

25
38

Antibiotica
20(3)"

0

83
25
17

Hartmiddelen
-

0

100

13

13

Totaal '

5(6)

11(14)

80

16

29

Lcgenda: °-bij samenwonend meerdere antwoorden mogelijk, morfine*=morfine met eventuele parenterale
oomedicatic, '»inclusief de medicatiegroepen vocht, anti-cpilcptica, virostatica en ovengen. ()'=aanlal,
"-fanulie kwam tijdelijk in huis of nam patient tijdelijk op Naar het al dan met alleen wonen is gevraagd tijdens
de intake (n-l22V Gezinssamenstelling (meerdere mogelijkheden) volgens naaste 1:53/24/12/8/108.
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De patient is dan bij familie of bekenden in huis genomen of deze kwam tijdelijk inwonen.
Vanwege de belastbaarheid van de naaste was tweemaal verhuizing naar een verpleeghuis
noodzakelijk. Eenmaal vanuit een flatwoning (subcutane infusie morfine) en eenmaal
vanuit een aanleunwoning (centraalveneuze infusie hartmiddclen).
Tabel 13.10 beschrijft het niet-professionele netwerk volgens de patient en naaste I. Van
de terminale patiCnten (64/119=54%) ontbreken gegevens, hoewel vele naasten daar vaak
intensief zorg verlenen. De bijdrage van naaste 1 is vanuit hun vragenlijst wel altijd
bekend. De relatie van naaste 1 tot de patient verschilt weinig bij in- of exclusie van de
terminale patiCnten. wel neemt het percentage vrouwen toe. Van 47 van de 55 patiCntcn die
konden responderen is het netwerk bekend. In 81% is een tweede, in 53% een derde en in
28% een vierde naaste bij de zorg betrokkcn Vooral partners, ouders en kinderen waarmec
men samenwoont verlenen zorg. Daamaast helpen familieleden en vrienden.

Ttbd 13.10 Relatit vni pticntcn lot hun mästen (%)

ReUtic

Partner

Kind

Oudcr

Ander familiclid

VneiKKin)

Buur

Vrijwilliger

Waarvan vrouw

Naattc 1 *
74
13
6
6
1
!

0

67

N u s t e l '
77
13
9
0
2

0
0

53

Naaste 2 '
S

37
13
16
16
11

3

69

NauteS»
0

28
4

28
20
16
4

38

NMItt4»
0
8
8
54

31
0
0

70

Legenda: °=volgens naaste l,f=volgens de patient, exclusief de terminale patienten. Respondenten over sexe
naaste: naaste 1:106 patient:47/36/24/13. Respondenten over relatie naaste: naaste 1:107 patient:47/38/25/13.

In tabel 13.11 zijn de personen die steun kunnen bieden gerangschikt naar de mate van de
te verwachten steun. Meestal geven naaste 1 en naaste 2 de meeste praktische steun, bij de
emotionele steun varieert dit minder. Bij de zorgverleners is meer praktische steun gegeven
door de TMV dan door de arts. Bij de emotionele steun is dit verschil kleiner.
In Nederland geven informele zorgverleners 80% van de thuiszorg."* Zeker bij terminale
thuiszorg speelt mantelzorg een centrale rol."° Van de bevolking verleent 10% tot 20%
informele zorg (gemiddeld 3-5 uur per week).'" Hiervan behoort 5% tot de 'centrale
verzorgers', hier aangeduid met naaste 1. Meestal is dit een familielid, in 80% een partner
of (schoon)dochter. 'Overall' is 75% van het vrouwelijk geslacht, onder partners ongeveer
50%. Zij zijn grotendeels ouder dan 45, hebben een relatief läge opleiding en geen of een
deeltijdbaan. In het onderhavig onderzoek is de gemiddelde leeftijd van de naaste
verzorgers 54,5 jaar (53% was 55*). In het algemeen zijn dit partners (74%) of kinderen
(13%) en merendeels vrouwen (67%). In tegenstelling tot voomoemd onderzoek zijn in
deze Studie de verzorgende partners wat vaker vrouwen (63%)."* Op verschillende
manieren gemeten, is de belasting voor de naasten bij terminale thuiszorg het hoogst.
Structurele kenmerken van het patiöntennetwerk in deze Studie zijn afgezet tegen een
aantal vergelijkbare netwerken zoals beschreven door Courtens (kankerpatiönten), Janssen
(somatisch invalide ouderen), Jansen en Woldringh (ouderen) en Robinson (65 \
arteriosclerotische hartaandoeningen of heupchirurgie) (tabel 13.12).*"" ***• ***• **'
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Tabd 13.11 Door patientcn crvaren praktische en emotionelc steun per mcdicatiegrocp.

Steunverlener

Naaste I '

Naaste 1

Naaste 2

Naaste 3
Naaste 4

Gczinsverzorgendc

Wijkvcrplcegkundige

TMV
Arts

Overigc zorgverleners

Naaste 1"

Naaste 1

Naaste 2

Naaste 3

Naaste 4
Gezimver/orgende

Wgkverpleegkundige

TMV
Arts

Overige zorgverleners

Morfine *

£nw£ /i pro*/

4.4/1,0*

-
-
-
•

-

Mannitol

4.6/0,7
4,8 / 0,5

4,1/1,2

3,2/1.4

2,8/1,5

3 ,0 / • •

4,7/0.6

4.3 / 0,8

2,8/1,4

4 , 0 / • •

£rvar*/i «mof/one/e jfeun *

4,6 / 0.7

-
-

•
•

•

•

-

4,5 / 0.7

4.5/0,9
4.1/1.1

3,9 / 0,9

4 , 0 / • •

3.0 / • •

4.7 / 0.6

4,1/0.9

3,1/1.4

4,0 / • •

Antibiotica

33/1,4
4,8 / 0,5

4,0 / 0,7

33/1,0

4,0 / • •

-

3.0/1,0

3,8/1,2

2.8/1.2

4,0 / 0,9

3,7/1,4

4.4/0,8

3.9/1.0

3.8 / 0.5

4 .0 / • •
-

2.0/1.4

3.6/1.1

2,8/1,6

3,9 / 0,7

Hartmiddelen

43/1.0
4.6 / 0,5

4,4 / 0,6

43 / 0,5

4.5/0,6

-

4,0 / • •

4,2 / 0,8

3,0/1,2

4,3/0.9

4.1/1,4

4.1/0,9
4.2 / 0,8

4.0/0,8

4,5 / 0.6
-

3 ,0 / • •

3.8/1,5

3,2 / 0,8

4,2 / 0.8

Totaal *

43/1.0
4,7/0,5
4.1/0,8
3.4/13
3,6/1,1
4,0/1,4
4,0/1.0
4,2 / 0.9
2,4/13
4.1/0.7

4,4 / 0,9
4.5/0,8
4,1/1,0
3.4/0.5
4.1/0,5
4,0/1,4
3,8/1,4
3,9/1,4
3,2/1,4
4,0/0,6

Lcgcnda: ""vijfpuntschaal lgeen 2:weinig 3 met veel en niet weinig 4:veel 5:zeer veel, morfine*»morfinc met
eventuele parentcrale comedicatie.'-inclusief de medicatiegrocpen vochl, anti-epileptica, virostatica en overigen,
""volgcns naaste 1. de overigc gegevens heeft de patient opgegeven, exclusief terminate patienten, °=gemid-
delde/standaard deviatte. "-geen berckening standaarddeviatie mogelijk Verschilt voor praktische (p) en
emotiuncic (c) steun het aantal rcspondcntcn, dan worden ze achtereenvolgens genoemd gescheiden door een +.
Respondents naaste 1 over zichzelf:53/24/12/8/106 en de patient over: naaste 1-/24/12/7/47
naaste 2 I Wp+8e/5/37p+36e naaste 3-/13/4/4/25 naaste 4-/4/2/4/13 gezinsverzorging:-/1/0/0/2
wijkverpleging:-/3/3p+2e/l/9p+8e TMV-/23/10/6/42 arts:-/16/6/5/29 overig: 73/6/7/18.

Tabcl 13.12

Echtgen(o)ot(e)
or partner
Ouder
Broer of zus
(Schoon)kind
Overige familie
Buur
Vnend
Overig
Aantal
Leeftijd'

Structurele kenmcrken patientsysteem
Onderhavlg
ondcrzock
74% (63V.)"

6% (83%)
-
13% (71%)
6% (83%)
!%(IOO%)
l%(100%)
-
107(67%)
$9/17/14-93

Courtens'"

58% (62%)

l%(100%)
3% (100%)
22% (85%)
3% (66%)
2% (100%)
10% (78%)
-
91 (71%)
58/11/28-79

Janiscn***

46% (63%)

-
-
40% (90%)
-
-
-
7% (100%)
52 (79%)

Jansen &
Woldringh*"
24%

0%
-
62%
«%
4K
2K
-
91 (80%)
35-54: 45%
i55: 55%

Robinson*"

38%

-
•
33% (66%)
14%
4%
-
-
85
-Z-/22-83

Lcgcnda: '-gemiddeldc/standaard deviatie/spreiding. ( T""<waarvan percentage vrouwen) Respons naaste 1 is
107. geslacht bckend bij 105
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Courtas vindt bijvoorbeeld bij kankerpatienten een vrij klein netwerk (gemiddeld 8,5;
80%familieleden; *=71%). Bij onderzoeken bij dementerende ouderen rapporteert men •
gemiddeld vier tot 11 actief paniciperende verzorgers.*** In alle onderzoeken zijn verzor-
gers meestal directe familieleden In ongeveer 60% krijgt de central« verzorger hulp van
andere familieleden.'*' Hier is er vanwege de inclusiecriteria (H:7) in 95% een centralc
verzorger. De patient noemt in 81% een tweede. in 53% een derde en in 28% een vicrde
verzorger. Door het ontbreken van een naaste verzorger was driemaal (2,2%) geen
thuisbehandeling mogelijk (bijlage 7.4). In 5% was thuisbehandeling vanwege het
intermitterende karakter ook mogelijk bij alleenwonende patienten en in 11% kon er een
ad hoc oplossing gevonden worden. Ook in dezc studie wordt vooral zorg verleend door
personen die als hoofdwerkzaamheid een eigen huishouding voeren.*" Onvoldoendc
draagkracht van naaste verzorgers, op basis van onder andere aandoeningen (in dezc studie
35% zelf ziek, 18% in ziektewet of WAO/AWW), kan een reele bclemmerende factor
zijn.'"-'" Viermaal (2,9%) was mede hierdoor thuisbehandeling niet te realiseren (bijlage
7.4). De samenstelling en draagkracht van het ondersteunend network in dezc studie wijkt
behoudens het hoge percentage vrouwen onder partners niet af van andere netwerken.
De runctionele steun die de patient in deze studie van de verschillende naasten ontvangt
varieert zowel praktisch (3,4 sd 1,3 tot 4,7 sd 0,5) als emotioned (3.4 sd 0,5 tot 4,5 sd 0,8)
van gemiddeld tot hoog. De scores van de naaste verzorgers zelf zijn ongeveer gelijk.
Courtens rapporteert bij kankerpatienten gemiddeld per netwerklid 3 (sd 1,2) aan
praktische en 4 (sd 0,7) aan emotionele steun.'" Janssen rapporteert bij gezonden
gemiddeld 1,9 (sd 0,9) instrumentele (=praktische) en 3,7 (sd 0,7) emotionele steun, bij
patienten met spondylitis ankylopoetica 2,2 (sd 1,1) instrumentele en 3,7 (sd 1,0)
emotionele en bij Crohn 2,2 (sd 0,8) instrumentele en 3,9 (sd 0,7) emotionele.**' CMTZ
thuis als infuusbehandeling lijkt in vergelijking met andere zorgsituaties van naasten meer
praktische maar evenveel emotionele steun te vereisen.

13.5.2.3 Functioneren in deze en andere studies
Zelfzorgtekorten bepalen de functionele status. Zij stijgen in aard en omvang met de
leeftijd. Tabel 13.1 gaf reeds de leeftijd volgens STG categorieen.'™ Tabel 13.13 geeft het
activiteitenpatroon van de patient en naaste 1. Doordat meerdere activiteiten ingevuld
kunnen worden, is een totaalscore van meer dan 100% mogelijk. Omdat het opleidings-

Tabel 13.13 Activiteitenpatroon van patienten en naasten 1 per medicatiegroep (%).

Activiteit

Betaald werk

Gepensioneerd °

Huishouding

Vrijwilliger

Studie

Werkeloos

Ziektewet

WAO/AWW

Morfine *

p.'
-
-
-
-
-
-
-

-

Dl

28

19

45

8

0

2

4

9

Mannitol

pt
20

4

44

24

4

4

20

12

nl

42

8

21

0

4

0

0

29

Antibiotica

P«
20

40

20

7

13

0

0

20

nl

25

58
0
0

0
0

8

8

Hartmiddelen

P«
0

50

25

0

0
13

0
13

Dl

13
13
63
0

0
0

0
13

Totaal

Pt
15
21

37
14
6
6

12

14

*

nl

29
14

45

4
1
2
3
15

Legends morfine *=morfine met eventuele parenterale comedicatie,'=inclusief de mediealiegroepen vocht, anti-
epileptica, virostatica en ovengen,'=terminak patienten, °=omvat pensioen, VUT en AOW. Respondenten:
patient:-/25/15/8/52 naaste 1:52/24/12/8/108.
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niveau bij ouderen niet altijd de sociale klasse weerspiegelt, is ter controle ook naar het
(iaatste) beroep van de patient en naaste gevraagd (§13.5.1.1).
In het activiteitenpatroon van de meeste patienten en naasten weerspiegelt zieh de
leeftijdsopbouw van de onderzoekspopulatie. Bij patienten met mannitolbehandeling lijkt
de aandoening deelname aan het arbeidsproces te belemmeren.
Volgens de SIP-68 scores (tabel 13.14 met hercodering; 'originele' waarden bij läge 13.1)
zijn patienten met infusie van hartmiddelen het emstigst beperkt. Uitgedrukt in percentages
van de SIP-68 scores zijn zij lichamelijk (SA+MC) 33% beperkt, psychisch (PAC+ES)
43% en sociaal (SB+MR) 62%. Bij mannitol- en antibioticabehandeling zijn patienten
ongeveer evenveel beperkt: lichamelijk respectievelijk 23% en 25%, psychisch 18% en
11% en sociaal 34% en 40%.

Tabel 13.14 Ervaren ftmctioneren van patienten vn de gewijzigde SIP-68 per medicatiegroep

Dimenilc- en lotaaticorct *

Somalische autonomie (SA: 17)'

Motorische controle (MC: 12)

Psychologische autonomie en
commumcalic (PAC I I )

Sociaal gedrag (SB: 12)

1-motionelc gedrag (ES 6)

Mobihtcitsrange (MR 10)

Totaal volgens project (68)

Manoltol

3.2 / 3,0
0-13 "

3.5/2.6
1-10

1.2/1.9
0-7

4,2/2.9
0-10

1.8/1,7
0-5

3,3/3,5
0-10

17,1/11,3
3-53

AnHMoiica
2,9/4,7

0-13
4.4/3.6

0-11
0.7/1,2

0-4
53/3.1

0-10
1.1/1.9

0-6
3,5/4,1

0-10

17,9/14,9
0-42

Hartmiddelen
3,6/2.8

0-7
6,0 / 2,9

1-9
4.6 / 3,9

0-8
8,6 / 2,9

2-11
2,8/1,0

1-4
5,0 / 3,6

0-10

30,6/14,0
6-45

Toual'
3,2/3,5

0-13
4,3/3.1

0-11
1.7/2,5

0-8
5.2/3.2

0-11
1,7/ 1,8

0-6
3,6/3,7

0-10

19,6/13,3
0-53

Legenda: *-schaal met 68 dichotome items bestaande uit diverse dimensies die tezamen de fiinctionele status
vormen, hoc hoger de score hoe meer beperkingen.'^inclusief de medicatiegroepen vocht, anti-cpileptica,
virostatica en ovengen. exclusief de terminate patientcn,'=aantal items per schaal, "=gemiddeldc/standaard
dcviatic en bcreik Rcspondenten patient 25/15/8/52.

De belasting is bestudeerd via de uurbelasting, het staken van activiteiten en de CSI. De
door de patient en naaste I zelf opgegeven aantallen uren vertonen een grote spreiding tot
24 uur toe (tabel 13.15). Ook hier ontbreken -behalve bij naaste 1- de gegevens van de
terminate patienten. Er is gevraagd naar het aantal extra uren. De naaste 1 zelf geeft een
iets hoger aantal uren op dan de patient. Bij morfine (continue infusie, terminate fase) en
hartmiddelen (continue infusie met draagbare pomp, emstige invalidering) worden de
meeste uren vermeld, bij mannitol iets minder (24-uurs infusie) en bij antibiotica
(periodieke infusie) de minste.

Tabel 13.16 geeft de soorten en tabel 13.17 de aantallen activiteiten die naasten hebben
gestaakt om de patient bij te staan. Naaste 1 lijkt bij elk soort activiteit een hoger
percentage op te geven dan de patient. Dit komt doordat de antwoorden van alle naasten 1
zijn opgenomen en bij de patienten de antwoorden van de terminale patienten ontbreken.
Na correctie hiervoor stemmen de oordelen overeen. Ook bij de aantallen gestaakte
activiteiten treedt deze vertekening op. Bij behandelingen met een continue infusie
(morfine, mannitol) worden de meeste activiteiten gestaakt.
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TabH 13.1$

Stemvcrteaer

Naaste 1 '

Nustc I '

Naaste2'

Na«te3'

Naaste4»

Uurt>dutiitg v n nsisti

MorflM*

15.9/6,7
1-24(45)'

-

•

-

•

» * per medicabefroep

Maaailol

10.2/6.6
2-24(23)

8,9/6,6
1-24(22)

4.1/2.7
2-10(16)

2.8/1.6
1-6(9)

24/2.5
1-6(4)

AatiMotira

7.3 / 7.2
>^W
5.9/7.3
1-24(10)
1.7/0.8
1-3(6)
1.5/0.7
1-2(2)

4.0 / ••
4(1)

Hartmiddrka
13.3/8,1
2-22 (6)
9.0/7.1
2-24(7)
7.3/11.2
1-24(4)

12.5/16.3
1-24(2)

8.7/13.3
1-24(3)

TotMl*
13.3/7.4
1-24(91)

8.0/6.6
1-24(42)
4.0 / 4.5
1-24(29)
4.2 / 5.6
1-24(16)
4.4/7.1
1-24 (10)

Lcgeada "-wen dat naastcn per dagej^rj in dc wcer zijn gcweesl of met de patient hebten doorgebracht
vanwege dc infuusbehandcling thuis, morfine'-morfinc met eventuele parenterale comedicalic.'-inclusief da
medicatiegroepen vocht. anti-epileptica, virostatica cn overigcn.*-volgcns naastc 1. ^-volgcns dc patient,
exciusief de tcrminalc palientcn.'-gcmiddcldc/standaard deviatie cn bercik (aanla) respondentcn), **-geen
berekening standaarddcv latic mogclijk Respondentcn naastc 1 over zieh/elf 45/23/9/6/9I cn patient over
naastc 1 V22/10/7/42 naastc 2 .-/16/6/4/29 naasu 3.-/9/2/2/16 naastc 4 -/4/I/3/I0.

Tabd 13.U Soonen door naasten geheel of gcdccltclijk geataaiae activitciten (S).

Aclivilrit
Werk

Hobby

Op bezoek gaan

Bezoek krijgen

Vakantie

Uitgaan

Studie

Naattcl*
19+11 *

23+15

38+17

13 + 16

2 9 + 2

3 4 + 8

10+ 2

Naaste 1 '
4+ 8
6 + 25

19+19
4+ 6

8+ 2
13+12
0+ 4

Naaslc 2 '

2 + 8

0+15
0+12

0+ 6
2+ 4
2+ 6
0+ 2

Naute 3 '
0+10
0+ 4

0+10
2+ 6
2+ 2

2+ 4
0+ 2

Naastc 4»

0 + 2

.

0 + 2

0 + 2
.

0 + 4

-

Legends "=volgens naaste l . ^o lgens de patient, exciusief de terminate pati«nten,'=geheel + gedeeltelijk
gestaakt. Respondenten naaste 1 over zichzelf: 106 en patient over naaste 1-4:52.

Tabel 13.17 Aantal en percentage van de zeven genoemde activiteiten die naasten staaktcn"

Steunverlener Morfine* Mannitol Anribiotica Hartmiddelen Totaal'
Naaste I" 2,8 (40)' 2,0(29) 1,0 (14) 2.6(38) 2.4(34)

Naaste I" - 1,7(24) 0,5(7) 1,1(16) 1.3(18)
Naaste 2" - 0,7(10) 0,2(3) 0,5(7) 0.6(8)

Naaste 3" - 0,5(7) 0,0(0) 0,4(5) 0,4(6)
Naaste 4 ' - 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0(1)

Legeoda: °=werk, hobby, op bezoek gaan, bezoek krijgen, vakantie, uitgaan, Studie, morfine*=morfine met
eventuele parenterale comedicatie,'=inclusief de medicatiegroepen vocht, anti-epileptica, virostatica en overigen,
°=volgens naaste l .^o lgens de patient, exciusief de tcrminalc patienten,'=gemiddeld aantal (percentage).
Respondenten naaste 1 over zichzelf: 53/24/12/8/106 en patient over naaste 1-4-/25/15/8/52.

De belasting van naaste 1 via de CSI is aan henzelf en zorgverleners voorgelegd (tabel
13.18). Hier zijn de gemiddelde somscores gegeven (items en scores bijlage 13.2). De
belasting varieert per medicatiegroep. Bij groepen patieinten, waar de huisarts relatief
weinig betrokken is -mannitol en antibiotica-, schat die de belasting lager in.
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Tabtl 13.18 BelMting van Muten 1 per medicatiegroep via de Caregiver Strain Index.
Bcoordclaar *
Naastc 1

Verpleegkundige

Am

Morfisc*
4,5/3,2

0-12"
5,2/3.2

0-13
4,6/3.1

0-12

Manaitol
2.4 / 2,5

0-10
3.0/2,5

0-8
1.0/13

0-4

Antibiotics
1,5/1,6

0-4
2.0 / 2,7

0-10
0,9/1,9

0-7

Hartmiddelen
4,6/3,5

1-10
3,6 / 3,7

0-11
4,1/2,8

0-8

Totaal'
3,6/3,0

0-12
4.0/33

0-13
3,2/3,1

0-12

Lcgtnda ""arts is na dc mdicalicslclling met altijd bij de uitvoering van mfuusbehandeling thuis betrokken
gcwcest, morfinc '-morfinc met cvcntuele parenterale comedicatie,'=mclusief de medicatiegroepen vocht, anti-
cpileptica, virostatica en ovcrigcn.'-gemiddelde/standaard deviatic en bereik Respondenten:
naaste I 53/25/12/8/107 verpleegkundige 55/27/12/8/116 arts 51/24/12/8/105.

Hct functionercn is bij niet-terminale pat ion ten gemeten met de SIP-68. Een ziekenfonds-
populatie in de leeftijd van 18 tot 75 scoort gemiddeld 0,8 op de SIP-136.'*" De SIP-68
score bij dc patiCntcn met mannitolinfusie (17 sd 11) komt overeen met die van patienten
met rcuma (16 sd 10) of CVA (IS sd 10), is lager dan die van dwarslaesiepatienten (23) en
is hoger dan die van patifinten met dialysc (13), spierziekten (12), kanker(l 1), hersen-
schudding (I l)cn dc zickte van Crohn (5)." Patienten met antibiotica-infusen (18 sd IS)
hcbben verschillcndc aandoeningen en ondervinden ongeveer evenveel beperkingen als
patienten met ccn mannitolinfuus. Bij de negen patienten met decompensatio cordis
(NYHAIV) is de SIP-68 score gemiddeld 31 sd 14. Bij decompensatie is elders een
gemiddelde score van 12 op de SIP-136 gevonden (62 patienten, NYHA: 11=34% 111=63%

Bij de belasting van de naaste zijn er vergelijkingsmogelijkheden op het niveau van de CSI
scores. De belasting op de CSI schaal (maximum 13) in deze studie varieert bij naaste
verzorgers van 1,5 (sd 1,6) bij patienten met antibioticabehandeling tot 4,6 (sd 3,6) bij
patienten met decompensatio cordis en is gemiddeld 3,6 (sd 3,0). Het eerste CSI onderzoek
bij 65* patienten met arteriöselerotische hartaandoeningen of heupchirurgie rapporteert
gemiddeld 3,5 (sd 3,5)."' Bij een Nederlands onderzoek onder naasten van ouderen op een
wachtlijst voor het bejaardentehuis of verpleegtehuis, was de CSI score 6,2 (sd 3,0).**' De
belasting van de naaste (9=63%; 12% partner) was daar onafhankelijk geassocieerd met
de gegeven zorg, de eigen gezondheid en gevoelens van eenzaamheid."'

13.5.2.4 Samenvattende benadering zorgsituatie
Tabel 13.19 vat de zorgsituatie samen naar de STG.'™ Het läge percentage alleenstaande
patienten wordt veroorzaakt door de inclusiecriteria (§7.4). Bij patienten met morfine-
infusie kunnen de ervaren gezondheid en ADL en HDL beperking niet direct berekend
worden, omdat zij geen vragenlijst hoefden in te vullen. Voor de ervaren gezondheid is de
inschatting van naaste 1 genomen. De ADL en HDL beperkingen zijn, vanwege de
terminale fase, als hoog geclassificeerd.

Tabel 13.20 geeft de verdeling over de resulterende functieklassen. De meeste patienten
hebben zelfzorgtekorten op drie niveau's. Zelfzorgtekorten op vier niveau's komen bijna
niet voor, omdat de infuusbehandeling meestal een inwonende naaste verzorger vereist.
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Takd 13.19 ZeHta*jtekorten i

Triurt
Leeftijd 0-54

35-74
»75

Gezond wel(l-3)
niet (4-5)

Alleenstaand nee

J«
ADLbcpcrict laag

hoog

HDL bepcrkt lug
hoog

Morflac*
22
62
17
29
71

85
IS
0

100

0
100

uarSTGpt).

Maaaltol

68
32

0
64
36
88
12
72
28
68
32

Aatibtotica
47
20
33

so
20
67
33
67
33
53
47

Hartaikkkka
0

75
25
75
25

100
0

25
75
25
75

Tataai'
33

so
17

29
71
84
16
27
73
25
75

Scon*
6
4
2
6
2
6
2
6
2
6
2

l^geada morfinc '-morfinc met eventuclc parcnteralc comedicalic.'-inclusicf de medicalicgmcpen vochl. anti-
cpilepuca. virostatica en ovengen, Score-STG score hoe hoger hoe minder zclfzorgtckortcn en hoc /clfrcd/amer
Respondcmcn patient 60/25/15/8/117.

Tabtl 13.20 Functieklassen naar STG (%).

FaactieUastc

1
2
3
4

Morfiac'

0
0

T7
23

Maaaitol

36
52
8
4

AattMotka

33
40

7
20

HartaiMdeka

25
0

63
13

Totaal'

14
17
52
18

Scort«

28-30
22-26
16-20
10-14

Totaal '

Legend«: morfine *=morfme met eventuele parenterale comedicatie.'-inclusief de medicatiegroepen vocht, anti-
epileptica, virostatica en overigen, Score=STG score hoe hoger hoe minder zelfzorgtekorten en hoe zclfrcdzamcr.
Respondenten patient:60/25/15/8/l 17.

13.5.2.5 Ervaren kwaliteit van leven
Tot slot is de patient en naaste 1 gevraagd naar hun KvL (tabel 13.21). De verschillen
tussen de deelpopulaties komen overeen met die bij de ervaren gezondheid en emst van de
ziekte. Opvallend is ook dat de KvL van de naaste relatief laag wordt ervaren en ingeschat.

Tabel 13.21 Ervaren en ingeschatte kwaliteit van leven van patienten en naasten 1 per medicaticgrocp.

Beoordelaar Morfine * Manoitol Antibiotic« Hartmiddeleo
£rvaren<'inge.sc7iatfe twa/ite;/ van /even van pa//e>i(e/) •

Patient -' 4,9/2,6 6,9/2,5
Naaste 1 2,6/3,3" 4,9/2,3 7,0/3,0
Verpleegkundige 2,8/2,8 6,7/2,4 7,4/2,2
Arts 4,0/2,9 6,1/1,8 5,6/2,0

£rvaren/ing«cnafte Awa/j/eif van /even van naas/tn /
Naaste 1 5,5/2,7 5,4/2,6 8,6 /1,3
Verpleegkundige 5,1/2,6 7,1/2,0 8,6/1,6
Arts 5 ,8 /23 7,2/1,6 7,5/1,5

Legenda: °=continue visueel analoge schaal Ocnrlaagst denkbare kwaliteit lOcmhoogst denkbare kwaliteit,
morfine *=morfine met eventuele parenterale comcdicatie,'=inclusief de medicatiegroepen vocht, anti-cpileptica,
virostatica en overigen, '=terminale patienten, '=gcmiddelde/standaard deviatie Respondenten over KvL patient:
patient:-/24/14/7/49 naaste 1:50/24/11/8/101 verpleegkundige:54/27/l5/8/115 arts:50/24/l5/7/103.
Respondenten over KvL naaste 1: naaste 1:50/24/l 1/8/102 verpleegkundige:54/27/12/8/l 13 arts:50/23/12/7/100.

5.9/3,5
5,1/3,5
3,7/2,1
4,4 / 2,6

5 , 9 / 3 ^
7,1/2,4
5,0/2,6

5,6 / 2,8
3 ,8 /33
4,4/3,2
4,8/6.3

5,8/2,7
6,2/2,6
6,3/2,2
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13.5.2.6 Samenhangen tussen KvL-indicatoren in deze en andere studies
In de nu volgende tabellen worden de correlates gegeven tussen de in de eerste kolom
genoemde items en het in de kopregel genoemde item. De tweede kolom geeft aan welke
samenhang a priori vanuit de literatuur is verwacht. De derde en volgende koiommen
geven weer bij welke respondent een bepaalde correlatie bepaald is. Soms hebben de
vanuit de literatuur verwachte correlatie en de in de tabel volgende correlates vanwege de
wijze van vraagstelling een tegengesteld teken terwijl ze toch toch in dezelfde richting
wijzen. Dit wordt aangegeven door een uitroepteken achter de literatuurcorrelatie. Onder
de responderende patienten bevinden zieh geen terminate patienten.

Bij de sociaal-demografische kenmerken onderling (geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen)
is er alleen bij de patient een zwakke samenhang tussen pijn en vrouw zijn (p=0.36 n=51
p-0,01). Waarschijnlijk doordat SRD meer bij vrouwen en dus in deze Studie voorkomt.
Er is geen samenhang gevonden tussen de ervaren ernst van de ziekte en de gezondheid
van de patient en sociaal-demografische kenmerken. Waarschijnlijk komt dit door de
homogeniteit van de groepen en de relatief läge aantallen.

De ernst van de ziekte en de pijn van de patient hangen bij de naaste 1 vrij zwak (p=0.45
n-103 p<0,00l) en bij de verpleegkundige zwak samen (p=0.36 n=103 p<0,001), bij de
patient zelf is er een tendens tot een zeer zwakke samenhang (p=0.26 n=51 p=0,069), bij
de arts is er geen samenhang (p=0.19 n=103 p=O,055). Niet iedere patient heeft pijn en
SRD patienten hebben wel pijn, maar zijn niet ernstig ziek.
Bij de patient hangt de ervaren gezondheid zwak samen met de emst van de ziekte (tabel
13.22) en vrij zwak met de pijn (exclusief terminate patienten). Bij naasten en zorgverle-
ners worden grotere samenhangen gevonden tussen de gezondheid van de patient met de
ernst van de ziekte dan met de pijn. Dit verschil is te verklaren doordat niet alle patienten
pijn hebben. De gezondheid die naaste 1 zelf ervaart lijkt zeer zwak samen te hangen met
de door de patient zelf ervaren gezondheid, maar niet met de door de naaste 1 ingeschatte
gezondheid van de patient. Het eerste is te verklaren uit de overeenkomst in sociaal-
demografische kenmerken en leefsituatie tussen patienten en naasten, het tweede lijkt erop
te duiden dat de naaste de gezondheid van de patient niet goed kan inschatten.

Tabel 13.22 Samenhangen met de crvarcn/ingcschatte gezondheid van patienten per respondent.

Item L Patitnt Naaste 1 Verpleegkundige Arts
Emst ziekte patient
Pyn patient' -!
Oezondheid naaste I * +

-.30 / 52 / ,029 ' -.78/106/,000 -.78/104/,000 -.88/104/,000
.47/51/,001 38/103/.000 .26/103/.000 .19/103/.049

.30/44/,049 .06/103/,540

Legenda: L-Iiteratuur. °-door de naaste 1 zelf opgegeven,'«p-corrclatie / aantal respondenten / p-waarde,
'•positicve correlatie betekent hoe meer pijn hoc minder gezond.

De gegeven danwel ontvangen praktische en emotionele steun hangen bij de patient
(p=0.61 n=47 p<0,001) en naaste 1 (p=0.54 n=105 p<0.001) vrij sterk samen. Tabel 13.23
geeft andere samenhangen met steun aan. In het algemeen belemmert een siechte
gezondheid het geven van fysieke maar niet van emotionele steun, voorts is het geven van
steun fysiek vermoeiend maar geeft emotionele bevrediging. In deze Studie ontvangt de
patient meer praktische en vooral meer emotionele steun naarmate de naaste verzorger
meer verwarn is (rangschikking naaste 1 in aflopende volgorde volgens tabel 13.10:
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praktisch p=0.38 n=43 p=0,012 en emotioneel p=0.51 n»43 p<0.001).*** Er zijn vrijwel
geen samenhangen aangetroffen tussen de steun en de ernst van de ziekte. de pijn en de
gezondheid van de patient Waarschijnlijk hangt de benodigde steun evenzeer samen met
de belemmenng van de diverse infuusbehandelingen zelf (zie tekst bij tabel 13.24). Bij de
patient is er een zeer zwakke samenhang (emotioneel) en een tendens daartoe (praktisch)
tussen de ontvangen steun en de ervaren gezondheid (minder steun als gezonder). Bij de
naaste verzorger is er alleen een zwakke samenhang tussen de emst van de ziekte van de
patient en de hoeveelheid gegeven praktische steun (minder steun als einstiger ziek).
Wellicht geven naasten (zorgverleners nemen over) minder steun bij ernstig zieken omdat
professionele zorgverleners dit ovememen of onderwaarderen zij de gegeven steun omdat
zij het gevoel hebben tekort te schieten. Kortom, zowel de hchtingen als verklaringcn voor
eventuele samenhangen met steun zijn ook in dit onderzoek niet eenduidig.

Tibd 13 J3 Samenhangen met de ervaren praktische en emotionek neun per rwpoitdent

I tea
Ernst ziekte patient'

Pijn patient

Gezondheid patient'

Gezondheid naaste 1 *'

KvL naaste 1*

L

•

.1

•

Patient

-.21/44/.175'

-.09 / 44/.543

.29/44/.055

.

-

Naaste 1

29/106/.002

19/103/.OSO

-.19/106/. 046

-.02/104/, 176
-.12/102/,250

Patttnf

-.12/ 44/. 435

-12/44/.460

.30/ 44/. 045

.

-

Naaitr 1

.19/106/.052

21/103/.030

-.21/106/,035

.16/106/.101
-.04/102/,717

Legenda: L=literatuur,°=door de naaste 1 zelf opgegeven,"=p-correlatie / aantal respondenten / p-waarde,
'=negatieve correlatie betekent hoc ernstiger ziek hoe meer steun,*=positieve correlatie betekent hoc gezonder
hoe minder steun, '=negatieve correlatie betekent hoe gezonder hoe meer steun gegeven wordt

Ook is gekeken naar eventuele samenhangen tussen leeftijd, ziekte en behandeling en het
ervaren funetioneren van de patient (tabel 13.24). In deze volgorde worden infusie van
hartmiddelen (2x24 uur per week), antibiotica (giften elke dag) en mannitol (7x24 uur)
geacht toenemend (hogere SIP-68 score) te beperken (positieve correlatie), de ernst van de
aandoening afhemend (negatieve correlatie). Deze tegengestelde effecten heffen elkaar op,
hun onderlinge correlatie is niet significant (p=-0.21 n=52 p=O,135). De uiteindelijke
funetiebeperking lijkt eerder toe te rekenen aan de ernst van het onderliggend lijden dan
aan de behandeling. Bij de SIP-136 zijn Pearson correlaties van 0.35-0.67 met de ernst van
de ziekte en van 0.35-0.63 met de ervaren gezondheid gevonden."'"'*" In het
onderhavig onderzoek met de SIP-68 is dit niet reprodueeerbaar. Waarschijnlijk wederom
door de homogeniteit. Er is alleen een vrij zwakke samenhang aangetroffen tussen een
hogere leeftijd en slechter funetioneren (Spearman rangcorrelatie).

Tabel 13.24 Samenhangen met het ervaren positieve funetioneren (SIP-68)° per medicatiegroep.

Variabele

Leeftijd patient

Emst ziekte patient

Pijn patient

Gezondheid patient

L Mannitol

-
-
-
+

- .33/25/ ,113*

- .30/25/ ,142

.05/25/ ,818

.31/24/ ,136

Antibiotica

- .65/15/ ,008

- .20/15/ ,473

- .17/14/ ,556

- .09/15/ ,748

Hartmiddelen

.08/8 / ,853

- .57/8/ ,142

-.48 / 8 / ,230

.44 / 8 / ,274

Total!'

-.49 / 52 / ,000

-.21/52/ ,135

-.09/51/ ,528

.23/51/ ,110

Legenda: L=literatuur, °=gespiegelde SIP-68 score: hoge score is hier beter fünctioneren,'=inclusief de
medicatiegroepen vocht, anti-epileptica, virostatica en ovengen,'=p-correlatie / aantal respondenten / p-waarde.
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Tussen de sociaal-demografische kenmerken en de ervaren KvL van de patient is geen
samenhang aangetroffen. Wel zijn bij verschillende respondenten de verwachte
samenhangen gevonden tussen de KvL van de patient met emst van de ziekte (zeer zwak
tot vrij sterk), pijn (niet tot vrij sterk), ervaren gezondheid (zwak tot vrij sterk) en
functioneren (SIP-68), maar ook bijvoorbeeld met een hogere KvL van naaste 1 (tabel
13.25). Bij reumapatienten zijn bij dezelfde samenvattende vraag naar KvL significante
samenhangen met sociaal economische status, ervaren ernst van de aandoening en de
SIP-136 gevonden."* Bij onderzoek onder kankerpatiönten hing meer emotionele steun
samen met een hogere KvL.'" Er is in deze Studie geen relatie tussen steun en KvL
gevonden. Waarschijnlijk omdat andere factoren (pijn, emst van ziekte en ervaren
gezondheid) cen sterkere invloed hadden. Want hoewel steun geacht wordt de KvL te
vcrhogen, wordt ook meer steun gegeven naarmate de toestand van de patient siechter en
daarmee diens KvL lager is. Deze tegengestelde effecten kunnen zieh uitmiddelen.

Tabel 13.25 Samenhangen met de ervaren/mgeschatte kwaliteit van

HM L

Ernst ziekte patient' •!

Pijn patient

Praktische steun ±

Emotionele steun ±

Gezondheid patient' +!

Functioneren ™ +

Gezondheid naaste 1 • ' +!

KvL naaste 1 ° +

Patient

.30 / 49 / ,040"

-.62 / 49 / ,000

I9/43/.233

.20 / 43 / ,204

-.62 / 49 / .000

.33/49/,021

-.33 / 43 / ,300'

.54 / 43 / ,000'

Naaste 1

.50/101/,000

-.41 / 98/,000

•06/101/,573

•04/101/.708

-.52/101/,000
•

-.27 / 99 / ,006 *

.59/100/.000'

leven van paticnten per respondent.

VerpleegknDdige

.58/115/,000
-.31/114/,000

-

-.58/115/,000

-

Arn
.34/103/000

-.12/102/. 193

-.40/103/.000

-

Legend«: "-opgave door naaste 1 zelf, ""»gespiegelde SIP-68 score: hoge score is beter functioneren,
'-p-corrclatie / aantal respondenten / p-waarde, '=positieve corrclatie betekent hoc ernstiger ziek hoe lager de
KvL, *-negatievc correlatie betekent hoc gezonder hoe hoger de KvL,'-gezondheid en KvL van de patient zoals
ingeschat door naaste 1, '-gezondheid cn KvL van naaste 1 zelf.

Bij mogelijke invloeden op de ervaren KvL van naaste 1 is vooral gekeken naar eventuele
samenhangen met belasting (tabel 13.26). De ervaren gezondheid van naaste 1 hangt vrij
zwak samen met de emst van diens eigen ziekte (p=-0.51 n=36 p=0,001). Bij naaste 1
hangt de ervaren, doch redeiijk concreet via de CSI gemeten, belasting zwak met de emst

Tabtl 13.26 Samenhangen met de crvarcn/ingeschattc belasting (CSI) van de naasten 1 per respondent.

lttm
Praktische steun

Emotionele steun

Emst ziekte naaste 1'

Gezondheid naaste 1 '

Emst ziekte patient'

Pijn patient

Gezondheid patient'

KvL patient

L
+

+

+!

-1

+!
+

-!

-

Naaste 1

.20/ 106/,033"

.06/106/,518

-.35 / 37 / .033
.45/104/,000

-.45/ 106/. 000

.36/103/,000

-.40/106/,000

-.38 /101 / .000

Verpleegkundige
•

•

-.38/116/,000

.38/115/,000

-.41/ 116/. 000

-.30/115/.001

Arts
•

-.54/105/,000

17/104/.091

-.46/105/,000

-.15/ 103/. 136

Legendr '-p-correlatie / aantal respondenten / p-waarde. '^negatieve corrtlatie betekent hoe emstiger ziek hoe
belastender, -»positievc conxlatic betekent hoe gezonder hoc minder belastend

204 EfraCTEVALUATtE



van een eventuele eigen aandoening en vrij zwak met de eigen gezondheid samen. Even
grote samenhangen (zeer zwak tot vrij zwak) worden bij naaste I en vaak bij de
zorgverleners gevonden tussen de ervaren belasting van naaste I en de emst van de ziekte,
de pijn, de gezondheid en de KvL van de patient. Opvallend is dat hct geven van
praktische en emotionele steun de naaste niet lijkt te belasten (verklärende variantie op CSI
s5%). Wei is er een vrij Sterke samenhang gevonden tussen siecht functioneren (S1P-68)
van de patient en de ervaren belasting van naaste 1 (p-0.55 n=46 pi0,001).

Tussen de ervaren KvL van naaste I en sociaal-demografischc kenmerken (geslacht,
leeftijd, opleiding, inkomen) is geen samenhang gevonden. De verwantschap' van
patienten en naasten uit zieh bij de KvL van naaste 1, die evenveel lijkt samen te hangen
met de toestand en KvL van degene die ze bijstaan, veelal nun partner, als met de eigen
toestand. Samenhangen tussen de KvL van naaste I en de door de patient ervaren
gezondheid (zwak: p=0.32 n=44 p=O,O37) cn pijn (zwak: p=-0.42 n-44 p-0,005) en KvL
(vrij sterk: p=0.54 n=43 p<0,001) lijken dit te staven. Het geven van praktische en
emotionele steun lijkt de KvL van naaste 1 niet te Verlagen. Mede gezien de in vele
gevallen emstige onderliggende aandoening en daaruit reeds voortkomende zelfzorg-
tekorten is de belasting van de gehele zorg inclusiefde infuuszorg, gemeten via de invioed
van de CSI op de KvL van naaste 1, klein (•= to*/« verklärende variantie)."' Het lijkt
derhalve aannemelijk dat de naastenzorg ten aanzien van infuuszorg thuis de KvL van
naaste 1 niet vermindert.

Tabel 13.27 Samenhangen met de ervaren/ingeschatte kwaliteit van leven van naasten 1 per respondent.
Item L
Emst ziekte naaste 1 ' -!
Gezondheid naaste 1" +!
Praktische steun

Emotionele steun

Belasting (CSI) naaste 1

Emst ziekte patient' -!
Pijn patient

Gezondheid patient' +!
KvL patient +

Naaste 1
.03/ 37/,859"

-.36/ 99/,000

-.12/102/,250
-.04/102/,717
-.32 / 102 / ,001
.26/102/,008

-.34/ 99/,001
-.24/102/,016
.59/100/,000

Verpleegkundige
-

•
-

-.18/ 89/,085
.39/113/, 000

-.17/112/,090
-.44/113/,000

.49/112/,000

Arti

•
•

-.14/ 89/, 188
.27/99/,007

-.19/99/,056
-.33/99/,001
.65/99/,000

Legenda: L=literatuur, '=p-corrclatic / aantal respondenten / p-waarde, '=positievc correlatie bclekcnl hoc
einstiger ziek hoe lager de KvL,*=negatieve correlatie betekent hoe gezonder hoc hoger de KvL.

1 3.5.3 OVEREENSTEMMING TUSSEN RESPONDENTEN IN DEZE EN ANDERE STUDIES
De overeenstemming tussen de verschillende respondenten binnen het patient- en het
zorgsysteem en tussen beide Systemen is gemeten bij diverse indicatoren (correlaties tabel
13.28 verklärende varianties bij läge 13.5). Degene die de patient als naaste 1 aangeeft is
soms niet degene die als naaste 1 de vragenlijst heeft ingevuld (tabel 13.10). Over alle
respondentenparen bezien is de overeenstemming over de ervaren emst van de ziekte en
gezondheid van de patient het hoogst (p-correlatie opgeteld en gedeeld door zes=0.54), die
over de pijn iets minder (p=0.46) en over KvL nog minder (p=0.30). Ook de overeen-
stemming over de belasting (p=0.30) en KvL (p=0.23) van de naaste zijn laag. Het kunnen
inschatten van met name de belasting van naasten door zorgverleners is van belang.
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Bij verdeling van de CSI totaalscore in een hoge (zeven en hoger) en een lage score, blijkt
de overeenstemming tussen beoordelaars (na correctie voor het toeval) tussen naaste
verzorgers en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling zeer laag (kappa: 0,10 tot
0,27). Op itemniveau stemt hun oordeel ook nauwelijks overeen (kappa: -0,1 tot 0,38).

Tibd 13.28 Ovcrcenstemming tussen oordelen van respondcnten in paren.

Item

Ernst ziekte patient

Pijn patient

Gezondheid patient

Praktische steun

Emotionclc steun

KvL patient

Hem

Emst ziekte patient
Pijn patient
Gczondhcid patient
KvL patient

Belasting naaste I
KvL naaste 1

Patifnl-Naaste 1
.45 / 45 / ,002'
.74 / 44 / ,000
.33/45/,030
.35/44/,019
.30 / 44 / ,047
.26 / 43 / ,094

Naaste 1-Verpieegk.
.69/93/.000
.42/90/.000
.78 / 93 / ,000
.34/88/,001
.21/95/,038
.20 / 88 / ,059

Patifnt-Vtrpleegk.
.40 / 45 / ,007
.44 / 44 / ,003
.16/45/,281

.22/42/,154

Naaste 1-Arts
.74 / 93 / ,000
.44 / 90 / ,000
.81/93/.000
.28 / 86 / ,009
.29/95/,004
.37 / 86 / ,000

Patient-Arts
.20/45/,184
.40/43/,007
.29/45/,057

.45/42/,003

Verpleegk.-Arts

.76/104/,000

.33/102/,001

.87/104/,000
23/102/,019
.39/104/,000
.13/ 97/,189

Legend«: verpleegk -vcrpleegkundige.'-p-corrclatie / aantal respondcnten / p-waarde.

Elders meldt men dat de patient diens gezondheid positiever inschat dan de arts, maar dat
zij toch redclijk overeenstemmen (58-77% overeenstemming inclusief toeval)"'' In het
onderhavig onderzoek is deze overeenstemming lager (verklärende variantie 8%). Dit
verschil is slechts ten dele te verklaren doordat professionele zorgverleners meer de
'disease' beoordelen en de patient en naaste 1 meer de ' i l lness ' . ' " ' ""* Hiervoor pleit dat
het oordeel van naaste 1 over de gezondheid van de patient tussen het eigen oordeel van de
patiünt en dat van de zorgverleners in ligt (tabel 13.8). Mogelijk kunnen echter ook de tot
somatisering neigende persoonlijkheid van SRD patienten (55% van de groep waaruit de
correlatie voortkomt) en de in zekere mate berustende en mogelijk ontkennende patienten
met hartfalen (18% van de groep) het verschil deels verklaren."*""° De kans op passende
professionele zorg is dan ook moeilijk in te schatten. De gevonden overeenstemming
tussen patienten en zorgverleners zijn enerzijds vrij zwak, maar anderzijds vergelijkbaar
met die tussen de patient en naaste zelf.

13.6 Bcschouwing
Bij de bestudering van de spreiding van sociaal-demografische kenmerken, de onderlinge
verbanden, en de vergelijking met patientengroepen in andere studies zijn geen aanwij-
zingen gevonden dat CMTZ in de vorm van IT binnen het hier gekozen zorgmodel niet
breed toegankelijk is voor verschillende patienten(groepen). Wei is de aanwezigheid van
een naaste verzorger ook in de toekomst van cruciaal belang. Ten aanzien van de
objectieve en ervaren gezondheid, de steun binnen, het functioneren en de KvL van het
patientsysteem, de vergelijking daarvan met uitkomsten van andere studies en de
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onderlinge samenhangen zijn geen aanwijzingen gevonden dat CMTZ als IT binnen het
gekozen zorgmodel de KvL van de patient of naaste verzorger negatief beVhvloed Wei kan
de gehele zorgsituatie behoorlijk belastend zijn. De conünuYteit binnen de professionele en
niet-professionele en tussen beide zorgs> steinen zoals gemeten via de overeenstemming
ten opzichte van de patient in oordelen over gezondheidsaspecten en KvL is laag. Ten
opzichtc van de naaste en onderling stemmen zorgverleners goed overeen over dc
gezondheid van de patient en minder over de belasting van de naaste. Ten aanzien van de
KvL van de patient en naaste stemt de huisarts nog het meest overeen.

De onderzoekspopulatie omvat alle patilnten die tijdens de projectperiode aangemeld zijn
en die aan de instroomeriteria voldeden (§7.4). Dc non-respons is met 6% tot 13%
aanvaardbaar (§7.6.3). Bij de drie voortijdig betindigdc behandclingen zijn dc redenen
bekend en waren deze niet toe te schrijven aan het zorgmodel. De beperking van paticntcn
tot de regio 'Heuvelland' en het hoge percentage samenwonenden komen voort uit de
instroomeriteria. De vorm van de ziektekostenverzekenng kan gezien de verdcling over de
inkomensklassen, niet als indicator voor de sociaal economische klasse dienen. Wcl geeft
deze inzicht in eventuele bias tengevolge van het feit dat een bepaalde soon zorg door een
van beide verzekeringsvormen niet (vollcdig) vergoed wordt. ü p grond van dc sociaal-
demografische kenmerken zijn er geen aanwijzingen dat de onderzoekspopulatie afwijkt
van de regionale bevolking met dezclfde onderliggende aandoeningen. Op grond van
opleiding en inkomen is te veronderstellcn dit ook voor dc coping geldt Vanuit de
literatuur zijn geen Sterke samenhangen tussen sociaal-demografische kenmerken bekend.
De aangetroffen samenhangen zijn waarschijnlijk zwakker dan in de bevolking omdat het
veelal een oudere, (chronisch) zieke populatie betreft. De daadwerkelijke toegang tot de
zorg wordt dan ook voomamelijk beperkt door het exclusiecriterium alleen wonen (H:7).

De voomaamste moeilijkheid bij het meten van KvL is: "Measuring the undefinable:
quantifying the quality".""' In deze Studie zijn geen voor deze populatie gevalideerde
meetinstrumenten gebruikt. Wei zijn een aantal vanuit de theorie veronderstelde
samenhangen tussen demografische kenmerken, gezondheid, ziekte, pijn, steun, belasting
en KvL aangetroffen die pleiten voor een afdoende constructvaliditeit (schema 13.2).

Het was niet mogelijk deze patiönten te vergelijken met patiönten die eenzelfde behande-
ling in het ziekenhuis ontvingen (§2.5). Ten aanzien van patienten met kanker, SRD en
hartfalen is een vergelijking met door anderen beschreven groepen mogelijk. De
vergelijking bij deze deelpopulaties geeft geen aanwijzingen dat de sociaal-demografische
en ziektekenmerken en de opvattingen over de gezondheid van de studiepopulatie afwijken
van elders. Er bestaat aldus geen indicatie voor een beperkte toegankelijkheid van zorg of
een afwijkende zorgsituatie of KvL.

Structurele kenmerken van het patientennetwerk in deze Studie zijn afgezet tegen andere
zorgnetwerken. Behoudens een iets hoger percentage vrouwen onder partners wijkt het
niet wezenlijk af. Gezien de samenstelling en draagkracht van het ondersteunend netwerk
binnen deze Studie, kunnen de vergrijzing en de toename van het alleen wonen in de
toekomst een potentieel probleem voor de daadwerkelijke toegankelijkheid van CMTZ
thuis zoals IT vormen.
In vergelijking met andere zorgsituaties lijkt IT van naasten meer praktische maar evenveel
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emotionele steun te vereisen. Op verschillende manieren gemeten, is de belasting voor de
naasten bij tenminale thuiszorg het hoogst. Met name de hoeveeiheid praktische steun die
IT vereist, kan de daadwerkelijke toegang beperken. Ook lijkt IT zonder uitgebreide
ondersteunende professionele zorg vaak niet mogelijk (H:8,15).

Uiteindelijk kunnen de beperkingen van aandoeningen en hun behandelingen tot uiting
komen in het functioneren van patienten."""•'" Het advies om de COOPAVONCA kaart
als maat voor functioneren te laten meelopen dateert van na de start van het onderzoek.***
De gezondheidsgerelateerde KvL in termen van algemeen functioneren gemeten volgens
dc SIP-68 lijkt bij patienten met CMTZ thuis zoals IT lijkt behoorlijk beperkt.
Waarschijnlijk speelt het onderliggend lijden hierin een belangrijke rol. De belemmering
tengevolge van de infuusbehandeling hierin wordt op maximaal tien punten van de SIP-68
geschat. De SIP-68 valt in het gebruik tegen (zowel de belasting voor patienten als de
validiteit van de uitkomsten). De samenhangen tussen de SIP-68 als globale indicator voor
het functioneren en andere variabelen zijn lager dan verwacht. Voor toepassing zoals in dit
onderzock lijkt de SIP-68 minder valide (constructvaliditeit; zie ook §13.4.2.3).
Bij naasten is vooral de belemmerende invloed van het geven van steun op hun eigen
functioneren onderzocht. Van alle naaste verzorgers geeft ongeveer 75% aan betaald werk
te hebben, het huishouden te voeren en/of vrijwilligerswerk te doen. Van deze
rcspondenten geeft 40% aan die werkzaamheden tijdens de infuuszorg geheel of
gcdecltelijk gestaakt te hebben. Bij de vraag over de uurbelasting lijken de opgaven aan de
hoge kant, omdat gevraagd is naar het aantal exfra uren en naaste 1 vaak een huisgenoot is.
De belasting van de gehele zorgsituatie gemeten volgens de CSI komt wel degelijk tot
uiting in het functioneren van naasten (voor financiele waardering zie H: 15). Toch lijkt het
geven van steun niet als te belastend ervaren te worden.

Een samenvattende benadering van de uitgangspositie van het patiöntsysteem op basis van
zelfzorgtekorten volgens de STG is arbeidsintensief. Ter vereenvoudiging hebben wij de
resultaten niet gebruikt voor Delphi-onderzoek, maar direct in klassen omgerekend. In
plaats van ADL en HDL schalen hebben wij SIP-68 items gebruikt. De verdeling is dan:
klasse 1:14% 2:17% 3:52% en 4:18%. In het oorspronkelijk STG onderzoek is er geen
verschil in zelfzorgbehoeften tussen klasse 3 en 4 patienten, wel is de overeenstemming in
het Delphi-onderzoek hoger. In deze Studie vallen veel patienten in klasse 3 en niet in 4
omdat men vanwege de behandeling meestal niet alleen mag wonen. Onze methode lijkt
ook in de praktijk toepasbaar en kan gebruikt worden om de zelfzorgtekorten van en tussen
categorieen patienten bij CMTZ thuis te vergelijken en om de aard van de eventueel
benodigde zorg vast te stellen. Bijvoorbeeld psychosociale begeleiding bij een als siecht
ervaren gezondheid en praktische ondersteuning bij ADL en/of HDL beperkingen.

Een belangrijke factor bij KvL, de coping, is niet direct gemeten. Op grond van opleiding
en inkomen is verondersteld dat deze niet afwijkt. In het algemeen is de KvL van de
patienten met infuuszorg thuis laag. Vaak is dit te verwachten gezien de ernst van de
aandoening (kanker, hartfalen). Doch ook bij SRD patienten is de KvL opvallend laag.
Bij de naaste verzorgers van kankerpatienten en hartfalen is gezien de oudere leeftijd en de
zorgsituatie een lagere KvL verwacht. Opvallend is dat zij hun KvL met een onvoldoende
waarderen. Ook valt op dat de naasten van SRD patienten hun KvL gemiddeld het laagst
waarderen. Wellicht voelen zij zieh het meest door de IT in hun vrijheid beknot vanwege
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him in vergelijking met andere naasten bedrijvigste activiteitenpatroon (label 13.13).

Het vergelijken van de meningen van de verschillende respondenten geeft inzicht in het
niet-professionele en het professionele perspectief en is te gebruiken voor data-triangulade
omdat een basale overeenstemming verwacht mag worden. Een belangrijke kanttekening is
dat er per categone respondenten vanuit de verschillende achtergronden (naaste versus
zorgverlener) en een verschillende beleving van dezelfde situatie (huisarts komt bijvoor-
beeld minder frequent en vakcr 's middags) verschillend gcantwoord kan worden op
'dezelfde vraag". Een beter inzicht hierin vereist meer onderzoek onder grotere aantallcn
respondenten met aandacht voor deze aspecten. In het algemeen stemmen de oordelen van
respondenten minder overeen naar gelang de concepten minder concreet zijn (label 13.28).
Meesial stemt het oordeel van naaste I redelijk overeen met dat van de patient. Over zaken
als praktische en emotionele steun is de overeenstemming lager. Soms is echter degene die
de patient als naaste 1 opgeeft niet degene die als naaste 1 de vragenlijst hceft ingevuld.
De basis voor passende informele zorg lijkt aanwezig.

De zorgverleners onder ling stemmen goed met elkaar overeen wat de ervaren emst van de
ziekte en de gezondheid betreft maar zijn het minder eens over de KvL en de pijn. Dit
laatste is mogelijk te verklaren doordat de verpleegkundige meer tijd met de patient
doorbrengt dan de arts. Ook de overeenstemming over de ernst van de ziekte, pijn en
gezondheid van de patient is redelijk. AI met al is de basis voor op elkaar afgestemde
professionele zorg aanwezig, maar is deze zcker voor verbetering vatbaar. Bijvoorbeeld
door meer overleg en een meer gezamenlijke beleidsbepaling.
Hoewel de CSI niet voor zorgverleners ontwikkeld is, is hen gevraagd de belasting van de
naaste verzorger in te schatten. De overeenstemming over deze variabele is lager dan over
andere. Bij de CSI items en de totaalscore is de overeenstemming tussen beoordelaars na
correctie voor toevallige overeenstemming (kappa) tussen zorgverleners onderling en
tussen naaste verzorgers en zorgverleners zeer laag. Dit kan betekenen dat het
meetinstrument zoals toegepast niet valide is. Waarschijnlijker is dat de zorgverleners de
toestand van naaste 1 minder goed kunnen inschatten dan die van de patient. De kans dat
de naaste passende professionele steun ontvangt lijkt dan ook lager dan bij de patient.

13.7 Conclusies
De STG methodiek voor het bepalen van zelfzorgtekorten is ook in praktijkonderzoek
toepasbaar en kan gebruikt worden om de zorgsituatie van en tussen categories patienten
te vergelijken en om de aard van de eventueel benodigde zorg te kunnen inschatten. Er
vallen weinig patiönten af door toetsing aan de voorwaarden en tijdens de behandeling.
Het zorgmodel is dan ook breed toepasbaar bij verschillende aandoeningen, behande-
lingen, patientsystemen en achtergronden. Naasten geven veel steun aan de patiönten, maar
dit wordt niet als te belastend ervaren. Wei is het zorgmodel door de benodigde steun van
naasten kwetsbaar omdat het professioneel equivalent thuis maatschappelijk onbetaalbaar
is. Zorgverleners blijken de belasting van naasten moeilijk te kunnen inschatten. Er zijn
geen aanwijzingen gevonden dat de thuisbehandeling het functioneren of de KvL van
patienten en/of naasten in zodanige mate vermindert, dat thuisbehandeling daarom niet
verantwoord zou zijn. Deze conclusie wordt gesteund door de uitkomsten van de
evaluaties in hoofdstuk 8 en 14. In deze Studie lijken aandoening en behandeling de KvL
slechts ten dele te bepalen. Indien de coping in strikte zin was gemeten met daartoe
gegigende meetinstrumenten waren betekenisvollere uitspraken mogelijk geweest.
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Hoofdstuk 14

Zorg: kwaliteit, tevredenheid en doelmatigheid *

14.1 Inlciding
Substantieel rationele doeien in de gezondheidszorg zijn het: voorkomen en behandclen
van morbiditeit. streven naar zo min mogelijk functioncle bepcrkingen en bcvordcrcn van
persoonlijk welbevinden.*** Geconstateerd is dat IT als voorbeeld voor CMTZ (H:4,6)
aangeboden wordt in het licht van de door de modemiscring verandcrende rclatie tussen
patienten, zorgverlencrs en overheid tegen een achtergrond van cen maximuliscrcnde
individuele aanspraak (patientenemancipatie, zorg op maat, zorggroei) versus een
minimaliserend collectief aanbod (doeltrefTend, doelmatig, maatschappelijke grenzen aan
zorg). IT dient -naast breed toegankelijk- kwal itatief verantwoord 6n doelmatig te zijn voor
patienten met verschillende niveau's van zelfzorgtekorten en sociaal-demografische
kenmerken.** Enerzijds is het persoonlijk welbevinden van patienten bestudeerd (H:13),
anderzijds de infuuszorg zelf. Aandachtspunt 8 binnen hoofdvraagstelling III betrof de
kwalificatie van zorg door patienten, hun naasten en zorgverleners. Daarom worden in dit
hoofdstuk de kwaliteit en doelmatigheid van en de tevredenheid met IT besproken.

14.2 Theoretisch leader

14.2.1 THEORETISCH KADER KWALITEIT EN DOELMATIGHEID VAN ZORG
Kwaliteit stamt af van het Latijnse qualitas dat "hoedanigheid" betekent.'™ Kwaliteit van
zorg (KvZ) is als een kameleon."' Is zij goed dan gaat zij in de omgeving op, bij een
manco steekt zij schril af. Kwaliteit is globaal gezien enerzijds een oordeel, een
subjectgebonden mening: "in the eye of the beholder", anderzijds een eigenschap, een
objectgebonden begrip: "intrinsiek kenmerk". De inhoud van het begrip kwaliteit hangt
samen met de positie van waaruit, de context waarin, het niveau waarop en de doelstelling
waarbinnen men tot een uitspraak over het begrip kwaliteit of de meting daarvan tracht te
komen."° Ook de bestudering van gezondheidszorg is sterk afhankelijk van de gekozen
invalshoek."" Hiema volgen verschillende modellen en hun belangrijkste implicaties.
Algemene modellen voor de bestudering van (een deel van) de gezondheidszorg zijn: de
sandwich-, de ijsberg-, Donabedian's en de aspectbenadering."° In het sandwichmodel
(drie lagen) wordt de äan- of afwezigheid van ziekten in de samenleving (de volks-
gezondheid) enerzijds bepaald door determinanten als schoon drinkwater of medische
zorg en komt anderzijds tot uiting in indicatoren als sterfte, gebruik van voorzieningen,

' Een samenvaning van dit hoofdstuk is eerdcr versehenen in Kwaliteit & Zorg 1997;5(3): 100-14.
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functionele status, het algemeen welbevinden en tevredenheid met de zorg. Veelal
bestudeert KvZ onderzoek deze indicatoren. Het ijsbergmodel is van belang vanwege de
aandacht voor het verschil tussen het totaal aan aandoeningen zoals dat in de bevolking
voorkomt en dat deel dat in de gezondheidszorg behandeld wordt, alsook de mogelijke
verklaringen daarvoor (bijvoorbeeld cultureel en individueel ziektegedrag, verwijspatroon
huisartsen, enzovoorts). Donabedian heeft ten behoeve van (onderzoek naar) KvZ de
gezondheidszorg ingedeeld in structuur, proces en uitkomst (resultaat).'" De structuur
omvat dc gehele materiele en immateriele context (organisatie) van de behandeling en
bevat elementen als toegankelijkheid, bereikbaarheid en continuYteit van zorg. Binnen de
behandeling, ook wel het primair proces genoemd, wordt aandacht besteed aan de
definiCring van professioncle standaarden omtrent therapeutisch handelen, bejegening,
scholing, vciligheid van middelen en apparatuur, communicatie en samenwerking.
Uitkomst- of resultaatmaten zijn mctingen van het resultaat van behandeling, door Lohr
onderscheiden in: "death, disease, disability, discomfort en dissatisfaction".'" Deze vijf
vormen nog altijd de meest gemeten uitkomstparameters. De relaties tussen structuur,
proces en uitkomst zijn niet altijd eenduidig: de uitkomst van 6£n proces (wetgeving) kan
deel uitmaken van de structuur van een ander proces (gezondheidszorg). Voorts hebben
structuur, proces en uitkomst onderling niet altijd een Sterke relatie. In de gezondheidszorg
heeft lange tijd vooral de kwaliteitsbewaking op proces- en in mindere mate structuur-
niveau op de voorgrond gestaan." Bij bestudering van KvZ zijn echter zowel de
organisatie, het zorg'produktie'proces als het eindprodukt van belang.
Aspectbenaderingen bewegen zieh op het grensgebied van bovengenoemde algemene en
specificke modellen. De gezondheidszorg wordt in onderdelen opgedeeld en bij elk
onderdeel worden voor KvZ van belang zijnde eigenschappen -aspecten- benoemd.*"*"
Specifieke modellen voor bestudering van KvZ richten zieh op de zorguitvoering, de
organisatie of uitkomsten van de zorg zoals de patiöntsatisfactie. Zij worden dan ook
ingedeeld in zorginhoudelijke (realiseren goede zorg), bedrijfskundige (verbeteren
organisatie) en dienstverlenende benaderingen (afstemmen op wensen client).'™ De
Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) heeft bij de beroepsuitoefening KvZ
ingedeeld in methodisch-technisch (vakinhoudelijk) handelen, de attitude (houding) van de
beroepsbeoefenaar en de organisatie van de beroepsuitoefening.**' Van elk zijn
verschillende aspecten onderscheiden.**' Het meest bekende en door Mintzberg uitgebreid
bestudeerde specifieke organisatiemodel is dat van de professionele bureaucratie waarin
(groepen) professionals vrij autonoom werken binnen een faciliterende organisatie die
zorgdraagt voor zaken als administrate, huisvesting en algemene bedrijfsvoering
(bijvoorbeeld ziekenhuis).*" Kwaliteit is vanuit patifintenorganisaties gedefinieerd als
aandacht voor individuele verschillen, autonomie, zelfbeschikking en ondeelbaarheid van
het individu bij de voorwaarden, het proces en het produkt.*™

14.2.2 DEFINITIE VAN KWALITEIT EN DOEIMATIGHEID VAN ZORG

Gezien het bovenstaande is kwaliteit niet eenduidig te definieren. Van oudsher gold:
"Hoog gekwalificeerde zorg is die zorg die al de relevante kennis en technieken aanwendt
die ter beschikking staan van de gezondheidszorg".*™ In de zorginhoudelijke benadering
heeft Donabedian gesteld dat het bij KvZ gaat om: "de mate van overeenkomst tussen de
doelen van de gezondheidszorg en de werkelijk verleende zorg", ofwel de doeltreffend-
heid.*™-*™ Williamson introduceerde vanuit een pragmatische invulling ook de
doeimatigheid en daarmee het bedrijfskundig aspect in de definitie van KvZ: "kwaliteit is

212 EfTECTEVALUATIE



de mate van overeenkomst tussen gestelde en bereikte doelen in de zorgverlening met
vermijding van onnodig gebruik van middelen".**° Een Stelling die Donabedian in latere
publikaties onderschrijft."" Berwick introduceerde in de jaren 80 ecn afgeleidc bcdrijfs-
kundige benadcring.**' **̂  Na een uitvocngc beschouwing definieren Harteloh en Casparie
KvZ als: "Er is sprake van kwaliteit, indien er een optimale verhouding bestaat van het
gerealiseerde ten opzichte van verwachtingen, met betrekking tot een bepaald aspect van
de gezondheidszorg".'*" Ook in deze definitie is kwaliteit ingegeven door het streven naar
het beste. Een neutralere definitie, waarin het gehanteerde perspectief het optimum
bepaalt, ontleent de NRV aan NEN ISO normen: "Kwaliteit is de mate waarin de
eigenschappen van (gezondheids)zorg voldoen aan de eisen of behocften, die vanuit het
perspectief van de betrokkenen zijn gesteld"."' Definities van de Raad voor (ie/ondheids-
onderzoek (RGO) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) sluiten hierbij aan.*" "* Volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen dient er sprake
te zijn van verantwoorde zorg, en dient zij in ieder geval doeltreffend, doelmatig en
patientgericht te worden verleend en afgestemd te zijn op de reClc bchocttc van de patient
(art.2).** Op basis hiervan kan KvZ "geoperationaliseerd' worden in een zorginhoudelijk
(doeltreffend), bedrijfskundig (doelmatig) en diensrverlenend (patientgericht) domein.
Hier wordt KvZ bij de op de zorgverleningstheorie van Orem gebaseerdc CMTZ
gedefinieerd als: een zorginhoudelijk, bedrijfskundig en diensrverlenend optimale
verhouding tussen de individuele op zelfzorgbehoeften gebaseerde zorgvraag van de
patient en de aangeboden gestandaardiseerde zorg (schema 1.3).

14.2.3 THEORETISCH KADER EN DEFINITIE VAN TEVREDENHEID

Aandacht voor de KvZ en de toegenomen mondigheid van patiönten vinden elkaar in het
tevredenheidsonderzoek. Terwijl KvZ onderzoek ook 'objectievere' aspecten bestudeert,
omvat tevredenheidsonderzoek vrijwel altijd 'subjectieve' oordelen. Tevredenheid wordt
dan ook wel de kameleon onder de uitkomstmaten van KvZ genoemd."' Andersom is veel
KvZ onderzoek als tevredenheidsonderzoek te bestempelen. In navolging van Visser
nemen Lemmens en Donker de kwaliteitsbeoordeling door de patiönt als ervarings-
deskundige tot uitgangspunt: "een patient beoordeelt op een eigen waarderingsschaal met
eigen maatstaven, hoe tevreden die is met ieder aspect van de hulpverlening".""•***
Patienten oordelen binnen hun normen, waarden en vaardigheden."' Deze hangen af van
biografische, sociaal-demografische en psychologische factoren."*
Normaliter wordt tevredenheid gezien als het bevredigd zijn van een verlangen ofwel
voldoening over het gebodene."' Evenals bij KvZ speelt ook bij de definiering van
tevredenheid de verhouding tussen de verwachte en de gerealiseerde zorg."' Donabedians
drie-componenten model over KvZ komt terug in Pascoe's definitie van tevredenheid: "a
health care recipient's reaction to salient aspects of the context, process, and result of their
service experience"."' Tevredenheid is echter niet alleen afhankelijk van het behandelings-
resultaat, het heeft ook invloed daarop en op het gebruik van zorg."' "° Analoog aan
Harteloh en Casparie bij KvZ benadrukt Linder-Pelz bij tevredenheid de gerichtheid op het
positieve: "a positive evaluation of distinct dimensions of the health care"."""'
Tevredenheid is op te vatten als een attitude.''" Daarbij kan de aandacht op het affect
liggen: "a general evaluation or feeling of favorableness or unfavorableness towards the
object in question"."' Pascoe onderscheidt tevens een cognitief aspect: "This comparitive
process is .. assumed to include two interrelated psychological activities: a cognitively
based evaluation or grading .. and an affectively based response or emotional reaction.."."'
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Harteloh en Casparie definieren tevredenheid dan ook als een attitude met affectieve,
cognitieve en conatieve (wils)elementen.^ Daarop variörend onderscheidt Philipsen:
objectief/cognitief (waarheid), subjectief/affectief (waarachtigheid) en
evaluerend/normatief (gerechtvaardigdheid).*" Samenvattend hangen attitude, cognitie en
evaluatie als volgt samen: "a person's attitude toward an object is related to his beliefs that
the object possesses certain attributes and his evaluation of those attributes".*'*
Bij al deze benaderingen speelt de afweging tussen het gewenste dan wel verwachte en het
ontvangene een rol (contrastmodel).""' Verwachtingen kunnen gericht zijn op minimale
(basispakket) zorg, gerechtvaardigde (aanspraak/recht op) zorg, reCle zorg (gebaseerd op
ervaring) en optimale zorg.*** Hun invloed op tevredenheid lijkt echter gering."*-*"•"*"***
Zo kunnen verwachtingen tijdens de zorg veranderen.*** Ook kunnen patiönten spanningen
die discrepanties tussen het verwachte en het gebodene teweegbrengen verminderen door
de beleving van zorg bij te stellen (assimilatiemodel, op basis van cognitieve dissonantie-
theorie)."' **' Bij contrast, hetzij assimilatie, zijn de eigen beheersbaarheid, voortduring en
opzet van de Stressor van belang.**' Het gecombineerde contrast-assimilatiemodel verklaart
waarom kleine vcrschillcn niet beleefd worden (assimilatie), maar grote wel (contrast)."*
Hier wordt tevredenheid met de zorg bij de op de zorgverleningstheorie van Orem
gebaseerde CMTZ gedefinieerd als: De algemene evaluatie van de zorg of het algemene
gevoel van wel- of onbehagen daarbij.

14.2.4 VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID

In het algemeen dienen gelijksoortige meetinstrumenten bij dezelfde populatie overeen-
komstige resultaten te geven. Ook dienen een meetinstrument en haar indicatoren
voldoende onderscheid te maken tussen populaties.*" Omdat KvZ een moeilijk te bepalen
concept is, dient zeker bewaakt te worden dat het meetinstrument vanuit de theorie te
begrijpen uitkomsten geeft. Daarbij dienen theoretische verbanden tussen verschillende
indicatoren voldoende tot uiting te komen. De relatie met de hulpverlener, het voortduren
van de behandeling, de meetomgeving en het meetmoment kunnen leiden tot vertekenin-
gen. Het oordeel kan veranderen tijdens de zorg ('response shift') en is bijvoorbeeld kort
na afloop positiever dan tijdens de zorg ('hello-goodbye effect').*" Daarnaast kan
aandacht alleen al tot 'resultaten' leiden ('Hawthorne effect'). Ten slotte kunnen de
verwachtingen van de onderzoeker de resultaten beinvloeden.*"

Qua betrouwbaarheid lijken schalen betere resultaten op te leveren dan meetinstrumenten
met e6n of slechts enkele items."' ™ Wel dient bij de constructie van een schaal de interne
consistentie bewaakt te worden en dient het meetinstrument voldoende gevoelig te zijn.
Ook kunnen andere betrouwbaarheidsmaten zoals de intra- en interbeoordelaars overeen-
stemming van belang zijn.

Bij KvZ zijn de volgende overwegingen met name van belang. Bij KvZ kan gevraagd
worden naar het oordeel over de gezondheidszorg in het algemeen of specifieker naar een
oordeel gebaseerd op eigen ervaringen.*" Bij algemene kwaliteitsbeoordeling zou de
invloed van andere factoren zoals de Kwaliteit van Leven (KvL) op de KvZ groter zijn.
Ook veronderstelt men dat de oordeelsvorming veel genuanceerder is dan een algemene
houding kan uitdrukken: men is niet (on)tevreden maar men is (on)tevreden met iets."'*"
Specifieke aspecten bieden meer aanknopingspunten voor kwaliteitsbevordering."' KvZ
kan onderscheiden worden in domeinen. Daarbinnen kunnen weer dimensies onder-
scheiden worden.'" Meerdere dimensies of items verhogen de inhoudsvaliditeit, wel kan
de keuze van de juiste aspecten problemen opleveren.'" Meerdere items lijken de respons
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niet nadelig tc belnvloeden."* Ook is een multidimensionele score om te zetten in ten
•unidimensionele" toualscore.™ Empirisch komen echter met steeds dczelfde dimensies
naar voren of blijken oordclen over bepaalde aspecten sterk samen te hangen."* De
discussie of patiCnten een oordeel kunnen uitspreken over technisch-inhoudelijk handelen
of onderscheid kunnen maken tussen vaktechnische en interpersoonlijke aspecten is
bijvoorbeeld nog niet gesloten.*- »'•• "•• *"• " '
Bij tevredenheidsondcrzoek verdient de validiteit extra aandacht. aangezien meestal 75H
of meer van de respondenten tevreden is.*** ™" Is men werkelijk tevreden, voclt men ach
tevreden of laat de validiteit van de onderzoekstechnieken tc wensen over?"*' **°•*** •*" Via
frequentieverdclingen -of grover het bereik- kan sociale wenselijkheid (alleen maar hoge
scores) op het spoor worden gekomen.
Hoewel het verband op zieh klein is, hangt tevredenheid nog het sterkst samen met de
tevredenheid met KvL en het vertrouwen in de gezondheidszorg.*** De samenhang met
gezondheid is nog onduidelijk, meestal hangt een betere gezondheid samen met hogere
tevredenheid.*" Vrouwen, ouderen, mensen met een lagere sociaal cconomische status en
kerkelijken zijn tevredener en geven meer sociaal wenselijke antwoorden .****** ** Het
beste lijkt een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek waarbij de unieke
ervaringen van de patient behouden blijven.**" Het vragen naar ccn men ing over Stellingen
verdient de voorkeur boven het directe vragen. Er bestaat geneigdheid in te stemmen met
opinie-uitspraken ongeacht de inhoud en geneigdheid om steeds hetzelfde antwoord tc
geven.**° *** *" Bij de beantwoording van vragen naar ontevredenheid is er minder sociale
wenselijkheid.^' Het noemen van de respondent in de vraag kan leiden tot een specifieker
oordeel, maar ook tot hogere sociale wenselijkheid.**" **' Confronterende methoden zoals
een interview geven een grotere respons, maar meer sociaal wenselijke antwoorden dan
bijvoorbeeld een postenquete. Open vragen leiden tot minder sociale wenselijkheid, maar
belemmeren toepassing op grote schaal en leiden tot minder betrouwbare uitspraken. In
tevredenheidsonderzoek speelt sociale wenselijkheid een geringere rol dan meestal wordt
aangenomen. Het verklaart over het algemeen maar zo'n 5% van de variantie.**

14.3 Docl- en vraagstellingen
Kwaliteit van zorg is vanuit een zorginhoudelijke (kwaliteit), een dienstverlenende
(tevredenheid) en een bedrijfskundige (efficiöntie) optiek benaderd."'
1) Een wettelijk verankerde doelstelling van het verlenen van zorg is dat deze
doeltreffend is.** De eerste vraagstelling betreft dan ook of IT vanuit de zorginhoudelijke
benadering kwalitatief verantwoord is. Zij omvat subvraagstellingen over specifieke (plus
hun totaalscore) en samenvattende aspecten van de kwaliteit en de belasting van de zorg.
Om de zorginhoudelijke aspecten binnen de KvZ te bestuderen is een model en meet-
instrument ontwikkeld. Om eventuele 'Diskwaliteit van Zorg' te meten is samenvattend
gevraagd naar de belasting door de infuuszorg."'
2) Eveneens dient de zorg patiCntgericht te zijn." Daarom is de tweede vraagstelling of
IT vanuit een dienstverlenende benadering kwalitatief verantwoord is. Zij omvat subvraag-
stellingen over de tevredenheid met en oordelen over de zorgverlening. Daartoe zijn een
algemeen oordeel over de tevredenheid met de zorg via een tevredenheidsvragenlijst in
rapportcijfers over de zorgverleners en over de organisatie (alleen aan de zorgverleners)
gevraagd.
3) Bovenstaande twee benaderingen hebben ieder hun eigen invalshoek en voor- en
nadelen. Een derde vraagstelling is dan ook hoe de uitkomsten van de zorginhoudelijke
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(=kwaliteit op onderdelen) en dienstverlenende (=tevredenheid over het geheel)
benadering zieh verhouden. Daartoe is hun samenhang bestudeerd (statistiek §2.6.2).
4) Omdat deze Studie niet vergelijkend opgezet is, betreff de vierde vraagstelling de
vergelijking met andere vormen van (regionale) klinische en thuiszorg.
5) Ook dient de zorg afgestemd te zijn op de regele behoefte van de patient." De vijfde
vraagstelling is dan ook hoe de oordelen van patienten, hun naasten en zorgverleners zieh
verhouden. Ter bestudering hiervan, zijn diverse items aan alien voorgelegd.
Subvraagstellingen hierbij zijn of de antwoorden van de patient en de naaste vanuit hun
relatie meer met elkaar overeenstemmen dan met die van de zorgverleners, of de
antwoorden van de zorgverleners vanuit hun professie meer met elkaar overeenstemmen
dan met die van de patient en de naaste, £n in hoeverre de antwoorden van het patient- en
hct zorgsysteem overeenstemmen. Naarmate patienten en naasten meer overeenstemmen
neemt de kans op passende infortnele zorg toe. Naarmate de zorgverleners meer overeen-
stemmen neemt de kans op onderling afgestemde professionele zorg toe. Tot slot neemt,
naarmate de antwoorden van het patientsysteem en zorgverleners meer overeenstemmen,
de kans toe dat dc professionele zorg aansluit op de behoeften van het patientsysteem.

6) Tot slot dient zorg doelmatig te zijn.** De zesde vraagstelling is dan ook of de
verleende zorg vanuit bedrijfskundige optiek kwalitatief verantwoord is.
Hiema volgen de gebruikte meetinstrumenten en hun validiteit en betrouwbaarheid.

14.4 Ovcrkocpclend aspcctmodcl voor borging en meting kwaliteit van zorg
Getracht is de zorginhoudelijke, dienstverlenende en bedrijfskundige benaderingen te
integreren in 66n overkoepelende aspectbenadering. Om gedetailleerd uitspraken te kunnen
doen over onderdelen van de zorg an omdat het patientperspectief centraal staat, is primair
uitgegaan van de zorginhoudelijke aspectbenadering vanuit de patient naar analogie van de
NRV, RGO en NWO (schema 14.1). '••"»*« Afhankelijk van het aspect zijn ook dienst-
verlenende en bedrijfskundige eigenschappen te bestuderen en zijn de uitkomsten ook
bruikbaar voor zorgverleners, instellingen, verzekeringen en overheid. Om die reden is niet
alleen onderzocht hetgeen patienten zelf van belang vinden.*"

Scfccwa 14.1 Groepsindeling Icwalitcitsaspectcn

NRV«"

Methodisch-technisch

Attitude

Organisatie

RGO"'

Medisch-Tcchnisch

Bejegening

Samenwerking

Organisatorisch

NWO*"

Zorg-Technisch

Relationeel

Samenwerking

Organisatorisch

Infunszorg Thuis"

Kennis & Kunde

Atittude

Samenwerking

Organisatorisch

In schema 14.2 zijn de kwaliteitsaspecten naar bovenstaande groepsindeling in vier
hoofdeategorieen ingedeeld. Per kwaliteitsaspect is aangegeven of dit volgens RGO/NWO
vanuit het perspectief van de patient, de zorgverlener, de instelling of de overheid van
belang is. Ook is aangegeven op welke wijze en in welk hoofdstuk aan een aspect aandacht
besteed is en of hiervoor een indicator beschikbaar is. Een indicator is gedefinieerd als
"een meetbaar element van de zorgverlening dat functioneert als een mogelijke aanwijzing
voor de KvZ"."' Indicatoren kunnen 'objectiever' of 'subjectiever' van aard zijn.
'Objectief zijn bijvoorbeeld financiele toegankelijkheid, infectie-incidentie, bijwerkingen
en complicaties. 'Subjectief zijn bijvoorbeeld bejegening en verantwoordingsbereidheid
van de zorgverleners. Enige voomamelijk 'objectievere' indicatoren zijn veelal direct
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getnctcn. Deze zijn rccds gedeeltelijk in de proccsbeschrijving in deel III aan dc orde
gckomen. Andere 'subjectievcre' indicatoren zijn via Stellingen ondergebracht in ccn

Schema 14.2 kwalitcit van complexe medisch-lcchnische zorg (pnmaii vanuit paticnlpcrspcciict)
Aspect aaar aaatof K vaa
NRV/RGO/NWO/plT
.-4 laAinAou<ir/(/AeAewiuenfatmir
indicatiestelling (3)
voorkomen overbodige zorg (23)
doeltrefTcndheid(l)
veihgheid (5)

dcskundigheid kennts+kundc (2)
geschiktheid (4)
hygiene (21)
matenelc privacy (20)
A ^{fiftnir von zorgurr/rnerj
zorgvuldigheid (6)'

mlev ings vermögen (24)
bejcgcning (7)
•nformalicbcrcidhcid (8)
vcrantwoordingsbcrcidhcid (11)
vertrouwensrelatie (9)
cooperatiebereidheid (10)'
zelf beslisscn door patient (26)
betrokkenheid patient bij zorg'
en bevorderen zelfzorg'

Persp

P*
pv
pz
pzvo

pzvo

1«
p
p

p*

p
pzv
pzv
pzvo

p*
pi
p
p

ActMtcH

mformatie. intake
informatie. intake
protocol Icnng
protocollering

scholing
sollicitatie
handelingslijst
insiructie

protocollering

instructie
instructie
instructie
instructie
-
instructie
instructie
instructie

Hfdi

7.8.9
7.8.9
6.8.12
7.8,12

10
8
8
8

8

6.8
6.8
6.8
6.8

5,6,8
5,6,8
5.6.8

Men»*

N-. instroom
N*
No. complicities
N-, complicities.
ZKM
N-. proces. ZKM
rapportctjfer
N-, mfccties
ZKM

N-, complicaties.
ZKM
N*
N+.ZKM
N-t-, ZKM
N-, ZKM
N*
N-, ZKM
N+, ZKM
N+.ZKM

Hfdi

2
14
7-12
12

10
14
12
14

12.1

8
14
14
14
1
14
14
14

C. SamenwerAring zorgver/enerj en injfe//;ngen
taakafbakening (28)' i (p')
continurteit (12) pzo
integrale zorg (afstemming) (15) pzi

protocollering
overdracht
protocollering

6.8
8
8

No, ZKM
N-, proces
N-, ZKM

14
8,14
14

£>. Fu/icf/one/e organisa/ie en i/iricn/ing van de rorg
beschikbaarheid(13)
gelijk recht op zorg (31)
financiele toegankelijkheid (18)
bercikbaarheid (16)
accommodatic (19)
voeding (22)
management (27)
interne kwaliteitsbcwaking (29)

leiding doet aan Icwaliteit (33)
ondersteunen mantelzorg'
belasting patient (25)
patientensatisfactie (17)
doelmatigheid(14)

pz
0

P
pio

P'
P
i
i

i

P
P
piv
pzvo

intake
intake
financiering
samenwerking
nvt
nvt
begeleidingscie
peer review.
overleg
-
zorgmodel
zorgmodel
zorgmodel
protocollering

8
t
11
5,6,8

8
8

4.6,8
4,6.8
4.6.8
8.11

instroom
N-, instroom
N-, kosten
N-
•vt
nvt
-
N-

-
CSI
No, belasting
No.CSQ
kosten

13
13
15
8

1

13
13
14
14.15

Legenda: pIT=project Mnfuusbehandeling Thuis', Persp=perspectief, Hfds-hoofdstuk, 0-NRV/RGO nummer
1 -15 :NRV aspecten 16-33 :door RGO toegevoegd waarbij aspect 32 ontbreekt, p=patient, z-zorgverlener,
Hnstelling, v=verzekeraar, o=overheid, N-=notulen onderzocht en problemen aangetrofTen, No=notulen
onderzocht en geen betrouwbare uitspraak te doen, N+=notulen onderzocht en geen problemen aangetrofTen,
ZKM=stellingen op grond van de zorg-kwaliteitsmatrix in schema 14 3,'=rekent NRV tot methodisch-technisch
kwaliteitsaspect *=vanwege het accent op de relationele kant is "bereidheid" aan "cooperatie" toegevoegd,
'=door NWO toegevoegd aan RGO aspecten,'=complementaire samenwcTking is voor de patient van belang,
-=geen activiteiten ontplooid, nvt=niet van toepassmg vanwege thuiszorg, cie=commisic, —"met gemeten,
CSI=Carcgivcr Strain Index, CSQ=Client Satisfaction Questionnaire
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Zorg-KwalitcitsMatrix die hiema besproken wordt (schema 14.3). Naar deze aspecten
verwijst schema 14.2 als "ZKM". Een aantal kwaliteitsaspecten betreft de vakinhoudelijke
kennis en kunde van de zorgverleners. De indicatiestelling is op geprotocolleerde wijze
uitgevoerd op basis van criteria voor doelgroepen en individuele patiönten. Zij is
bestudeerd via kenmerken van de aangemelde, de ingestroomde en de tijdens de behande-
ling uitgevallen patienten (§7.6). Overbodige zorg is zowel vanwege de aard van de
behandeling als vanwege het zorgverleningsperspectief van Orem minder waarschijnlijk.
Zorg is zoveel mogelijk overgedragen naar het patiöntsysteem of andere professionele
zorgverleners. De doeltreffendheid van de thuis toegepaste behandelingen betreft dan ook
niet zozeer de mcdische effectiviteit, maar de verplaatsing van zorg. Bij de beschrijving
van de diverse onderdelen van het innovatieproces in deel HI is daarom aangegeven of en
soms in hoeverre deze mogelijk is. In het kader van doeltreffendheid zijn wel eventuele
complicates bestudeerd. Vanwege de veiligheid hebben de thuisbehandelingen na selectie
van dc doelgroepen en de behandelingen geprotocolleerd plaatsgevonden. De bijwerkingen
en complicaties van IT zijn geregistreerd (§12.3). Vanwege de geschiktheid zijn de TMVs
speciaal voor het project geworven. Binnen de zorgprotocollen zijn de medisch-technische
handelingen via stappenplannen (processchema's) beschreven. Hierin is aandacht voor de
hygiene en eventuele infecties (§12.3). Aan de materiele privacy (beheer van persoonlijke
gegevens) is middels instructie over de dossiervoering aandacht besteed. Bij de attitude is
via de protocollering gestreefd naar zorgvuldigheid bij deze CMTZ (H:8,12). Ook daarom
zijn complicaties onderzocht. Het inlevingsvermogen zelf is moeilijk te objectiveren. Wel
beVnvloedt dit aspecten als de bereidheid tot informatie en verantwoording. Bij de
ontwikkeling van het zorgmodel en in de scholing en instructie van de TMVs en in
mindere mate bij de huisartsen is aandacht besteed aan de bejegening, de informatie- en
verantwoordingsbereidheid, de coöperatiebereidheid en de betrokkenheid van de patient en
diens omgeving vanuit het zelfzorgconcept. De vertrouwensrelatie is niet apart uitgewerkt.
Op het gebied van samenwerking van de zorgverleners en instellingen zijn vooral de
taakafbakening, de continutteit en de integrale zorg van belang. Aan deze drie aspecten is
binnen de modelontwikkeling ruimschoots aandacht besteed (deel II). Ten aanzien van de
organisatie en inrichting van de zorg zijn niet alle door de RGO/NWO genoemde aspecten
van toepassing (accommodatie, voeding) of direct relevant (management doet aan
kwaliteit). De (financiCle) toegankelijkheid tot de zorg is gereguleerd via centrale
aanmelding, intake en financiering en geövalueerd (H:8,l 1). Het management van de
instellingen is via de begeleidingscommissie betrokken bij het project. Interne kwaliteits-
bewaking geschiedde via peer review bij de ontwikkeling van de zorgprotocollen en het
wekelijks werkoverleg van de TMVs (§8.4). De belasting van het patifintsysteem is
gemeten via een expliciete Stelling over de belasting door de infuuszorg en de Caregiver
Strain Index (CSI). De CSI is alleen bij de beschrijving van de leefsituatie en in relatie tot
de KvL (§13.4.2.3) gebruikt, omdat deze gericht is op de totale situatie. Ook is vanwege de
totale omvang van de vragenlijst de CSI niet aan de patient voorgelegd.
Binnen bovenstaande -primair zorginhoudelijke- aspectbenadering is de indicator patifint-
satisfactie verbreed tot het dienstverlenend domein en is de tevredenheid met de zorg
onderzocht via dc Client Satisfaction Questionnaire (CSQ) en rapportcijfers aan de
zorgverleners. De zorgverleners hebben ook de organisatie een rapportcijfer gegeven.
Op dezelfde wijze is binnen bovenstaande -primair zorginhoudelijke- aspectbenadering de
indicator doelmatigheid verbreed tot een bedrijfskundig domein. De beschrijvingen van de
financiering (H: 11) en kosten (H: 15) geven een indicatie van de doelmatigheid. In dit
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hoofdstuk zijn de kosten van IT vergeleken met referentiekaders ontleend aan taricvcn en
kosten van thuis- en voor ziekenhuiszorg.

14.4.1 INDICATOREN EN OP1RATIONAUSAT1E ZORGINHOUDE1.I1KE KWAUTOT
Binnen het zorginhoudelijk dome in van KvZ zijn de hoofddimensies zorgprocesscn en
kwaliteitsaspecten onderscheiden. De hoofddimcnsie zorgprocesscn is onderverdeeld in
vier subdimensies (verlenen van directe zorg, verstrekken van informatie, signaleren van
veranderingen en ondememen van gerichte actie, psychosociale begeleiding) naar Orcm.
De hoofddimensie kwaliteitsaspecten is onderverdeeld in vier subdimensies naar de
categories kwaliteitsaspecten in schema 14.2. Deze hoofd- en subdimensies zijn
gecombineerd in een Zorg-KwalitcitsMatrix (ZKM). Door deze uniforme indeling is een
zo hoog mogelijke face-validity nagestreefd. Vanuit de ZKM met zijn acht subdimensies
en zestien Zorg-KwaliteitsKruisingen' (schema 14.3) zijn ter operationalisatie Stellingen
geformuleerd. Voorbeeld voor kruising AI: "De zorgverleners hadden voldoende kennis
en vaardigheid om alle handelingen die direct met het infuus te maken hadden goed uit te
voeren" (overige Stellingen §14.5.1). De respondent beoordeelt de Stellingen middels een
vijfpunts Likertschaal (zeer mee oneens-zeer mee eens).*" *** *" Dit schaaliype wordt bij
80*o van het huidige tcvredenheidsonderzoek gebruikt.**" Om antwoordtendentie te
voorkomen zijn positieve en negatieve Stellingen in de vragenlijst afgewisseld "* Ter
berekening van totaalscores voor de subdimensies (elk vier tot acht items) en de overall
totaalscore (23 items) zijn de antwoorden op de negatief geformulecrdc Stellingen
omgekeerd (gespiegeld). Zoals aanbevolen bij de Likertschaal, zijn de items daarbij niet
gewogen.*** Om de respondenten gelegenheid te geven om hun antwoorden toe te lichten,
is bij elke Stelling mimte voor opmerkingen gelaten en is aan het eind van de vragenlijst
nogmaals expliciet naar eventuele op- en of aanmerkingen gevraagd."* Hierdoor kunnen
de (kwantitatieve) Stellingen (kwalitatief) toegelicht worden." **°

Schtm» 14.3 Kwaliteitsaspecten bij soorten zorg: de Zorg-KwaliteitsMatrix.

/(jpecten van en voorwaaraen voor *wa/ite/r naar AWK/RG0/V»P0//7"

5bor(rn zorg Kennis en Kunde Altitude Samenwerking Organisatie Totaal
naar Orem "

Directe zorg

Infonnatie

Signalering/
Doorverwijzing

Psychosociale
begeleiding

Totaal

1 (Al)'
KE2)
103)

1(M4)

4

1(B5)

3(F6)
KJ7)

2(N8)

7

1(C9)
2(G10)
I(K11)

1 (O12)

5

2(DI3)

2(H14)

2(LU)

1 (P»6)

7

5

g

S

5

23

Legenda: °=zie schema 14.1, °°=zie schema 4.2, *=aantal items gcvolgd door de code van de desbctreffende
Zorg-KwaliteitsKruising (Stellingen zie tabellen 14 1 tot en met 14.4).

Hoewel de gemiddelde scores op de Stellingen hoog zijn en de spreiding relatief klein, is in
63% het bereik 1 of 2 tot 5 op de vijfpuntsschaal (tabellen 14.1-14.4). De totale schaal is
intern zeer consistent (patient a=0,97 n=51, naaste oc=0,97 n=101, verpleegkundige
a=0,95 n=l 16 en arts a=O,95 n=104)."°-'*' De totaalscores op de twee hoofd- en acht
subdimensies verschillen echter bij meting onvoldoende van elkaar (p=0.50-0.93) om ze
als afzonderlijke dimensies te kunnen beschouwen. Indien de items op grond van deze
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bevindingen teruggebracht wordt tot 6e"n -meest representatief geacht- item per 'kruising',
verbeteren de resultaten niet. Dit betekent dat de onderverdeling in deze hoofd- en
subdimensies in dit onderzoek statistisch niet wordt ondersteund.
Naast de 23 specifieke Stellingen, is ook samenvattend gevraagd naar de zorgprocessen en
kwaliteitsaspecten. Vanuit de twee hoofddimensies plus hun subdimensies (schema 14.3)
zijn acht samenvattende items geformuleerd (tabel 14.6). Worden deze acht items opgevat
als een maat voor het zorginhoudelijke domein, dan is de interne consistentie goed (patient
0-0,82 n=49, naaste o=0,82 n=101, verpleegkundige ot=0,88 n=l 12 en arts ot=O,88
n~104). Zij verschillen onderling voldoende om verschillende aspecten te meten (alien
psO.7O en psO,O5). Binnen de hoofddimensies zorgprocessen en kwaliteitsaspecten is de
onderlinge overeenstemming tussen de vier subdimensies (van elk e'e'n item) van de 'eigen'
hoofddimcnsie niet hoger dan die met subdimensies van de 'andere' hoofddimensie. De
onderverdeling in een zorg- en een kwaliteitsdimensie wordt ook bij de samenvattende
items in dit onderzoek statistisch niet ondersteund.
Tot slot is ook een negatief geformuleerd globaal kwaliteitsoordeel gevraagd. Aan alle
respondenten is de Stelling "De infuuszorg was belastend." op een vijfpuntsschaal
voorgelegd, als algemene maat voor de 'Diskwaliteit van Zorg'.

I 4.4.2 INDICATOREN EN OPERATIONALISAT1E TEVREDENHEID MET DE DIENSTVERLENING
Om de in dcze Studie gekozen gedetailleerde zorginhoudelijke benadering te kunnen
'ijken', is bij de tevredenheidsmeting vanuit de dienstverlenende benadering een
bestaande, korte lijst gebruikt die reeds eerder in thuiszorg en in Nederland is toegepast, de
CSQ.™*™ De CSQ is ontworpen in de Verenigde Staten op basis van deels reeds in
§14.2.3 besproken literatuuronderzoek.™' Vanuit negen ca tegor i e s van tevredenheid
(accommodatie, ondersteunend personeel, mogelijkheden dienstverlening, de behande-
laars, kwaliteit dienstverlening, hoeveelheid dienstverlening, resultaat van dienstverlening,
algemene tevredenheid, procedures) werden per categorie negen items gecregerd waaruit
deskundigen er 31 kozen. Hieruit werden acht items geselecteerd met een vierpuntsschaal
zonder de mogelijkheid van een neutraal antwoord. Er is ook een verkorte versie van drie
items mogelijk (vraag 3,7,8). In onderzoek bij 248 patiönten in de geestelijke gezondheids-
zorg bleek een factor 75% van de variantie te verklaren. In Nederlands onderzoek naar
tevredenheid bij RIAGG-cliönten is eveneens 66n factor gevonden met een verklärende
variantie van 63%."" Er bestond een verband tussen de CSQ en klachten- en
symptomenlijsten. Voorts kwamen meningen van patienten en behandelaars overeen
(r-0.56 n=248 p<0,01).™* Voor de validiteit in deze setting pleit dat de CSQ hoewel
algemeen van aard, geen mening vraagt over gezondheidszorg in het algemeen, maar over
de eigen ervaringen daarmee.°** In onderzoek correleert de CSQ dan ook hoog met een
globaal oordeel over de tevredenheid in de vorm van rapportcijfers (r=0.84 n=64
p<0,001).'" ™ Nadelen van de CSQ zijn dat de mening van de patient niet bij de
constructie gebruikt is en de vragen vrij abstract zijn. Ook zijn de gevonden verbanden
tussen de CSQ en sociaal-demografische factoren inconsistent. **° De relatie tussen de CSQ
en KvL ("satisfaction with life and well-being") is verder onduidelijk.'"-™
Omdat de Ncderlandse versie toegespitst is op de geestelijke gezondheidszorg is de
oorspronkelijke lijst in deze Studie met behulp van een vertaler aangepast (tabel 14.8).
Hulp(verlening) is vervangen door infuuszorg, om de overige hulpverlening buiten
beschouwing te kunnen laten. Zowel in het oorspronkelijke (a=0,93) als in Nederlands
onderzoek (<x=0,89-0,93) was de betrouwbaarheid hoog.™ '" De interne consistentie van
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de CSQ-8 in deze Studie komt daarmee overeen (patient o=0,87 n-Sl. naaste 1 et-0,87
n=84, verpleegkundige a=0,90 n= 101. arts o=0.90 n=94). Ook bij de verkorte CSQ-3
blijft de interne consistentie redelijk tot goed (patient ct=0.76, naaste I ct=0,63.
verpleegkundige a=0,77, arts o=0,85; n zie CSQ-8). Ook correleert de Wn item CSQ-1
"Wat vond u van de kwaliteitT' cvenals in ander onderzoek vrij hoog met de rest van de
vragen (allen p<0,001: patient p=0.55 n=51, naaste I p=0.69 n=93, verpleegkundige
p=0.80 n=IO9, arts p=0.75 n=99).'" De lagere correlatie bij de patient wordt veroorzaakt
door de SRD patienten (p=0.48 n=25 n.s; overige patiCnten p=0.54 n=26 p<0,00l).
Ter vergelijking met zowel de CSQ als de zorginhoudelijk toegepaste methoden zijn
daamaast rapportcijfers gevraagd. Patienten, naasten. huisartsen en verpleegkundigen is
gevraagd om de betrokken zorgverleners een rapportcijfer tc geven De zorgverlcncrs
kunnen zichzelf hierbij ook een punt geven. Het laten geven van rapportcijfers lijkt cen
valide methode. Rapportcijfers hebben een ingebouwde norm: een S vertegenwoordigt een
onvoldoende. een 6 of meer op zijn minst een voldoende. Ook is de antwoordtendentic
minder en de invloed van sociale wenselijkheid te verwaarlozen ** Aan zorgvcrlcncrs is
tevens gevraagd om de organisatie van de infuuszorg een rapportcijfer te geven.

1 4.4.3 INDICATOREN EN OPERAT1ONALISAT1E DOELMATIGHEID VAN DE ZORG
De kosten voor de gezondheidszorg bestaan bij rxaditioncle thuiszorg vooral uit
arbeidskosten. CMTZ als IT is kapitaal-intensiever (medicatic. apparatuur)'" Bij thuis- en
zickenhuisbehandeling verschillen deze kosten per bchandeling en per organisatie of
afdeling en zijn moeilijk vergelijkbaar.**'- "*• ™*
Als indicator voor doelmatigheid ten opzichte van andere vormen van thuiszorg is gekozen
voor de produktiviteit van de TMVs. Voor 1996 werd in de thuiszorg uitgegaan van een 37
urige werkweek, op jaarbasis 1.932 uren. Na correctie voor vakantie (24x7,4), vergrijzing
(2x7,4), feestdagen (6x7,4), bijzonder verlof (1x7,4) en netto ziekteverzuim (7%) resteren
1.553 uren per jaar: de bruto werktijd (80% van de betaaluren).'"
Als indicator voor doelmatigheid ten opzichte van andere vormen van complexe thuiszorg
is gekozen voor het verschil in kosten met het toenmalige tarief voor de intensieve
thuiszorg (1TZ) en voor de produktiviteit van de TMVs.
Als indicatoren voor doelmatigheid ten opzichte van ziekenhuiszorg is gekozen voor
vergelijking met tarieven en kosten daarvan. Er is niet vergeleken met verpleeghuiszorg,
omdat deze zorgsetting organisatorisch niet primair op infusies is ingesteld of daarvoor
beschikbaar is. De aard van de onderliggende aandoening, de gekozen behandeling (duur,
frequentie, ingezette apparatuur, enzovoorts) en de benodigde controles geven een
indicatie of thuisbehandeling vergelijkbaar is met behandeling in het dagcentrum, de short-
stay of een verpleegafdeling (H:12). Omdat in de regio 'Heuvelland' thuisbehandeling
ziekenhuisdagen verving maar niet bespaarde (bedden direct weer bezet), is uitgegaan van
een ligdagprijs en niet van bijvoorbeeld een marginale kostenberekening.*"'" Daar thuis
weinig diagnostiek of andere behandelingen plaatsvinden, is vergeleken met
verpleegdagtarieven. Vanwege het ontbreken van een landelijke 'gouden standaard' en het
regionale karakter zijn de azM tarieven gehanteerd. Van 1 Oktober 1993 tot en met 31
december 1995 was het gewogen gemiddelde dagtarief voor het dagcentrum / 3 7 5 , voor de
short-stay en de verpleegafdeling / 8 0 7 (klasse 3B ziekenfonds).'" Ook is vergeleken met
een schatting van de werkelijke kosten van een verblijfsdag in het azM (bijläge 14.2) en
met alleen het dagbehandelingstarief.'"
Voor de verdere operationalisatie van de kosten wordt verwezen naar §15.2 en §15.3.
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14.5 Resultaten
De dataverzameling en respons zijn reeds besproken in §2.6.1 en §7.6.3. ••-.-.

14.5.1 ZORGINHOUDELIJKE KWALITEIT ,-.,••
Vraagstelling e"ön betreft de zorginhoudelijke benadering van KvZ en omvat subvraag-
stellingen over specifieke (een aantal Stellingen represented! samen eön dimensie) en
samenvattende (elke Stelling beslaat 6en hele dimensie) kwaliteitsaspecten en de belasting.

14.5.1.1 Zorginhoudelijke kwaliteit via specifieke Stellingen
Op grond van de theoretische onderverdeling van zorgprocessen en kwaliteitsaspecten zijn
zesticn Zorg-KwaliteitKruisingen onderscheiden (schema 14.3). De relatie tussen de
veronderstelde kwaliteits- en zorgdimensies is reeds besproken (§14.2). Voor het overzicht
worden de resultaten per item gerangschikt naar de vier zorgsoorten: directe zorg,
informeren, signaleren en veranderen, psychosociale begeleiding (tabel 14.1-14.4). Ter
illustratie is het aan de Stellingen toegevoegd commentaar van voomamelijk patiönten en
naasten weergegeven. Het commentaar van de zorgverleners is vaak concreter en meer
procesgericht en is reeds grotendeels verwerkt in de hoofdstukken 8 en 12. Letterlijk
weergegeven commentaar Staat tussen aanhalingstekens.
Zowel bij de Stellingen over de directe zorg als in hun commentaar zijn patiönten en
naasten in het algemeen (zeer) tevreden (tabel 14.1). Vooral over de zorg thuis en over de
TMVs: "prettige en deskundige lieden, betrouwbaar, welbespraakt en netjes gekleed". Het
transport door de ambulancedienst van het ziekenhuis naar thuis verloopt niet altijd
vlekkeloos. Deskundigheid en ervaring van de zorgverleners speien een belangrijke rol.
Vooral bij de eerste keren dat men deze soort zorg uitvoert uit zieh dit: "Het voorgesprek
was niet goed, de TMV kwam onzeker over". In de tijd neemt bij met name de TMVs de
ervaring toe en worden ze inzake de infuuszorg deskundiger geacht dan de wijkverpleging
en soms de huisarts. Gesignaleerde problemen betreffen: het kiezen van en inbrengen van
de infuusnaald door de huisarts, het kapotprikken van infuuszakjes en het insteilen van de
druppelsnclheid door verpleegkundigen. Bij het aspect attitude wordt soms een te geringe

T«btl 14.1 Specifieke Stellingen over de directe zorg bij infuuszorg thuis. *

Stcllin«

AI De zorgverleners hadden voldoende kennis en
vaardigheid om alle handelmgen die direct met het
infuus te maken hadden goed uit te voeren.
B5 De zorgverleners voerden alle handelmgen die direct
met het infuus le maken hadden zorgvuldig uit.
C9 De zorgverleners waren het er bij alle handelmgen,
die direct met het infuus te maken hadden, ondcrling
over ecns wie wat moest doen.
D13 Alle handelmgen die direct met het infuus te maken
hadden, werden op een veilige en verantwoorde wijze
uitgevoerd.
D13 Bij dringende vragen of in geval van nood, konden
(WIJ) allyd terugvallen op de zorgverleners.

Legend«: Verpl.-verpleegkundigc.°~vijfpuntsschaal I zeer mee oneens 2:mee oneens 3 niet mee eens en niet
mee oneens 4:mee cens 5:zeer mee ecns. (wijV=bij de zorgverleners Staat "de patient en diens naasten".
'-gemiddelde / standaarddeviatie en bereik. Respondenten paüent:5O-51 naasie: 104-105 verpleegkundige: 115-
116 arts: 105.

PatiCnt
4,3/0,9

1-5'

4.5 / 0,6
2-5

4,4 / 0,7
3-5

4,5/0,6
2-5

4,5 / 0,6
3-5

Naaste I
4,4 / 0,8

1-5

4,5/0,7
2-5

4,4 / 0,8
1-5

4,5 / 0,7
2-5

4,5/0,7
1-5

Verpl.
4,0 / 0,7

1-5

4,2 / 0,5
3-5

4,0 / 0,7
1-5

4,2/0.5
1-5

4.3/0,5
3-5

Arts
4,2/0,7

1-5

4.3/0.5
3-5

4,1/0,6
3-5

4.3/0,6
3-5

4,3/0,6
3-5
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betrokkenheid van de huisarts gemeld. De mecste opmerkingen betrefTen de aspccten
samenwerking en organisatie. In de samenwerking "licpen dingen soms wat längs elkaar".
Hierdoor komt eenmaal "de bloedphkdienst niet opdagen". "werkten wijkverplcging cn
gezinszorg längs elkaar heen" en levert de ovcrdracht van infuuszorg aan de wijk
Problemen op. Toch wordt soms het theoretisch model benaderd: "lkzelf (naaste) heb bijna
alles van de TMV overgenomen. Dit in samenwerking met de huisarts". Over de
organ isatie verschallen de meningen: "De opzet was buitengewoon snel en men was zeer
flexibel." tot "Er was niets geregeld" De organisatie vereist veel afstemming en
coördinatie Hierdoor ontbreken soms matenalen of lopen zorgverleners elkaar mis bij de
patient. Kortom: "In het begin was er nog veel onduidelijk en ging er van alles mis,
naarmate de tijd verstreek ging het steeds beter".
Ook de zorgverleners zijn bij de Stellingen en in hun commentaar over directe zorg in het
algemeen (zeer) tevreden. Een aantal opmerkingen komt overeen met die van de patient en
naaste. Zowel de huisartsen en de wijkverpleegkundigen /elf als de TMVs geven
meermaals aan dat instructie door de TMV bijgedragen heett aan hun kennis cn künde
over de infuusbehandeling en de organisatie daarvan. In de praktijk blijken, ondanks de
voorafgaande scholing, het protocol en de mogelijkheid tot instructie aan het bed (voor
wijkverpleegkundigen en huisartsen), soms toch hiaten in de deskundigheid te bestaan
(TMV signaleert flebitis te laat; huisarts kan infuusnaald niet inbrengen; huisarts dient
oraal of intramusculair dezelfde analgetica toe als in het infuus). Soms loopt de
samenwerking stroef als de huisarts een ander behandeldoel heeft (geen pijnbestrijding
maar euthanasie) of de richtlijnen voor het delegeren van medisch-technisch handelen aan
verpleegkundigen niet naleeft (geen uitvoeringsverzoek schrijven, de verpleegkundige
zelfstandig de dosis willen laten aanpassen). Ook levert de 'discontinulteit' van zorg bij
wijkverpleegkundigen en huisartsen 's avonds en in het weekend problemen op.

De patient en naaste vinden het informeren gemeten via Stellingen over het algemeen goed
en hebben weinig commentaar daarover (tabel 14.2). Van groot belang zijn een goede
informatievoorziening over: het verschil tussen pijnbestrijding met morfine en euthanasie
en over de verschillen in bevoegdheid bij medisch-technisch handelen door patiCnten en
naasten zelf, gezins- en ziekenverzorgenden, verpleegkundigen en artsen. Een enkele keer
geeft de naaste aan niet te weten waar die bij het infuus op moet letten of vervoegt zieh per
fiets bij de apotheek om te ontdekken dat het infuuspakket te groot is voor de bagage-
drager. De zorgverleners beamen bovenstaande in hun Stellingen en in hun commentaar
over het informeren. Een enkele patient is "goed voorgelicht, maar probeert liever zelf
eerst iets uit alvorens te overleggen". Dit introduced! soms risico's.

Hoewel de patient en naaste de Stellingen over de signalering en doorverwijzing positief
beoordelen, schiet volgens hun commentaar vooral het (her)indiceren van pijnbestrijding
meermaals te kort (tabel 14.3). "De begeleiding van de huisarts en specialist was minimaal,
zowel wat betreff vaststellen welke medicatie als welk infuus nodig was". "De huisarts had
ons eerder moeten inlichten over dit project, dan was veel pijn bespaard gebleven. Dat
hebben wij hem kwalijk genomen". Net als bij de start kunnen bij de beöindiging van de
zorg problemen optreden. Zoals wanneer zorgverleners niet op de hoogte zijn gebracht van
het overlijden van de patient.
Ook de zorgverleners beoordelen de Stellingen over de signalering en doorverwijzing
positief. In hun commentaar merken enkele van hen (huisartsen, wijkverpleegkundigen of
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Tibel 14.2 Specifieke Stellingen over de informatieverstrekking bijstrekking t

PatiCnt

4,5 / 0,5
4-5*

4,5 / 0,6
3-5

4,5/0,5
3-5

4,5 / 0,5
3-5

4.4 / 0,6
3-5

4,3 /0,7
1-5

4,4 / 0,8
1-5

4,5/0.6
2-5

lij infuuszorg thuis. *

Naaste 1

4,6 / 0,5
3-5

4,6 / 0,6
2-5

4,6 / 0,5
3-5

4,6 / 0,5
3-5

4,4 / 0,7
1-5

4.4 / 0.6
2-5

4,1 / 1,1
1-5

4.4 / 0.8
1-5

Verpl.

4,0 / 0,5
2-5

4,2 / 0,5
3-5

4,2/0,5
3-5

4,2 / 0.5
3-5

3.9/0,6
2-5

4.1/0.4
2-5

4,1/0,6
2-5

4,2 / 0,6
2-5

Arts

4,2 / 0,6
1-5

4,3/0,6
3-5

4,3/0,6
3-5

4^/0,6
3-5

3,9 / 0,7
1-5

4,0 / 0,6
2-5

4,0 / 0,7
2-5

4,1/0,7
3-5

Stelling

Ü2 De zorgverlencrs wisten voldoende om (onze) vragen
goed tc kunncn beantwoorden.

£6. De zorgverlencrs gingen met alles wat zij over (onze)
situatie wisten zorgvuldig om

£6. Dc zorgverlencrs waren, zowel uit zichzelf als
wanneer (wy) daarom vroegen, bereid informatie te
geven

£6 De zorgverleners waren bereid te verantwoorden wit
zij deden en waarom zij icls deden

Ü10 Dc zorgvcrlcners gaven geen tcgcnstrijdige
informatie

GIO Mel totaal aan informatie dal door de verschallende
zorgverleners gegeven werd, was voldoende

HI4 De zorg vond soms, zonder dat (wij) daarvan op de
hoogte waren, niet op het afgesproken tijdstip plaats."

HI4 (Wij) werden voldoende voorgclicht over veilig-
hcidsapcctcn van dc infuuszorg en bij dringende vragen
of in geval van nood wisten (wij) wat we mocstcn doen.

Lrgrnda Verpl -verplccgkundigc,*-vijfpuntsschaal 1 zeer mce oneens 2:mec oncens 3 met mee eens en niet
mcc oncens 4 nice cens 5 zeer mcc eens, (wij)-bij de zorgverlencrs Staat "de patient en diens naaste verzorger" of
"dc patient en diens naasten", (onze)-bij de zorgverlencrs Staat "de", '=gcmiddeldc / standaarddeviatic en
bereik, "-dezc negaticvc Stelling is ter vergclijking omgecodeerd, een hoog getal drukt dus tevrcdenheid uit.
Rcspondenten patient: 50-51 naaste 105 verplecgkundigcl 14-116 arts 104-105

TMVs) op dat specialisten onvoldoende ingevoerd zijn dan wel affiniteit hebben met de
behoeften en behandelmogelijkheden van een patient in de stervensfase in de thuissituatie
(centraalveneuze infusie van morfine en Kcl in 2 liter NaCl 0,9% afgewisseld met

Tabel 14-3 Specifieke Stellingen over de Signalering en doorverwijzing bij infuuszorg thuis. °

Stelling

U De zorgverlcners hadden voldoende kennis om
verandenngen in de situatie op te merken en om de
infuuszorg daarop aan te passen of andere zorg in te
schakelcn

12 De zorgverlcners hadden oog voor verandenngen in
de situatie en waren bereid om dc infuuszorg daarop aan
te passen of andere zorg in te schakelen.

K.11 De zorgverlcners werkten goed samen om veran-
deringen in dc situatie op te merken cn dc infuuszorg
daarop aan te passen of andere zorg in te schakelen

LI 5 Indien (wij) of de zorgverieners vonden dat de zorg
aangepast moest worden of dat andere zorg inge-
schakcld moest worden, dan gebeurde dit snel cn goed.

L15 De zorgverieners leiten er voldoende op dat de
veilighcid ujdens de infuuszorg met in gcvaar kwam.

Legenda Verpl ~verplecgkundige.°~vijrpuntsschaal 1 zeer mee oncens 2 mee oneens 3 niet mee eens en niet
mcc oneens 4:mee eens 5:zeer mee eens. (WIJH>IJ de zorgverieners Staat "de patient en diens naaste verzorger",
'-gemiddelde / standaarddeviatk en bereik Rcspondenten patient 47-51 naaste: 101-105 verpleegkundige: 110-
116 arts: 104-105.

Patient
4,4 / 0,6

3-5'

4,3/0,8
1-5

4,3 / 0,7
2-5

4.2 / 0,8
3-5

4.5 / 0,5
3-5

Naaste 1
4,5 / 0,6

2-5

4,5/0,6
3-5

4,5 / 0,6
2-5

4,3/0,9
1-5

4,5 / 0,7
1-5

Verpl.
4.1/0,5

3-5

4,1/0,6
2-5

4,0 / 0,6
2-5

4,0 / 0,5
3-5

4,1/0.5
2-5

Arts
4,2/0,6

2-5

4,2/0,6
2-5

4,1/0,6
2-5

3,9/0,6
2-5

4,2 / 0.5
3-5
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Glucose 5% tegenovcr subcutane infusie van morfine in 0,5 liter NaCI O.V"o) Anderzijds
zijn de voor bepaalde behandelingen te consulteren specialisten redelijk bereikbaar voor
overleg over verandcnngen in de toestand van de patient. Soms ontbreekt een adequate
overdracht nassen ziekenhuis en thuiszorg en vice versa.

Hoewel alle respondenten de Stellingen over de psychosociale begeleiding positief
beoordelen, blijkt uit him commentaar dat de zorgverlencrs zieh dienen te realiscren in
welke situatie de zorg verleend wordt en hoe deze ervaren wordt (tabel 14.4). In de
voorgeschiedenis speien zaken als eerdere zorgervaringen, de wens van patiCntcn en/of
naasten om eigenlijk in het ziekenhuis behandeld te worden (of al eerdcr ontslagen te
worden) en -bij terminate patiCnten- verschillende verwachtingen over pijnbcstnjding en
euthanasie een rol. De technologic en behandeling boezemen soms angst in: "dat ik met
het infuus rondliep gaf me toch de rillingen en bij het verwisselcn van dc pleister trok ik al
wit weg van de schrik het infuus te zien". Ecn ander voeldc zieh thuis "net een
gevangene". Extra aandacht is soms nodig bij terminate patiCnten, patiCntcn met hartfalcn,
patiönten met een andere etnische achtergrond of met kleine kinderen in huis. De steun
door de eigen huisarts wordt niet altijd als voldoende ervaren. Toch is zij essenticel en
wordt indien gegeven zeer op prijs gesteld: "De voortdurende begeleiding van dc huisarts
(hij kwam twee- ä dncmaal per etmaal, dag en nacht) speelde een wezenlijkc rol". Ook de
attitude verdient aandacht. Soms wensen met name chronische paticntcn mecr inspraak.
Ook hier wordt soms het theoretisch ideaal benaderd: "... geen betuttelendc controle en
waar mogelijk wel deskundige zorg en adviezen. Ik voelde me mens en geen patient bij
haar (TMV), dat is voor mij de perfecte zorg als het niet zelfstandig mag of kan".

Tabel 14.4 Specifieke Stellingen over de psychosociale begeleiding bij mfuuszorg thuis. *

Stelling

M4 De zorgverleners wisten voldoende om (ons) te
begeleiden bij de mfuuszorg en wat daar zoal bij komt
kijken.

N8 De zorgverleners gaven (ons) voldoende
mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de situatie en
reageerden correct op wensen of Wachten

N8 De zorgverleners beschouwden (ons) als
gelijkwaardige gesprekspartners.

012 De totale begeleiding die (wij) van de verschillende
zorgverleners ontvingen, was goed op elkaar afgestemd
en voldoende.

P16 De zorgverleners stclden (ons) voldoende gerust
over de veiligheid van de infuuszorg

Legends: Verpl =verpleegkundige,*=vijfpuntsschaal 1 zeer mee oneens 2 mee oncens 3 niet mee eens en niet
mee oneens 4 mee eens 5 zeer mee eens, (ons) of (wij)-bij de zorgverleners Staat "de patient en diens naasten",
•=gemiddelde / standaarddeviatic en bereik. Respondenten patient 49-51 naaste: 102-105 verpleegkundige: 115-
116 arts 105

Ten slotte is analoog aan andere Instrumenten ook de gemiddelde totaalscore over de 23
items berekend (tabel 14.5). In de incidentele gevallen waarin een antwoord ontbreekt is
dit opgevat als "ik weet niet / niet van toepassing" en gecodeerd als "niet mee eens en niet
mee oneens". Het gemiddelde oordeel is (zeer) positief. De gemiddelden over alle items
zijn voor patienten 4,5, voor naasten 4,4 en voor zowel verpleegkundigen als artsen 4,1.

Patient
4,5 / 0,5

4-5"

4,4 / 0,7
2-5

4,5/0,6
3-5

4,2 / 0,7
2-5

4,5 / 0,7
2-5

Naatte 1
4,4 / 0,7

1-5

4,6 / 0.6
2-5

4,6 / 0.5
3-5

4,4 / 0.8
1-5

4.4 / 0,6
1-5

Verpl.
4.1/0,5

2-5

4.1/0,6
2-5

4.2 / 0.6
2-5

4.0 / 0,7
2-5

4,1/0,5
2-5

Arts
4,1/0.7

2-5

4,2/0,6
2-5

4.2/0.7
1-5

4.1/0.7
2-5

4.1/0,5
3-5
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Tibtl 14.5 Totaalscotc van de 23 specific!« Stellingen over de kwallten van zorg. *

Patftat

103.0/11,7/73-115'

Naastel

102,0/11,2/72-115
Verpl eegkundige
94,2/8,3/69-115

Art
95,3/9,7/71-115

Lcgenda: °-kan varieren van 23 lot 115, '»gemiddelde / standaarddeviatie / bereik. Respondenten: patient 51
naaste: 105 verpleegkundige: 116 arts: 105.

14 .5 .1 .2 Zorginhoudelijke kwaliteit via samenvattende Stellingen
Ook is samenvattend -elke Stelling beslaat öen hele dimensie- gevraagd naar de vier binnen
hct model onderscheiden soorten kwaliteit en zorg (tabel 14.6). Het oordeel hierover is
overwegend (zeer) positief, de verpleegkundigen scoren iets lager. Over het algemeen
wordt de attitude van de zorgverleners en de directe zorg het hoogst gewaardeerd en lopen
de meningen hierover het minst uiteen (behorend tot de items met de kleinste standaard-
deviaties). De samenwerking tussen de zorgverleners en het geven van informatie wordt
over het algemeen het laagst gewaardeerd en de meningen hierover lopen ook het meest
uiteen (behorend tot de items met de grootste standaarddeviaties).

Tabd 144 Samenvattende Hellingen over de kwaliteitsaspecten en zorgproecssen. *

1 l)e zorgverleners waren goed op nun taak berekend.
(Kcnnis cn kundc I -4)

2 De zorgverleners gingen met respect met (ons) om.
(Attitude: 5-8).
2 Dc zorgverleners werkten siecht met elkaar samen"
(Samenwerking: 9-12)

£ Dc orgamsatic van de infuuszorg was siecht'*
(Organisatie: 13-16)
5. (Ik) werd goed behandeld en verzorgd.
(Directe zorg: A-D)

6 (Wij) werden siecht geinformeerd over de infuuszorg"
(Informatie: E-H).
2 Verandenngen in de situatie werden goed opgemerkt
en zo nodig werd de infuuszorg aangepast of andere zorg
ingeschakeld.
(Signalcrcn en doorvcrwijzen: 1-L)

8 (Wij) werden goed begeleid.
(Psychosocialc bcgcleiding: M-P).

PatiCnt
4,4 / 0,6

2-5*

4,7 / 0,5
3-5

4,3/0,9
1-5

4,4 / 0,9
1-5

4.5 / 0,9
1-5

4,0/1,2
1-5

4,3 / 0,9
1-5

4,4 / 0,6
2-5

Naastel
4.3/1.0

2-5

4,6 / 0,6
2-5

4,1/1,1
1-5

4,3 / 0,9
1-5

4,6 / 0,6
1-5

4.2/1,0
1-5

4,3 / 0,9
1-5

4,5 / 0,8
2-5

Verpl.
4,0 / 0,7

1-5

4,2 / 0,6
2-5

4,0 / 0,8
1-5

4.2 / 0,8
1-5

43/0,7
1-5

4,2 / 0,7
1-5

4,1/0,6
3-5

4,1/0,5
2-5

Arts
4,2 / 0,7

2-5
4,4 / 0,7

1-5
4,3 / 0,5

3-5
4,4 / 0,7

2-5
4,4 / 0,6

1-5

4,2 / 0,6
3-5

4,1/0,8
1-5

4,2 / 0,5
3-5

Legtnda: Verpl -verpleegkundige,*"vijfpuntsschaal 1 zcer mec oneens 2:mee oneens 3met mcc eens en niet
mec oneens 4mec eens 5:zcer mee eens. (ons)-bij de zorgverleners Staat "de patient en diens naasten", flk)=bij
de naaste en/of zorgverleners Staat "De patient". (Wij)=bij de zorgverleners staat "Dc patient en diens naasten",
"-gemiddeldc / standaarddeviatie en bereik,"=deze negatieve Stelling is ter vergelijking omgecodeerd, een hoog
getal dmkt dus tevredenheid uit Respondenten patient 51 naaste: 102-106 verpleegkundige: 113-116 arts: 105.

1 4 . 5 . 1 . 3 Zorginhoudelijke kwaliteit via vraag naar belasting

Over het algemeen vindt men de IT gemiddeld belastend (tabel 14.7) of samengevat door
een patient: "Het viel allemaal wel mee". Bij terminate patiCnten is vooral de gehele
situatie waarvan de infuuszorg deel uit maakt belastend: "De infuuszorg was niet
belastend, het proces was belastend." of "In latere instantie kwam ik (echtgenote) rust
tekort. Undanks de moeilijke situatie. was ons gevoelsleven van hoge kwaliteit. Ik zou
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TafcH 14.7 Belastmg VM de thuraorg.

Stetta«

De infuuszorg was voor (ons) belastend *

PltiM-

3.6 /U
1-5*

Nawte
3.9/1.1

I-S
3.4/1.1

1-S

Arts
3.4/1,1

I-S

l.tgtada Vetp) -vcrplcegl«indige."~exclusief de terminate patienien. (on$M>ij de rorgverieners slul "de
patient en diens nuste \crzorger",*-vi|fpuntischa»l I zeer mee eens 2"me« eens 3 mcl mcc ecru en met nice
oneens 4 mee oncens 5 zeer mcc onccns.'-gemiddeldc • sundurddcviatic en bereit. Rcspondcnlcn patient 51
naaste 10S verplccgkundigc 116 arts 105

jemand zeker aanraden het te doen". Toch overheerst: "Hij (de patient) zou het in dezetfde
situatie weer zo doen". Ook voor naasten verschilt de belasting. "Ik hoefdc me niet zo tc
haasten dan als mijn vrouw in het ziekenhuis lag." of "Voor mijzelf vind ik het infuus
thuis zeer belastend. Je zit een week gebenden aan huis. dal is soms erg moeilijk". Soms
willen buren helpen maar is deze zorg achteraf gezien te belastend: "Mevrouw kan
helemaal niet alleen zijn. Ze kon helemaal niet lopen. aankieden. wassen, brood en koffie
maken. Er moet de hele dag lemand bij zijn en dat ben ik Ik heb gehuild, mijn man wil
ook hebben dat ik eten maak en poets, dat spreekt vanzelf. Daarom vraag ik alstublieft
meer hulp, want ik kan dat niet langer, dat wordt teveel want ik ben ook al 65 jaar en dat
gaat niet"."* Sommige patiCnten zijn zo zorgbehoeftig dat naaste vcrzorgers niet bij dc
infuuszorg betrokken worden: "Mocder is slcchthorend, slechtzicnd en slcchtlopend. De
TMVs waren tijdens de infusie aanwezig, zodat wij daar weinig omkijken naar hadden".
Ook 'teveel' zorg kan belastend zijn: "We deden alles liever zelf, in die zin was de zorg
voor ons belastend." of "Te goed, we konden het zelf. Een ziekenhuisbehandeling vindt
men meestal belastender: "Ik had al viermaal mannitol infuus in het ziekenhuis gehad maar
vind dit veel prettiger." of "Thuis heb je meer vrijheid dan in het ziekenhuis, waardoor de
tijd sneller omgaat, tevens hebben de huisgenoten veel mindere loperij". Kortom "Het
ziekenhuis brengt voor de patient meer belasting met zieh mee, liever thuis dan in het
ziekenhuis".

14.5.2 TEVREDENHEID MET DE DIENSTVERLENING

Vraagstelling twee betreft de dienstverlenende benadering van kwaliteit van zorg en omvat
subvraagstellingen over de tevredenheid met en oordelen over de zorgverlening.

14.5.2.1 Tevredenheid via Client Satisfaction Questionnaire
Gemeten via de CSQ-8 is men overwegend (zeer) tevreden (tabel 14.8). Patienten en
naasten zijn het meest tevreden, daama volgen de arisen en tenslotte de verpleegkundigen.
Evenals in ander onderzoek zijn de resultaten scheef verdeeld."^™ Tachtig percent scoort
hoger dan het midden van de schaal (totaal=20).

14.5.2.2 Tevredenheid via oordeel in rapportdifers
In tabel 14.9 volgt tot slot een oordeel over de diverse zorgverleners van de patient, de
naaste en de zorgverleners in de vorm van een rapportcijfer. Wanneer men de gemiddelden
van de verschillende respondenten optelt en door vier deelt 'scoort' de huisarts een 7,9, de
TMV en de wijkverpleegkundige een 8,6 en een 8,5 en de specialist en de
ziekenhuisverpleegkundige een 8,1 en een 8,2. Ook over de organisatie van de infuuszorg
zijn zowel de verpleegkundigen als de artsen tevreden (tabel 14.9).
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T«bel 14J Tevrcdenhcid volgem dc Client Satisfaction Questionnaire, *

Vraag
J, Wat vond (U) van de kwaliteit van de infuuszorg
die (U) hecft ontvangen?

2 Heeft (U) het soort infuuszorg ontvangen dat (U)
wilde?

3. In hoeverre heeft de infuuszorg aan de behoeften
van (U) voldaan?

£ Stcl dat een van (uw) kennissen dezelfde infuus-
zorg nodig hecft, zou (U) dan deze infuuszorg
aanbcvclen?

2 Hoe tevreden was (U) met de hoeveelheid zorg die
is ontvangen?
£; Heeft dc infuuszorg (U) geholpcn om beter met
(uw) jituaiie om te gaan?

2 Hoc tevreden was (U) in het algcmeen (over het
geheel genomen), met de ontvangen infuuszorg?

8 Stel dal (U) weer vergelijkbare infuuszorg nodig
zou hebben, zou (U) dan weer hiervoor kiezen?

TotaaJscore *

PatiCnt *
3,4/0,7

2-4"

3,6 / 0,7
1-4

3,5 / 0,9
1-4

3,5/0,6
2-4

3,5 / 0,7
1-4

3,3 / 0,8
2-4

3.6/0,7
2-4

3.3/1.0
1-4

27,6/43
17-32

Naaste

3,3 / 0,7
1-4

3,6 / 0,6
1-4

3,4 / 0,7
1-4

3,5 / 0.7
1-4

3,6 / 0.6
2-4

3,2/0,8
1-4

3,5/0,7
1-4

3,4/0.7
2-4

27.5/3,9
16-32

Verpl.
3,1/0,7

1-4

3,4 / 0,7
1-4

3,2 / 0,7
M

3,3 / 0,6
1-4

3.3 / 0,6
1-4

3,1/0,8
1-4

3.3/0.7
1-4

3.2/0,7
1-4

25,9/4,1
12-32

Arts

33 / 0,6
2-4

3,5/0,6
1-4

3,4 / 0,7
1-4

3.3/0.6
2-4

3,2 / 0,7
1-4

3.3/0,8
1-4

3.4/0.6
2-4

3.3/0,7
1-4

26,7/3,9
16-32

Lcgcada: *"vierpuntsschaal de antwoordmogelijkhcden varieren per item, hier zijn de waardes weergegeven op
een schaal van 1 ncgalicf tot 4 positicf (precieze antwoordmogelijkheden bijlage 14.1),'=exclusief de terminale
paticnlcn, (U)-bij de naaste en zorgverleners Staat "de patient" of "hij/zij", (uw)=bij de naaste en zorgverleners
Staat "zijn/haar". '-gemiddelde / standaarddeviatie en bereik, **°totaalscore 8-20: laag 21-26 gemidddd
27-32:hoog hiervoor dienen de respondenten alle items te hebben mgcvuld Respondenten vragen patient 51
naaste 94-104 verplecgkundige: 106-113 arts 98-102 Respondenten totaalscore patient 51 naaste 84
verplcegkundigelOl arts: 94.

Tabtl 14.9 Rapportcijfcrs voor dc vcrschillende zorgverleners en de organisatie. °

Bcoordetlde
Huisans

TMV
Wijkvcrplccgkundige

Gczinsverzorgende

Specialist *

Ziekenhuisverpl. *
Nachtzorg

Rapporteur organisatie
infuuszorg thuis.

Patirnt

8,1/1,7/3-10'

9,1/1.0/7-10
8,9/1,1/7-10
8.3/1,3/7-10
8.4/1,4/6-10

8.1/1,7/5-10

Naaste 1

8,3/2,1/0-10
9,0/1,1/6-10
8,9/1,1/7-10

-

8,9/1,5/4-10
8.6/1,2/6-10

7,9/2,0/3-10

Verpleegkundige
7,4/1,3/2-10

8.0 / 0,7 / 6-9
7,8/0,8/6-10
7.5/1.3/6-10

7.5/0,9/5-9

7,3/1,6/5-10
-

8,0 / 0.8
6-10

Huisarts
7,9/ 1,0/6-10

8,3/0,8/6-10
8,3/0,8/7-10

8,2/0,8/7-10
7,6/1,5/4-10

8,6/1,1/7-10
-

8,2 / 0,8
6-10

Legenda: *-schaal 0-10, Ziekenhuisverpl -ztckcnhuisverpleegkundige. '-oftchoon deze zorgverleners vaak niet
bij de infuuszorg betrokken zijn gewcest, wordt er (tegen de instructie in) toch vaak een rapportcijfer aan
gcgeven, '-gemiddelde / standaarddeviatie / bereik Respondenten per bcoordeeldc zorgverlener N:40/89/95/50,
N:49/106/98/95. N: 11/58/56/45. N9/23/15/20, N:25/29/31/28 N:20/16/17/10, N:0/10/0/0. Respondenten
organisatie verplecgkundige: 112 arts: 101.

14.5.3 VERGELIJKING ZORGINHOUDELIJKE EN DIENSTVERLENENDE KWALITEIT

Er zijn bij de meting van KvZ verschillende methoden gehanteerd om een indruk te
verkrijgen van zowel het zorginhoudelijke als het dienstverlenende domein. Vraagstelling

228 EFFECTEVALUATIE



drie betraf hun onderlinge samenhang (label 14.10).
De uitgebreide CSQ-8 en verkorte CSQ-3 en de uitgebreide ZKM-it23 en samenvattende
ZKM-it8 correleren onderling het hoogst. Gemiddeld over de respondenten is de
corTelatie ook groter dan 0,50 tussen de CSQ-8 en de ZKM-it23 en ZK.M-it8 en tussen het
rapportcijfer voor dc organisatie en dat gemiddeld over de zorgverleners.
Bij de verpleegkundigen correleen het organisatic-item significant (gcmiddeldc p-0.37
alien ps 0,001) met oordelen over de acht samenvanende kwaliteits- en zorgitcms behalve
bij 'reageren' (item 7 tabel 14.6). Bij de arts correleert het organisatie-itcm slcchts
significant (gemiddelde p=0.35 alien p*-0,05) met de items kennis en kunde", 'organisatie'
en 'directe zorg' (items 1,4 en 5 tabel 14.6) en niet met de andere vijf. In tegenstelling tot
het item belasting correleert de belasting gemetcn met de CSI niet of zwak negatief met de
CSQ (naaste p=-0.13, n-84 p=0,227, vcrpleegkundige p=-0.35 n-81 p-0,001, arts p-0.09
n=88p=0,410).
Als indicatie voor de invloed van de TMV zijn enkele aanvullende correlaties bepaald. De
correlatie tussen het rapponcijfer voor de organisatie van IT en dat voor de zorgvcrleners

Tabet 14.lt ConclHics tussen de mccUnstrumcntcn voor zorginhoudclijkc kwuliicit en lorcdcnhcid.

ZKM-1123 ZKMitS Btiaitiif CSQ-S ( S Q J Gra. rap.

ZKM-itt

patient

vcrpl.
arts

Belasting

patient
naaste
vetpl.
arts

CSQ-8

patient
naaste
vcrpl.
arts

CSQ-3

patient
naaste
verpl.
ans

-.30*
-.40"
-.27'

-.59
-.45
-.49

_l

. 6 8 "

.4 7"

. 4 3 "

. 4 4 "

.59"

.44"

.46"

.56"

.56'

.40*

.44"

.45"

.49'

.36'
46"
.51"

Gem. rap.

patient
naaste
veipl.
arts

Gem. org.

verpl.
arts

. 5 1 "

.38"

.36"
41 "

. 4 4 "

. 3 5 "

.39'

.39"
41 "
.31*

.40"

.38"

.25*

.17 '

.27*

.04 '

. 38"

.12*

.35*

.23*

. 4 1 "

.21*

30*
. 4 1 "

.20»

.21*

. 3 8 "

.23*

.29 •

.39"

•

-

.41" !

. 5 6 " I

Legend» +=gestippeld kruis scheidt de Icwaliteits- en de tevredenhcidsmetingen, ZKM-it23-23 specifieke
Stellingen, ZKM-it8=8 samenvanende Stellingen, CSQ-8=volledige CSQ, CSQ-3-verkorte CSQ,
Verpl »verpleegkundige, Gem. rap.=gemiddeld rapportcijfer aan zorgverleners, Gem. org -gemiddeld
rapportcijfer organisatie, *»niet significant, *=ps0,05, '=ps0,01, "=ps0,001.
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volgens henzelf, is zowel bij verpleegkundigen (huisarts p=0.34 n=92 p=0,001, TMV '
p=0.76 n=95 p<0,001, wijkverpleegkundige p=0.38 n=54 p=0,004) als bij huisartsen
(huisarts p=0.30 n=47 p=0,044, TMV p=0.59 n=92 p<0,001, wijkverpleegkundige p=0.I7
n=45 p=0,279) het hoogst voor de TMV. Het rapportcijfer voor de TMV komt overeen
met de CSQ-8 bij de patient, naaste en verpleegkundige (patient p=0.44 n=49 p=0,01,
naaste p=0.36 n=84 p=0,01, verpleegkundige p=0.41 n=95 p<0,001; arts p=0.19 n=89
p=0,63). Het rapportcijfer voor de TMV correleert bij de verpleegkundigen significant
negatief met het item belasting (p=0.39 n=98 p<0,001). Anders gezegd hoe hoger het
cijfer voor de TMV, hoe lager dc score voor de belasting.

14.5.4 VERGELIJKING MET ANDERE STUDIES

Vraagstelling vier betreut de vergelijking met andere vormen van klinische en thuiszorg.
De Studie van Visser biedt een mogelijkheid tot vergelijking met de tevredenheid van
patienten over hun ziekenhuisverblijf (label 14.11).*** Deze Studie dateert weliswaar uit
1984 en intussen is ziekenhuiszorg veranderd. Ook wordt aangenomen dat patienten de
afgelopen jaren kritischer zijn geworden. Verder verschilt de vraagwijze. Wanneer men de
scores op de Stellingen uit deze Studie in rapportcijfers uitdrukt, lijkt de tevredenheid over
IT vergclijkbaar met die bij een ziekenhuisopname. De waardering van patienten en
naasten uitgedrukt in rapportcijfers (tabel 14.9) voor de zorgverleners bij IT is ook
tenminste vergelijkbaar met de waardering voor zorgverleners in het ziekenhuis bij Visser.

Tab«! 14.11 Vergelijking met patienicnoordclcn over ziekenhuisverblijf in Nederland.

VerbUJfiaipcctea voigeM Vlsaer "*

De wijze van verzorgen.
De gang van zaken bij de visile van de arisen.

De duidelijkhcid van de door de verpleegkundigen verstrekte
informalic over uw medicijnen. behandeling, etc.
De duidelijkhcid van de door de arisen verstrekte informatie
over uw medicijnen, behandeling, etc.
De mate waarin u informatic hecft gelcregen over medicijnen,
behandeling, onderzock, uitslag

Pcrsoonlijkc aandacht van verpleegkundigen voor patienten
Het contact van de verpleegkundigen met de patienten
De persoonlijke aandacht van de arisen voor de patienten.
Het contact van dc amen met de patienten

De mogelijkheid om persoonlijke problemen te bespreken.
De begelciding bij eventuele persoonlijke Problemen.

Cijfer

8.2
7.5

7,4

7.3

7.3

7.8
8.1
7.5
7,6

7.3
7.3

Cijfcr •

8.7
8.9
8,8

9.0
9,0 / 8,9
8,8 / 8.6

8,0

9.0
8,9 / 9,0

9,3

8.4
8.8

Sldliog(ei)
Altabel 14 1

1 tabel 14.6
5 tabel 14.6

E2 tabel 14.2
F6 2x tabel 14.2

G10 2x tabel 14.2

6 tabel 14.6

M4 tabel 14 4
N8 2x tabel 14.4

2 tabel 14 6

012 tabel 14 4
8 tabel 14.6

Legenda: '-score op ZK.M-U23 of ZKM-it8 Stelling omgerckend naar rapportcijfer,""soms wordt verwezen naar
twee Stellingen.

Lokale en recente referentiekaders bieden ook twee regionale onderzoeken naar de
tevredenheid met de zorg.
In 1993 is bij patienten (n=402) in het azM de tevredenheid onderzocht.™ De Stellingen
zijn anders geformuleerd, maar redelijk vergelijkbaar. De tevredenheid met IT lijkt zeker
niet kleiner dan die met ziekenhuiszorg in dezelfde regio in dezelfde tijd (tabel 14.12).
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Tabd 14.12 Vergdijkmg met pattentenoordeten over regionale ndcenhuinorg

Omicrwerp ia azM oadcrzoek *"

Medisch-technisch handelen arts
Verpleegkundig handelen verpleegkundige

Verstrekken van informal«: door arts
Verstreiken van mformatie door vcrpicegkundige

Algemene waardenng voor de am.
Algemene waardenng voor de verpleefkundige.

Sew«'
4.0
3.9
4.0
4.0
4.1
4.0

Sew«'
4.4

4.5

4.5

SteUiat<ea)

Gemiddelde score patient
AI tot DI3 tabel M 1

Gemiddelde score patient
E2 tot Hi4 label 14 2

Gemiddelde totaalscorc
patient tabel 14 5

LegcMla '-score op vijtpuntsschaal

Ook is in 1995 de tevredenheid onder SGKH-clienten (n*S72) onderzocht volgens de
kwaliteitsaspecten van de Landelijke Vereniging van Thuiszorg."' "̂ Het SGKH
onderzoek was enkel gericht op verpleegkundige zorgverlcning, ons onderzoek op
meerdere disciplines. Ook verschallen de meetmethoden. De tevredenheid met IT lijkt
vcrgelijkbaar met de tevredenheid over algemene thuiszorg in dezclfde regio in dezelfde
tijd (14.13).

Tabd 14.13 Vergelijlong * met patitntcnoordcleii over regionale thuUzorg

Oaderwerp ia SGKH oadtrzoek **'

Bcrcikbaarhcid
Telefonische bereikbaarheid

Tijd besteed aan zorg.
Verpleegkundige zorg.

Continuneit.
Samenwerking met andere zorgverleners.
Algemene waardenng verpleegkundige
zorgverlener.

Score'
3,5-88%
3.1-78% :
3.3-83% i
3.6-90% :
3,2=80% 1
3,3=83% i

3,6=90% i

Score
4.5-90%"
3.9-78%"
3.5-88%'
3.6-90%'
4,3=86%"
4,3=86%"

9.0=90%'

Stdliac(ra)
ZKM-IÜ3 item D13 label 14 1
Centraal Mcldpunt tabel 8 3 '

CSQ item $ tabel 14 8
CSQ item 7 label 14 8

ZKM-U8 item 7 tabel 14 6
ZKM-U8 item 4 tabel 14 6

Gcmiddcld rapportcijfer TMV en
wijlcverpleegkundige tabel 14.9

Legenda: °=omdat verschillende scores worden vergelcken worden zij alien ook in % van hun maximumscore
weergegeven, '=score op vijfpunlsschaal, "=score op vicrpuntischaaJ, '-score van zorgverlencrs: dit item is met
aan patienten voorgelegd maar ook zij vonden de bereikbaarheid niet altijd optimaal, '-rapportcijfer.

In een onderzoek van de consumentenbond uit Oktober 1993 vinden dienten bij wijk-
verpleging een snelle beschikbaarheid (8'/4), aandacht voor problemen (8'/j), respect (8'/i),
kennis van verpleegartikelen (8) en continuiteit (7'/2) het belangrijkst.'" Ook de toen
gegeven scores (tussen haakjes) zijn vergelijkbaar met de resultaten in deze Studie.

14.5.5 OVEREENSTEMMING TUSSEN RESPONDENTEN
Vraagstelling vijf betreft de overeenstemming tussen respondenten vanwege de afstem-
ming van zorg op de behoeften van de patient (correlaties tabel 14.14 verklärende
varianties bijlage 14.2). Patienten en naasten stemmen redelijk overeen (subvraastelling 1).
De tweede subvraagstelling, of verpleegkundigen en artsen -als zorgsysteem- overeen-
komstig oordelen, wordt daarentegen niet bevestigd. Ook stemt bij individuele patienten
het rapportcijfer over de organisatie van de infuuszorg van verpleegkundigen niet overeen
met dat van artsen (p=-0.05 n=97 p=0,625). Bij combinaties tussen het patient- en het
professionele zorgsysteem (derde subvraagstelling), komen de oordelen van patienten en
verpleegkundigen nog het meest overeen. In het algemeen is de overeenstemming van de
verschillende paren bij de CSQ-8 het hoogst en bij de vraag naar de belasting het laagst.
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Tabd 14.14 Overeenstemming tusscn oordelen van respondent«! in paren.

Itm
Toualscore ZKM-it23
Totaalscore ZKM-U8
Bclasting infuuszorg
CSQ-8
CSQ-3
Rapportcijfer huisarts
Rapportcijfer TMV
Rapportcijfer WV
Gemiddeld rapportcijfer

Item
Totaatscore ZKM-Ü23
Totaalscorc ZKM-U8

Bclasting infuuszorg
CSQ-8
CSQ-3
Rapportcijfer huisarts
Rapportcijfer TMV
Rapportcijfer WV
Gcmiddcld rapportcijfer

Pititnt-Niaste 1
.48 / 45 / ,000'
.56 / 43 / ,000
.38/ 45/,011
.81/ 45/,000
.75 / 43 / ,000
64/ 30/.000
.66 / 43 / ,000
.78/ 8/.022
.50/ 44/,001

PatiCnt-Verpleegk.
.49 / 43 / ,000
.43/46/,020
12/50/.4U

.59/50/,000

.57 / 49 / ,000

.25/30/,193

.34 / 42 / ,028
.34/ 6/.506
.22/49/.138

Patient-Arts
.02 / 44 / ,884

-.02 / 43 / ,907
.25 / 45 / ,097
.42 / 44 / ,005
.40 / 42 / ,009
40/ 16/.128

-.10/ 39/,546
.06/ 3/,962

.34/41 /,030

Naastc l-Verpleegk.
.20/ 88/,056
.15/ 95/,162
16/103/,108
.39 / 89 / .000
.27/ 78/.018
.28/ 75/.016
.21/ 88/.054
.04 / 44 / .797
.11/103/.267

Naaste 1-Arts

01/98/,922
-.19/91/,077
.22/94/.034
.21/80/.060
.05 / 73 / ,647
.27 / 40 / ,093

-.26/ 85 / , 018
-.11 / 36 / .542
-.10/88/.373

Verpleegk.-Arts
.11/103/,273

17/101/.088
.27 /104 / .006

16/ 91/.141
.22/ 84/,044
38/ 44/.Oil

-.08/ 81/,464
.24/ 37/,149
.07 / 97 / ,504

L«gnda: verpleegk.-verpleegkundige,'-p-correlaue / aanul respondenten / p-waardc.

14.5.6 DOELMATIGHEID VAN ZORC
Vraagstelling zes betreft de doelmatigheid van de geleverde zorg. Hiertoe is vergeleken
met de produktiviteit van de reguliere thuiszorg en met tarieven voor andere complexe
thuiszorg en voor ziekenhuiszorg.
Tabcl 14.15 vergelijkt de situatie voor TMVs (1994+1995) en wijkverpleegkundigen
(1996) van de SGKH. Bij de SGKH was in 1996 de 'face to face produktiviteit' onder
reguliere wijkverpleegkundigen uitgaande van de bruto werktijd ongeveer 67%
('norm'produktiviteit is 65%, maximaal haalbaar is 70%).'" Bij gedifferentieerd werkend
wijkverpleegkundigen, die naast hun wijkverpleegkundige taken een speciaal aandachts-
gebied hebben, was deze produktiviteit in 1994 ongeveer 61%.
De kosten voor de gezondheidszorg van IT via de SGKH bij het hier gehanteerde
zorgmodel varieren van /218 tot /420 per dag (tabel 14.16).
Meestal overstijgen de kosten voor thuisbehandeling het ITZ tarief van /200 per dag/™ De
gemiddeldc dagprijs van /286 benadert de dagprijzen van de oorspronkelijke experi-
menten thuisverpleging: Breda /172, Groningen /241, Amsterdam /341 en gemiddeld
/238 (de 1988 prijzen van /146, /204, /289 en gemiddeld /202 zijn alien geindexeerd
met CBS prijsindex consumenten 1994-1988=117,8/99,8=1,18).™ ™ Het van deze
experimenten afgeleide ITZ tarief zou bij indexering in 1995/238 hebben bedragen. In dat
geval zou de overschrijding zo'n /50 per dag, dus ongeveer 20% hebben bedragen.
Bij ziekenhuisbehandeling worden morfine (SI morf) en overige intraveneuze toediening
(IV ov) vrijwel altijd op de verpleegafdeling (dagtarief/807) gegeven. Mannitol (IV man)
kan in dagbehandeling (dagtarief/375) toegediend worden, maar is dan eigenlijk niet
vergelijkbaar met thuisbehandeling (§12.3.2). Antibiotica (IV ab) kunnen afhankelijk van
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Tabd 14.13 De I 553 uren bruto wertojd ondcrvcrdecM naar activüeüen ( p e i w t a y ) . '

Activitrit Morf Mio AB DoU Totaal Totaal Activist

Pnmair proces
+ instructK zorgverleners

Overieg andere zorgvcrienen
+ bevorderen dienstvcrlening
• afval

Onderling wcrkovcricg*

Verlies

Administrate

Scholing'

Reistijd

47

12

9
•

6

1
24

42

6

9
•

4

1

38

50

S

9
•

3

1
32

43

II

9
•

7

1
29

46

9

•

5
1
31

67

S

6
1
4
1

14

Face to race

Coordinate

Werkovcrkg'

Verlies

Admimstratie

Scholing'

Reistyd

Legcada Morf-subcuUne intusie van morfine. Mann-intraveneuzc infusic van manmtol. AB-inUavcncure
mfusic van antibiotica, Dola-ccntraalvcneuze infusic van dopaminc en lasix. Totaal-«llc hchandchngen in het
project, '-kleiner dan 1%. '~kolomtolaal variecrt door afronding van 99*/» tot 10l%,*~wekclijks werkovcrlcg
behalve met feestdagen 45 wcken x (2 uur gczamenlijk * I uur ondcrling in dc diensO.'-wekelijks werkovcrle|
behatve met fecstdagen 45 wcken x 2 uur,'«scholing voor TMVs op hctzclfdc aanial urcn gesteld ah voor
reguliere wijkverplccgkundigen.

het toedieningsschema in dagbchandeling, op dc short-stay of op de verpleegafdeling
gegeven worden. Omdat bij antibiotica alle ziekenhuisaltematieven voorkomen, dient met

Tabel 14.16 Gemiddcldc kosten per dag van infuusbchandclingcn thuis (guldens).

Kostensoort

TMV

Huisartsconsult dag
avond

weekend
totaal

Coordinate

Proefgift dagcentrum

EHBO consult

EHBO iv naald

Personeel totaal

Medicatie

Infuusmateriaal

CADD 1® pomp

I VAC 591® pomp

Infuusstandaard

Afval

Materieel totaal

Totaal

Behandel ingcn/patiemen

Totaal infusiedagen

Totaal zorgdagen

SI morf
134

17
9
11
38

16

-
-
-

188
27

20

-
•

2

2
SI

239

57/56
634

701

IV man

154

6
1
2
8

21
34
1

3
220

19

5

-
4 =

2

3
34

254

44/28
322
567

IV ab
207

4
1
•
5

10

-
1
3

227

135

32
-
4 '
1
1

174
400

22/15
501
551

IV ov
295
16
20
9

44

17

-
0
0

356
20
37

-
3
1
2

64

420

10/10
118
132

CVdola
124

3

•
3
15

-
-
-

142

8

85'
24
-
•

2
119

261

30/9
836

1535

CVov
80

3
1
•
5

13
3
-
-

100

73

42

-
1
*

2
118

218

8/4
166
232

Tonal
151

7
3
3
14
IS
4
0
1

186
43

44

8
2
1
2

99

286

173/123

2591

3734

Legenda: *=kleiner dan / I , '-inclusief disposable pompreservoir.'-pomp met altijd gebruikt.
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een gemiddelde daarvan (/807+/807+/375)/3=/663) vergeleken te worden. Dopamine en
lasix (CV dola) en overige centraalveneuze infusies (CV ov) kunnen meestal in dagbehan-
deling of op de short-stay toegediend worden. Bij dagbehandeling blijft de infusie van
hartmiddelen beperkt tot het aan- en afkoppelen van het centraalveneuze infuus. Ook bij
antibiotica-infusie moeten patiönten voor elke gift naar het ziekenhuis komen (bij de
behandelde patiönten een- tot viermaal per dag). Tussendoor en 's nachts zal teruggevallen
dienen te worden op de EHBO. Bij ziekenhuisbehandeling nemen buiten de kosten voor
gezondheidszorg de reiskosten van het patiöntsysteem toe. Als altematief is naast het
verpleegdagtarief ook vergeleken met een schatting van de werkelijke verblijfsdagprijs van
/432 (bijläge 14.2) en met het dagbehandelingstarief van /375. Vergeleken met de zieken-
huisalternatieven is de gemiddelde besparing voor de gezondheidszorg bij vergelijking met
de verpleegdagprijs 44% (30 tot 70%) of 37% (23 tot 46%), met de verblijfsdagprijs 34%
(3 tot 50%), en met het dagbehandelingstarief 24% (-12 tot 42%Xbijlage 14.4).

14.6 Bcschouwing
Ook in deze Studie is men overwegend tevreden over de diverse aspecten van de IT zoals
die binnen dit zorgmodel voor CMTZ thuis is aangeboden. De variatie van de gemiddelde
score voor de vier respondentgroepen in percentage van de maximumscore is: ZKM-it23:
82-90, CSQ-8: 81-86, rapportcijfer huisarts: 74-83, TMV: 80-91, wijkverpleegkundige:
78-89 en organisatie: 80-82. Wat betreft kwaliteit en tevredenheid kan IT de vergelijking
met andere vormen van landelijke en regionale klinische en thuiszorg zeker doorstaan. In
verband met de continuTteit van zorg blijft de overeenstemming tussen zorgverleners
onderling en tussen het patient- en het zorgsysteem ondanks een zeer patientgericht
zorgmodel aandacht verdienen. IT kan via dit zorgmodel doelmatig worden geleverd.

Binnen KvZ zijn de zorginhoudelijke en dienstverlenende domeinen bestudeerd. In de
hoofdstukken 8 en 12 zijn sommige aspecten daarvan al besproken. Bij de hier
gehanteerde uitgangspunten en meetinstrumenten lopen de beoordeling van de kwaliteit
van de zorg en tevredenheid in elkaar over. Onderzoek naar tevredenheid met zorg levert
meestal zo'n 75% tevredenen op."° Ook in het onderhavig onderzoek is men overwegend
tevreden. Visser vond onder patiönten in ziekenhuizen slechts 16,5% ontevredenen.™*
Ondanks dat het vaak chronisch en ernstig zieken betreft, is men ook in het onderhavig
onderzoek weinig 'ontevreden' (infuuszorg belastend: 21-33%).
Het creören van een schaal op basis van kwaliteitsaspecten naar NRV/RGO/NWO en
diverse onderdelen van de zorg blijkt theoretisch mogelijk. De door voornoemde
organisaties onderscheiden dimensies zijn in de praktijk goed toepasbaar, maar worden in
deze Studie statistisch niet ondersteund. Oorzaken kunnen zijn dat alle respondenten over
alle aspecten werkelijk gelijkelijk tevreden zijn of dat er sprake is van antwoordtendentie
(waardoor de dimensies niet tot uiting komen) öf dat zij de verschillende dimensies daad-
werkelijk niet duidelijk onderscheiden. Gezien het grote aantal onderscheiden aspecten
plus de mogelijkheid tot reactie bij elke vraag, lijkt de kans klein dat dit veroorzaakt wordt
door een geringe inhoudsvaliditeit. Bij gebruik van de samenvattende ZKM-Ü8 in plaats
van de gespeeifieeerde ZKM-it23, worden de subdimensies binnen de kwaliteits- en de
zorgdimensie iets beter onderscheiden. De ZKM-it23 en de ZKM-it8 komen onderling
goed overeen (tabel 14.10). Dit biedt de mogelijkheid om al naar gelang van de gewenste
detaillering voor e'en van beide te kiezen. De overeenstemming met de CSQ ondersteunt,
dat de uit zorginhoudelijke items opgebouwde ZKM-lijsten evenzeer het dienstverlenend
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domein -de tevredenheid- weerspiegelen. :j
Men kan diverse aspecten van de zorg verschillend beoordelen. De tevredenheid in het
algemeen en met medische zorg is meestal hoog, die met verpleegkundige zorg lager.***
Daarnaast is men tevTedener over handelen dan bijvoorbeeld informeren. Op grond van de
rapportcijfers is men in het onderhavige onderzoek niet tevredencr met de medische zorg.
Men geeft eveneens geen hoger punt voor items inzake het dirccte handelen dan over het
informeren, signaleren en veranderen en psychosociale begeleiding.
Ook in deze Studie correleert de CSQ-8 goed met diens verkorte versie (CSQ-3) en minder
met de 6en item CSQ-1 (§14.4.2).*" In dit type onderzoek zou vanwege de verminderde
belasting met de drie item versie kunnen worden volstaan. In ander onderzoek correleerde
de CSQ-8 hoog met rapportcijfers (r=0.84).'" "= In deze Studie correleert de CSQ siecht
met het gemiddeld rapportcijfer. Dit gemiddeld rapportcijfer is echter opgebouwd uit de
rapportcijfers voor de afzonderlijke zorgverleners en niet voor de zorg in z'n gehecl. De
CSQ-8 blijkt wel overeen te komen met het rapportcijfer voor de TMV bij de patient,
naaste en verpleegkundige. Dit is te verklaren vanuit dc prominente rol van dc TMV in het
zorgproces. Bij de overige zorgverleners wordt geen significant verband aangctroffcn. De
corrclatic tussen het rapportcijfer voor de zorgverleners en dat voor de organisatie van de
IT zoals dc zorgverleners die zelf geven, benadrukt eveneens dc bclangrijke rol van de
TMV. Zowel bij verpleegkundigen als bij huisartscn zijn dcze corrclaties het hoogst voor
de TMV. Evenzo correleert het item belasting alleen bij de verpleegkundigen significant
negatief met het rapportcijfer voor de TMV. Anders gezegd hoe hoger het cijfer voor dc
TMV, hoe lager de score voor de belasting.

Buiten het bezwaar van het ontbreken van het oordeel van de patient lijkt het een goede
keuze de CSI vanwege de gerichtheid op de hele zorgsituatie niet als maat voor de
belasting van de infuuszorg mee te nemen. De belasting gemeten volgens de CSI correleert
niet of zwak (alleen bij de verpleegkundige) negatief met de CSQ. De negatieve correlaties
van zowel de CSQ-8 als de CSQ-3 met de speeifieke vraag naar de belasting van de
infuuszorg (tabel 14.10) zijn dan ook voor alle respondenten hoger.
Er is geen aparte vraag naar de ontevredenheid met de zorg opgenomen, omdat de Stelling
over de belasting indirect naar de 'diskwaliteit' informeert en als zodanig als een vraag
naar 'ontevredenheid' is op te vatten, en bovendien via rapportcijfers voor zorgverleners
een oordeel is gevraagd met ingebouwde norm.**'

De hier gehanteerde vergelijking met andere studies verdient voorzichtige interpretatie
door de verschillen in meetinstrumenten, soort zorg en tijd (zie ook §2.5). Door op het
niveau van Stellingen te vergelijken en gericht te zoeken naar metingen in dezelfde
zorgregio en tijd kunnen deze bezwaren deels opgeheven worden.

Vanzelfsprekend is de overeenstemming in het oordeel over de zorg slechts een grove
indicator voor de afstemming van zorg. Toch kan op deze wijze inzicht worden verkregen
zonder de respondenten met extra vragen te belasten. De overeenstemming tussen patient
en naaste is redelijk tot goed, die tussen zorgverleners en tussen het patient- en het
zorgsysteem slechter (tabel 14.14). Voor het zorgmodel pleit dat de patient en verpleeg-
kundige gedeeltelijk overeenstemmen. De overeenstemming tussen verpleegkundigen en
huisartsen steh teleur. Het is reeel te veronderstellen dat ook de IT niet altijd optimaal
afgestemd is op hetgeen het patientsysteem wenst. Enerzijds kan niet altijd aan alle wensen
tegemoet gekomen worden. Anderzijds zullen professionele zorgverleners in een aantal
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gevallen tekortschieten, omdat ze de behoeften van het patientsysteem onvoldoende l>
kunnen inschatten of de zorg onvoldoende op elkaar afstemmen. De afstemming en
daarmee de continufteit van de zorg lijkt voor verbetering vatbaar.

De TMVs hebben een lagere 'face to face produktiviteit' door het benodigde extra overleg
binnen het team en met andere zorgverleners, maar vooral door de extra reistijd. Men zou
kunnen proberen het aandeel van de reistijd te vertagen door binnen een regio diverse
teams te laten opereren. Dit zou echter in totaal meer personeel vereisen en daarmee ook
hogere kosten voor aanstelling, scholing en bereikbaarheid en per individueel team lid
minder ervaring opleveren met gevaar voor de deskundigheid. Al met al bevestigt de
aangetroffen tijdsverdeling de 50/50 verhouding tussen de zorg bij de patient thuis en de
daarvoor benodigde overige taken, waarvoor gespecialiseerd en gedifferentieerd werkende
verpleegkundigen vaak pleiten.
In vergelijking met het geldende 1TZ tarief van /200 was IT /86 of 40% duurder. Zou het
van dc oorspronkelijke experimenten afgeleide ITZ tarief echter voor prijsstijgingen
gclndexeerd zijn, dan zou dit in 1995 /238 hebben bedragen.™ In dat geval zou de
overschrijding /50 per dag oftewel ongeveer 20% hebben bedragen.
In dc kostenvergelijking wordt thuisbehandeling via een 'organisatie' in een pioniers- en
differentiatiefase vergeleken met die via een academisch ziekenhuis in een differentiatie en
integratiefase/*" In combinatie met de in de operationalisatie en resultaten vermelde •
aannames Icidt dit er toe dat de uitkomsten met voorzichtigheid benaderd dienen te
worden. Evenals elders blijkcn de kosten van thuisbehandeling in vergelijking met
verpleegtarief, verblijfsdagprijs en dagbehandelingstarief lager.'"'" Andere studies
rapportcrcn bcsparingen van 20-75%/"- *"• "*•'" Bij intraveneuze infusie van antibiotica
zijn de besparingen van thuisbehandeling binnen deze Studie (40%; verpleegdagtarief)
ondanks de kleinere schaaigrootte vergelijkbaar met een Leids zusterproject (39%)."° Over
de projectperiode gerekend resulteert dit afhankelijk van het scenario in 'besparingen' van
/230.000 tot /670.000 ten opzichte van ziekenhuisbehandeling (bijlage 14.4)."*
Ondanks dat thuiszorg doorgaans goedkoper is, blijft er een respectabel dagbedrag nodig
om kwalitatief verantwoorde zorg te verlenen. Het patientsysteem kan de behandeling
immers zelden grotendeels zelf overnemen. Daarom dient er per individuele patientsituatie
afgewogen te worden of de thuiszorg naast een goede ook een goedkopere optie is. Vooral
waar veel logistieke voorbereiding nodig is en de behandelduur relatief kort is, zou
thuisbehandeling even duur of zelfs duurder kunnen zijn dan ziekenhuisbehandeling.
Al met al lijkt IT via dit zorgmodel echter doelmatig te kunnen worden geleverd.

14.7 Concludes
Er zijn geen aanwijzingen dat IT volgens het hier beschreven model zorginhoudelijk
kwalitatief minder verantwoord of doelmatig is of minder gewaardeerd wordt dan andere
soorten klinische en thuiszorg. De kwaliteit van en tevredenheid met de zorg varieren
echter met de wijze van vragen en per soon respondent. Ook in deze Studie is men over het
algemeen tevreden. Zoals verwacht treden de belangrijkste problemen op ten aanzien van
transities in de zorg en betreffen veelal de communicatie en samenwerking.
De beoordeling van de KvZ en tevredenheid in het patientsysteem stemt overeen. Helaas
geldt dit niet voor de overeenstemming binnen het professionele zorgsysteem en tussen dit
en het patientsysteem, hetgeen problemen bij de continufteit van zorg kan opleveren.
IT is via het gekozen zorgmodel doelmatig te leveren.
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Hoofdstuk 15

Kosten voor de gezondheidszorg, patient en
maatschappij

15.1 Inleiding
Na de kwaliteit van leven en van zorg gaat dit hoofdstuk vanuit functioned rationaliteit
(aandachtspunt 9 uit hoofdvraagstelling III) in op de kosten van IT. Aangezien tot dusvcrre
een reguliere financieringsgrondslag ontbreekt, is de kostenopbouw bestudeerd. Omdat
met de overgang van klinische zorg naar thuiszorg naar verwachting kosten van dc
professionele zorg naar het patiCntsysteem verschuiven. is een maatschappclijk pcrspectief
gekozen. Na de beschhjving van de theorie, vraagstelling en operationalisatie worden de
kosten voor de gezondheidszorg, het patiCntsysteem en de maatschappij besproken.

15.2 Theorie bij Studie naar kosten van gezondheidszorg
Drummond et al. delen economische evaluaties in de gezondheidszorg in op grand van het
onderwerp van Studie en eventuele vergelijking (schema 15.1 ).***•'" Studie van eön
behandeling kan leiden tot een kosten- of uitkomstenbeschrijving; die van meerdere tot een
kostenvergelijking, werkzaamheids- of effectiviteitsevaluatie en 'volledige economische
evaluatie'. Een economische evaluatie omvat bij voorkeur ook Studie naar de werkzaam-
heid, effectiviteit en beschikbaarheid van een behandeling. Drummond et al onderscheiden
de volgende kostensoorten: kosten van het organiseren en verlenen van gezondheidszorg;
kosten die patiönten en hun families maken (tijd die zij investeren en inkomsten die zij
mislopen) en overige kosten in de maatschappij/" Kosten zijn boekhoudkundig (nadruk
op waarde) of via de kasgeldmethode (nadruk op geldstromen) te benaderen.™-"'

Schemi 15.1 Onderschcidende kenmerken van studies naar kosten in de gezondheidszorg

Ge>n vergelijking
•Iternatieven

Wil vergelijking
altern* tieven

Kosten öf effeeten

Allein kosten Allein effecten

Kosten beschrijving ; Uitkomst beschrijving

Kosten vergelijking Wcrkzaamhcid en
doeltreffendhcid

Kotten eo effeeten

Kosten uitkomst beschrijving

-kostenminimal tsatic
-kostcneffectiviteit
-kostenutilileit
-koslenbenefit

15.3 Vraagstelling, indicatoren en operationalisatie
De vraagstelling betreft de kosten van IT voor de gezondheidszorg, voor patiönten en hun
naaste verzorgers en kosten voor de maatschappij. In deze Studie is niet de werkzaamheid,
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maar de toepassing thuis bestudeerd. Effectiviteit en brede toegankelijkheid bij toepassing
thuis zijn bewaakt via: instroom, klinisch resultaat, bijwerkmgen en complicaties. Door
uitkomsten en kosten niet te koppelen, is een volledige economische evaluatie niet
mogelijk. Wei is getracht de kosten vanuit maatschappelijk perspectief te beschrijven.
Daartoe zijn kosten van de organisatie en daadwerkelijke verlening van gezondheidszorg
alsook materiele en personele (geinvesteerde tijd) kosten die patienten en hun families
maken, gemeten. Buiten het 'produktieverlies' door de inzet van naaste verzorgers zijn
geen andere kosten 'elders in de maatschappij' berekend. Voor inzicht in de kostprijzen is
zoveel mogelijk de kasgeldmethode gebruikt. Omdat de kosten tijdens het project
nauwelijks veranderden, is niet gedisconteerd naar 'net present va lue ' / " Belastingen
(loonbelasting en sociale premies) en overhead zijn alleen bij de TMVs berekend. Ook in
de gehanteerde tarieven kunnen deze voorkomen. BTW is niet berekend. Kosten van
infusic thuis en in het ziekenhuis zijn in het kader van doelmatigheid vergeleken (H.14).

1 5.3.1 INDICATOREN EN OPERAT1ONALISAT1E KOSTEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
De kosten tijdens de projectperiode zijn gebaseerd op een aantal aannamen (§11.2-§11.4).
Voor de TMVs en voor aan de wijkverpleegkundigen overgedragen infuuszorg gold een
uurtaricf van /55 (bijläge 15.1). Bij de huisartsen gold overdag bij ziekenfondspatienten
het Intcnsieve Thuiszorg (ITZ) tarief van /34,25, later /34,50; bij particulieren het
consulttarief van / 5 1 , later /52.50; 's avonds en in het weekend was dit het dubbele. Bij
behandelingen tot en met 2, 4 en 8 weken zijn respectievelijk 3, 6 en 9 uur coordinate
(uurtarief /50) omgeslagcn. Voor een proefgift in het dagcentrum stond een tarief van
/375. Bij de medicatie is uitgegaan van de ziekenhuisverrekenprijs plus 15% vulkosten, bij
infuusmaterialen van de ziekenhuisverrekenprijs plus 20% handelingskosten (project als
'externe afnemer'). De infuusstandaard kostte / 8 per week, de I VAC 591® infuuspomp
/ 5 per dag. Bij patienten met hartfalen kochten zorgverzekeraars de CADD I® pompen en
gaven ze aan de patienten in bruikleen (bijlage 11.1: maandbedrag /165 per stuk). De
afvalverwerking via het ziekenhuis kostte ±/25 per patient per maand (bijlage 15.2).

1 5.3.2 INDICATOREN EN OPERATIONALISATIE MATERlELE KOSTEN PATIENTSYSTEEM
Tot het patientsysteem zijn de patient en diens naaste verzorgers gerekend. De meeste
direct aan de behandeling gekoppelde kosten zijn meegenomen: de kosten van het
lidmaatschap van het Groene Kruis, de eigen bijdrage voor de huisarts en reis-, telefoon-
en afvalkosten. De eigen bijdragen voor infuusmaterialen (verbandmiddelen en dergelijke)
zijn niet tot de kosten van de patient gerekend, aangezien deze bij ziekenhuis vervangende
zorg eigenlijk altijd vergoed zouden moeten worden. Voor de huisarts is geen eigen
bijdrage gerekend aangezien het intensieve thuiszorg betrof. Ook is bij de patienten met
hartmiddelen geen rekening gehouden met een eventueel af te sluiten kostbaarheden-
verzekering voor de in bruikleen gekregen cassettepompen (gezamenlijke nieuwwaarde
rond /20.000). In de projectperiode hoefden patiCnten geen lid te zijn van het Groene
Kruis (/54,75 in 1995), bij de voortzetting als reguliere zorg wel.™ Bij continue infusie
van hartmiddelen is de contributie per patient berekend. Bij andere IT is uitgegaan van het
aantal behandelingen, zodat deze kosten iets te hoog uitvallen (vervolgbehandeiing binnen
1 jaar normaal geen extra kosten). Entreegeld is niet opgenomen (/70,50 in 1995), hoewel
dit verschuldigd was bij zorg binnen drie maanden na het begin van het lidmaatschap.
Reiskosten naar het ziekenhuis voor een proefgift. het opnieuw inbrengen van een
infuusnaald op de EHBO of een EHBO-consult, zijn vermenigvuldigd met de gemiddelde
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reisafstand tot het ziekenhuis op basis van de regionale verdeling van de patienten (tabel
8.1 gemiddelde enkele reisafstand 7.1 km). De reiskosten zijn berekend A /0.59 cent per
kilometer '• Patienten konden zelf de infuusstandaard bij het Groene Kruis halen of
terugbrengen. Thuis bezorgen en weer ophalen kostte /5 . later /7,50 per keer. De
telefoonkosten konden niet precies vastgesteld worden en zijn daarom op /I per dag
gesteld (coordinate) Voor dit bedrag kan binnen kantoorurcn ongcveer 5 minuten gebeld
worden buiten het basis-tahefgebied (erbinnen 15 minuten)/"
Niet alle arval is als ziekenhuisafval verwerkt (bijläge 15.2). Vanwege de hygiene word!
eens per week een aparte vuilniszak gebmikt. Bij niet continue infusie stijgt daardoor de
prijs per dag. De kosten van de afvalzak zijn op /2 per week gesteld."*

1 5.3.3 INDICATOREN EN OPERAT1ONALISAT1E PERSONEIE KOSTEN PAT1ENTSYSTEEM
Ter inschatting van de personele kosten van patienten en naasten kan gekckcn worden naar
tijdsinvestering, hier 'uurbelasting" genoemd. Ook kan gekeken worden naar het niet
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, hier 'produktieverlies" genoemd Ovcrige maat-
schappelijke activiteiten (sruderen, vakantie) zijn moeilijker in geld waardeerbaar. Voor de
patient zijn de kosten van diens 'arbeidsongeschiktheid' niet berekend aangezien het niet
aannemelijk is dat de patient bij een zickenhuisopname wel had kunnen werken (incidcn-
teel kon men door de thuisbehandeling juist wel werken). Bij bcrekening van dc personele
kosten van de naasten is zowel naar de uurbelasting (tabel 13.15) als het produktieverlies
gekeken (tabel 13.16). Omdat niet iedereen voltijds werkt, zal het produktieverlies iets
overschat worden. Bij 'gedeeltelijk' produktieverlies is gerekend met 50%. Als maat is de
full-time equivalent (fie), overeenkomend met 8 uur per dag, gehanteerd. Met de
verhouding tussen de naasten is rekening gehouden (tabel 13.10) omdat niet bij iedere
patient een rweede, derde en vierde naaste aanwezig is, maar de ftc's wel per patient
berekend worden. Om het verschil te illustreren tussen de uurbelasting van de thuiszorg en
het produktieverlies daardoor en ter controle van de interne validiteit is per soort infusie de
verhouding tussen beiden berekend. Bij de door de patient verstrekte gegevens zijn de
gegevens van naasten 1-4 opgenomen, bij de door de naaste 1 verstrekte gegevens alleen
die van naaste 1 zelf.

Er is nog volop discussie over de waardering van zelf- en mantelzorg.***'""" Op grond
van bovenstaande en kenmerken van patienten en naasten kan voorondersteld worden dat
zorguren door naasten anders niet 100% produktief zouden zijn geweest (§13.5.2.3).
Verlies aan werktijd wordt wel op 50% gewaardeerd en verlies aan vrije tijd op 35%."'
Vanwege de intermediaire positie van huishoudelijke activiteiten en vrijwilligerswerk zijn
deze op 42,5% gewaardeerd. Uit tabel 13.13 (cijfers in tabel zijn afgerond) is ongeveer het
waarderingspercentage voor de onderzoekspopulatie te bepalen: 28,7x0,50%+(44,8+3,7)
xO,425%+(13,9+0,9+l,9+2,8+14,8)x0,35%=±47% (vöör correctie)=±42% (na correctie
omdat de percentages totaal naaste 1 samen 111,5% zijn). Bij een gemiddeld brutosalaris
van /44 .300 en 1.442 werkuren per jaar (alle werkenden), bedragen de maatschappelijke
kosten van een gemiste werkdag / 2 4 6 (voltijds werkenden zelfs /56.300/1.732x8=/260) ,
omgerekend per kalenderdag / 1 2 1 ™ Bij waardering op 42% is dit / 1 0 3 (voltijds / 1 0 9 )
per werkdag en / 5 1 (voltijds / 5 5 ) per kalenderdag.

1 5.3.4 INDICATOREN EN OPERAT1ONALISATIE TOTALE MAATSCHAPPELrjKE KOSTEN
De geschatte totale maatschappelijke kosten zijn hier gelijk gesteld aan de kosten van de
gezondheidszorg en de materigle en personele kosten voor het patientsysteem.
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15.4 Resultates
De kosten verschillen per behandeling. Subcutane infusie van morfine/vocht, intraveneuze
infusie van mannitol en antibiotica en centraalveneuze infusie van hartmiddelen zijn in
deze volgorde opgestart (§7.6.1). De instroom stabiliseerde zieh in de tijd (figuur 8.1). De
piek begin 1994 markeert het wegwerken van een wachtlijst voor mannitolinfusie. De
maximale behandelduur is om administrative redenen beperkt tot 8 weken (H:8). Bij
längere behandelingen of vervolgbehandelingen ging daama een nieuwe episode in.

15.4.1 KOSTEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

De kosten op basis van de in de operationalisatie genoemde prijsafspraken zijn via
individuele kostenoverzichten aan de zorgverzekeraars gedeclareerd. Bij 173 infuus-
behandelingen in iets meer dan twee jaar bedragen zij in totaal /623.000, per infusiedag
/240 (bijlage 15.3). De individuele kostenoverzichten geven echter niet alle kosten weer.
Met name de salariskosten van de verpleegkundige infuuszorg geven een zodanige onder-
schatting van de totale kosten dat deze gecorrigeerd zijn (bijlage 15.3). De kosten na deze
correctie bedragen ruim /740.000 of/286 per infusiedag. Tabel 15.1 geeft de gemiddelde
kosten (R) en de standaarddeviaties (sd) na deze correctie.

Tabel 15.1 Holten van de gczondheidszorg per infiiusbchandcling thuis (guldens).

Kottcuoort

TMV/wijkverplecgkundige

Huitartsconsult dag
avond

weekend
totaal

TDC CoOrdinatie

Proefgift dageentrum
EHBO consult

EHBO iv naald'

Medicatie
Infuusmatcriaal'

CADD 1* cassenepomp
IVAC591»infiiuspomp

Infuusstandaard
Afval

Totaal

Behandelingen / patiCnten

Aantal dagen infusic totaal
gemiddeld

standaard deviatie
bereik

Totale zorgduur

Sl morflne
x

1.498

191
104
123
418

176
•

•

2.092

302
219

-

3
IS

27
ttft

2.661

57/56
634

11.12
13,91
1-69
701

sd

1.755
204
217
187
499

70
-
-

2.0«

595
222

-
15
16

8

2.816

IV mannitol
X

1 126
42
6

11
59

150

247

5

22

136

38

-
32

15

25
2*7

1.856

4 4 / 2 8 '
322
7,32
1.49
2-8
567

sd

359
36
20
36
52
0

197

20

32
¥79

23
22

-
8

8

0

J i
476

IV antibiotica
s

4.724

82
14
9

106
232

-

32
71

3.079

725

-
91

29

31
J.95J

9.119

22/15
501

22,77
14.17
5-57
551

sd
3 526

69
37
30

105

11!

-

81

112

2.766
555

-
67

18

11
J.307

6.092

Leg*nda '-voor het inbrengen van een intraveneuze canule gold een tanef van /40, *=inclusief disposable
pomprcservoirs bij CADD I® de 50 ml cassettes, bij de Sidekick« de 100 ml, 100 ml/uur mfuuszakjes,
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De 57 periodes met subcutane infiisie van morfine en overige medicatie zijn geheel binnen
de thuiszorg georganiseerd. Alleen voor coördinatie, inzet van een infuuspomp met
bijbehorende infuuslijnen en afv alvoorziening is teruggevallen op het ziekenhuis. De
kosten van adviezen aan huisartsen (±10 stuks) en huisbezoeken (±3 stuks) van de
pijnconsulent zijn niet in de kosten opgenomen. Gemiddeld kost subcutane infusie van
morfine per behandeling /2.66I en per infusiedag /239. Verschillen in behandelduur
veroorzaken de grote standaarddeviatie. Twee patiCnten ontvingen subcutane infiisie van
vocht. Gemiddeld kost dit per behandeling /1.085 en per infusiedag / l55 .
Mannitol (44) en antibiotica (22) zijn intraveneus toegediend met een infuuspomp. Deze
zorg is vooral vanuit het ziekenhuis verleend (proefdosis. medicatie. materialen. pompen,
afvalverwerking). Moest een nieuwe infuuscanule ingebracht worden en wilde of kon de
huisarts dit niet. dan werd teruggevallen op de EHBO. De gemiddelde kosten per
behandeling en infusiedag zijn bij mannitol respectievelijk / l .856 en /254 en bij
antibiotica gemiddeld' /9.119 respectievelijk /400 Verschillen in aantallen. frequentie
en prijzen van antibiotica veroorzaken de grote standaarddeviatie. Ook de overige
intraveneuze behandelingcn (§12.3) verschillen sterk en zijn vooral vanuit het ziekenhuis
begeleid. Zij kosten gemiddeld' /4.962 per behandeling en /420 per infusiedag.

Ttbd 15.1 vtm
I\ OYfrif

3 416

IM
232
106
522

193

0
0

/.20J

236

446
.

36
14
28

7<S0

4.962

10/10

118
11,80
12.86
2-34

132

• *

sd

5.362

147
385
12S
591

101
.

0
0

5.5W

324
690

.

56
11
8

« /

6.468

Kosten van de gezondhetd

CV dopaaiM/lmiix

3445

74
10
5

88

420

3.953

233

2,376

663

46

JJ/S

7.272

30/9

836
27,87

7,61
6-32

1.535

sd

II52
M
27
25

102

73

/.70O

80

775

131

.

9

2.078

szorg per inniusbehandeting thuis (guldens)

CVoverig

s
1666

69
26
9

103

263

47

•

707«

1510

874

-

24

10
34

4.532

8 / 4 '

166
20,75
15,67
1-40

232

sd

2.310

98
73
24

173

155

133

•

1963

999

.

34
14
13

7Wtf

3.278

All« bcbaadtllngra

2264

111
54
52

217

224
63
3

15

7790

650
633
113
24
13

.30
/ ¥ M
4.27g

173/123'

2,591
14,98
1336
1-69

3.734

td

2485

146
166
126
367

121
14t
32

.4JL
7(5/2

1.468

952
251
41
15

IJL
70U
4.195

Legend« vervoig: '=een patient kreeg eerst intraveneuze en later centraalveneuze mannitolinfusics.'-inclusief
subcutane behandelingcn zonder morfine bij rwee patienten.
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De 30 periodes met infusic van hartmiddelen omvatten 418 behandelingen. Bij de 24-uurs
toediening wordt op de ene dag aangekoppeld en de volgende afgekoppeld. Daarom is bij
de berekening van 836 infusiedagen uitgegaan. De gemiddelde kosten zijn /7.272 per
behandeling en /261 per infusiedag. Omdat de verplaatsing van de behandeling naar de
thuiszorg centraal Staat, zijn de kosten die niet verschuiven (specialist, diagnostiek, etc)
buiten beschouwing gelaten. Ook de kosten voor indicatiestelling bij patienten met
chronisch hartfalen (gemiddeld 3,5 uur ä /81,25=/285) die niet voor IT in aanmerking
komen (bijlage 7.4) zijn niet doorberekend.
De overige 8 centraalveneuze behandelingen betreffen vochttoediening 2x, virostatica 3x,
mannitol 2x en doorspuiten Ix. Zij varieren van 1 dag (doorspuiten) tot 40 infusies in twee
maanden (virostatica). 'Gemiddeld' kosten zij /4.S32 per behandeling en /218 per dag.

15.4.2 MATERJELE KOSTEN PATIENTSYSTEEM
De aan de IT verbünden materieie kosten voor het patientsysteem variCren van /2 tot /12
en zijn gemiddeld /5 (tabel 15.2). De berekening is slechts indicatief en hangt sterk af van
de keuze voor de kosten en de vvijze waarop deze vervolgens berekend worden. De belang-
rijkste kosten die niet zijn berekend, zijn reiskosten van naaste verzorgers. Deze woonden
op grond van de selectiecriteria meestal bij de patient in huis (H: 13). Verdere aandacht
verdienen eigen bijdragen aan de kosten van de huisarts en infuusmaterialen. Indien deze
in de (ockomst aan de patient in rekening worden gebracht, dan zullen de kosten voor hem
fors toenemen.'"

Tabd 15.2 Materielc kosten voor patienten en nuste verzorgen per infusiedag (guldens).
Koitentoort
TMV (hdmaatschap)'

CoOrdinatie (telefoon)
Proefgift dageentnim

EHBO consult

EHBO iv naald'
Infuusstandaard'

Afval

Totaal

ßchandel ingen/patienten

Totaal infusiedagen

Slmorf
4,92
1,00

-
-
-

1.35
0,29

7,56

57/56
634

IV man
7,48
1,00

0,75
0.08
0,62

2,05
0,29
12,27

44/28

322

IV ab

2.40
1,00

-
0,15
0,65
0,69

0,29

5,18

22/15

501

IV ov

4,64

1,00

-
0,00

0,00
1,27

0,29

7,20

10/10

118

CVdola
0,65
1,00

-
-
-
-

0,50

2,15

30/9
836

CVov

2,64

1.00

-
-
-
-

0,29

3,93

8/4
166

Totaal
2,60
1,00

0,09
0.04
0,20

0.78

0,36
5,07

173/122

2.591

Legeada '-voorbceld hdmaatschap morfine: tabel 15 1 vermeid! 57 behandelingen en 57x/54,75=/3 121 is
/3 121/634-/4,92 per infusiedag, =-voorbeeld EHBO iv naald bij mannitol: bijlage 15 3 vermeldt /960 dat
overeenkomt met /960//40=24 consultcn die een rcisafstand van 24x7.1x2=341 kilometer vergen leidend tot
341x/0,59-/20l aan totale kosten is/201/322-/0,62 per infusiedag.'=voorbeeld infuusstandaard bij morfine:
57 behandelingen komen overeen met 57x/7,S0x2-/85S aan totale kosten is /855/634-/1,35 per infusiedag.

15.4 .3 PERSONELE KOSTEN PATIENTSYSTEEM
De uurbelasting en het produktieverlies zijn bij ernstig zieke patienten hoger (tabel 15.3;
berekening bijlage 15.4). De patient geeft een lagere werkbelasting voor naaste 1 op dan
naaste 1 zelf. De personele kosten gemeten in uurbelasting bedragen volgens de patient
/85, volgens naaste 1 is diens eigen inbreng /35 hoger (0,67fte; bijlage 15.4). Samen met
de naasten 2-4 van de patient bedragen de kosten dan /120. Gemeten in produktieverlies
bedragen de personele kosten volgens de patient /18, volgens naaste 1 zelf is diens
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inbreng / 2 0 hoger(0,17ftc: bijlage 15.4). Samen met de naasten 2-4 van de patient
bedragen deze kosten dan /38. De verhouding tussen de uurbelasting en het produktie-
verlies bedraagt bij de patient voor alle soorten infusies ongeveer 5:1. bij de naaste I zelf
ongeveer 3:1.
Indien men de personele inzet van naasten zo waardeert, kost mannitolinfusic gemeten via
de uurbelasting (schaduwprijs via marktsubsitutie) volgens de patient 7x/86»/6O0.
volgens de naaste 1 zelf (naasten 2-4 via patient) 7x/94=/660 per week."' Meet men het
produktieverlies via het hebben moeten opgeven van werk (opportunity costs), dan kost
dezelfde mannitolinfusie volgens de patient zo'n 7x /23=/ l60 en volgens de naaste I zelf
(naaste 2-4 via patient) 7x/39=/270 per week."' Ook wanneer een naaste vakantie of
zorgverlof neemt of zichzelf 'ziek meldt' blijvcn deze kosten vanuit maatschappclijk
economisch perspectief bestaan.

TabeJ 15J Personele kosten voor

ArbcM

Uurbelasting naaste 1
naaste 2
naaste 3
naaste 4

totaal (a)

Produlctieveriies naaste 1
naaste 2
naaste 3
naaste 4

totaal (b)

Verhouding totaal ab

Co/geat no<u/f 7 fmuuw /j

Uurbelasting (c)

Produktie verlies (d)

Verhouding c:d

Bchandel ingen/patienten

Totaal inftisiedagen

Slaiorf

•

•

101
41
2

57 /56

634

pafienten en naaste vcrzorgen per infusicdag (guldens)

rvataa

57
19
7
3

86
15
7
2
.

23
4

65
30
2

44/28
322

IV ab

38
7
2
3

48
8
4

-
10
5

47
5
9

22/15
501

IV«v CVMa CVtv

• SI •
27
23
23
130

* . *

• 85 •
• - •
• • •

10/10 30/9 8/4
118 836 166

TXttl

50
II
10
51
85
10
6
4
0
18
5

85
30
3

173/122
2.591

Legenda: *=niet berekend, —antwoordmogclijkheid komt niet voor Nota bene 1: door aftonding kunnen totalen
afwijken van de som van mdividuelc getallen. Notabene 2: precieze berekening in label B15.5 bijlage 15 4

15.4.4 TOTALE MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN
De kosten van de gezondheidszorg bedragen per infusiedag gemiddeld /286, de materiele
kosten voor het patiöntsysteem gemiddeld / 5 .
De personele kosten op basis van de uurbelasting zijn volgens de patient /85 en volgens
naaste 1 /120. Opgeteld variCren de totale maatschappelijke kosten dan van /376 tot /411.
De bijdrage van patienten en verzorgers varieert van 24% tot 30%.
Het -via het hebben moeten opgeven van werk gemeten- produktieverlies kost volgens de
patient / 18 en volgens naaste 1 /38. Opgeteld varieren de totale maatschappelijke kosten
dan van /309 tot /329 en de bijdrage van patienten en verzorgers hierin van 7% tot 13%.
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15.5 Beschoawfaig
Bij de berekening van de kosten van thuisbehandelingen kan het zorgverleningsmodel van
Orem gehanteerd worden.'" Een kostenoverzicht als het hier gepresenteerde levert geen
richtprijzen op voor de financiering van IT. De kosten zijn namelijk gerealiseerd binnen
den bepaald zorgmodel en met behandelingen onder de 'optimale omstandigheden' van een
onderzoekssetting. Inzicht is verkregen in de kosten van enkele subcutane, intraveneuze en
centraalveneuze 'standaardbehandelingen' en er wordt een methode aangereikt waarmee
de kosten van andere thuisbehandelingen berekend kunnen worden.

De kosten van de gezondheidszorg bij thuis- en ziekenhuisbehandeling verschillen per
behandeling en organisatie of afdeling en zijn moeilijk vergelijkbaar. De kosten voor de
gezondheidszorg bcstaan bij traditionele thuiszorg vooral uit arbeidskosten. CMTZ als IT
is kapitaal-intensiever (medicatie, apparatuur)."* Hier bedragen de arbeidskosten van de
TMVs ruim 50% en de overige personele kosten 10-15% van het totaal; die van
apparatuur, medicatie en infuusmaterialen ongeveer 35% van het totaal.
Bij de kostprijsbepaling van complexe medisch-technische behandelingen in de thuiszorg
dient cxpliciete aandacht uit te gaan naar de kosten van reizen, overdracht, overleg en
coordinate. Bij vanuit het Groene Kxuis aangeboden transmuraal infuusverpleegkundige
zorg is het, vanwege de kosten van het produktieproces, aan te bevelen tenminste het
COTG-richttarief van /81.25 te volgen bij bepaling van de uurprijs (integrale kostprijs
zorguur per deskundigheidsniveau).'"'" ™ En, hoewel de tarieven voor huisarts-
geneeskundige zorg kostendekkend lijken en de omvang van de huisartsgeneeskundige
zorg (aan de hand van consulten) relatief beperkt, dienen ook deze kosten in de toekomst
voor de beroepsgroep declarabel te zijn/"

De kosten van de gezondheidszorg van IT via de SGKH bij het hier gehanteerde zorg-
model varieren van /218 tot /420 per dag (tabel 14.16). De vergelijking met tarieven en
kosten voor andere complexe thuiszorg en ziekenhuiszorg viel gunstig uit (H: 14).
Vanwege de vaste kosten (investeringen, aanstelling TMVs) is thuisbehandeling alleen
goedkoper bij een voldoende aantal patiönten."^ Binnen het project ligt het minimum
aantal benodigde infusiedagen op ±215 per jaar (bijläge 15.5). Binnen het project zijn
echter de basisaanstellingen van de TMVs klein (0,1 fte) en daarmee de vaste kosten laag.
Bij grotere vaste dienstverbanden vallen besparingen lager uit als onproduktiviteit optreedt
door bijvoorbeeld de grillige instroom (figuur 8.1). Thuisbehandeling wordt echter pas
onrendabel bij hoge onproduktiviteit en läge besparingen (bijläge 15.5).

De materiele kosten voor het patifintsysteem zijn wellicht niet allemaal in kaart gebracht.
Een gemiddeld dagbedrag van /5 aan materiele kosten voor het patientsysteem lijkt laag.
Toch kan dit voor mensen met een laag inkomen en andere hoge kosten tengevolge van
hun ziekte, problematisch zijn. Zo zijn de kosten voor de chronische patienten gemiddeld
lager, maar zullen door het hogere aantal infusiedagen veelal hoger uitvallen (infusie
hartmiddelen 52 weken x 4 dagen x /2,15 = /450). Ook een ziekenhuisverblijf brengt
materiele kosten voor de patient (huur telefoon / 3 per dag voor de eerste 14 dagen) en de
naasten (reiskosten) met zieh mee.™

Bij de personele kosten voor het patientssysteem is alleen gekeken naar maximaal vier
naaste verzorgers. Ook de basisgegevens waarop de berekeningen gebaseerd zijn (H:13),
kunnen zeker ter discussie gesteld worden. De discussie over de waardering van zelf- en
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mantelzorg is reeds genoemd.
De belasting in uren blijkt beduidend groter dan uitgedrukt in het produktievcrlies. Een
van de oorzaken is dat een beperkt aantal naasten werk had tijdens de infuusbehandeling
(tabel 13.12). Ook duidt dit er op dat een netwerk van naasten een bepaalde hoeveelheid
zorg kan vcrlenen zonder het werk te hoeven staken. Bij de uurbelasting is expliciet
gevraagd naar de extra uren die de naaste met de patient doorbrengt. De opgaven betref-
fende de uurbelasting zouden aan de hoge kant kunnen zijn. Toch lijkt hun onderlinge
verhouding voor de verschillende behandelingen redelijk constant en intern consistent. De
hogere verhoudingen bij antibiotica zijn waarschijnlijk te wijten aan de kleine aantallen
patienten, het percentage werkende naasten is namelijk niet onevenredig groter (tabel
13.13).
Gekeken naar de uurbelasting van naasten (met alle voorbehouden) blijkt thuiszorg zonder
naasten incidenteel misschien net betaalbaar, maar structureel zeker 'onbetaalbaar'.

Maatschappelijk gezien zijn niet-professionele personele kosten -ook al zijn deze beperkt
tot de belasting van de naasten- wel degelijk aanwezig. Afhankelijk van de berekening
kunnen deze voor afzonderlijke infusies oplopen tot maximaal 36% (136/(239 f 8 • 136)) en
over alle infusies bekeken tot zo'n 29% (119/(286+5+119)) van de totaalprijs (uurbelas-
ting ingeschat door naaste) Ook bij gematigde aannamen (produktievcrlies ingeschat door
naaste) bedragen deze over alle infusies bekeken zo'n 12% (39/(286+5+39)). Dit
'werkverzuim' kan maatschappelijk economiseh gezien tot forse kosten leiden.

15.6 Conclustes
Ook de kosten van IT kunnen in kaart gebracht worden vanuit het zorgverleningsmodel
van Orem."* Dit kostenoverzicht levert geen richtprijzen op voor de financiering, maar
geeft wel inzicht en de methode kan bij de berekening van kosten van andere
behandelingen gebruikt worden.
Bij CMTZ als IT bestaan de kosten van de gezondheidszorg voor het grootste deel uit
personele kosten (65%). In dit zorgmodel vormt de TMV de grootste kostenpost.
De materiele kosten voor de patifinten en hun naasten zijn in deze studie niet hoog. Ook
treedt een aantal bij ziekenhuisbehandeling niet op (bezorgkosten, lidmaatschap thuiszorg)
en zullen andere afhankelijk zijn van eigen bijdragensystemen (thuisverpleging, verband-
materiaal).
De totale maatschappelijke kosten bedragen ongeveer /33O (286+5+39), indien men er bij
de personele kosten vanuit gaat dat de naaste voor naastenzorg niet betaald hoeft te
worden, maar naasten hiervoor ook geen inkomsten hoeven te derven (keuze voor
produktieverlies) en ervan uitgaat dat de naaste een accuratere inschatting van diens eigen
belasting kan geven dan de patient. Het aandeel van pat ion ten en naasten in de vorm van
hun materiöle en personele kosten bedraagt dan zo'n 12% van de totale maatschappelijke
kosten.
AI met al lijkt echter ook dit thuiszorgprogramma goed te passen binnen het wereldwijde
streven naar een kosteneffectieve reductie of stabilisatie van het aantal
ziekenhuisbedden.™
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Hoofdstuk 16

Slotbeschouwing en aanbevelingen

16.1 laWding
De doelstelling van het onderzoek binnen het project Infuusbchandeling Thuis was het
ontwikkelen van een kader waarmce complexe medisch-technischc zorg (CMTZ) thuis by
patidnten, naasten. zorgverleners en organisaties gemtroduccerd kan worden. Daarbij zijn
drie aspecten onderscheiden: ontwikkeling, innovatie en evaluatie/"' Analoog aan het
gehele onderzoek is deze driedeling ook in de beschouwing aangehouden. Na de
belangrijkste conclusies worden de methoden beschouwd. Daama worden de bevindingen
besproken in relatic tot de hteratuur en het maatschappclijk pcrspectief. Tot slot volgen
voor de onderdelen gezamenlijk de belangrijkste aanbevelingen voor implcmentatie van
medische technologie in de thuiszorg, verder onderzoek daarnaar en onderwijs daarover.

16.2 Ontwikkeling zorginnovatie
Ten aanzien van hoofdvraagstelling I kunnen de volgende conclusies getrokken worden.
Via inventarisatie-onderzoek (literatuur, interviews, enquetes) naar thuiszorgtechnologic,
naar innovaties en naar medische en verpleegkundige zorgverlening konden kaders
geformuleerd worden om de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de voorge-
nomen zorginnovatie infuusbehandeling thuis (IT) vorm te geven (hoofdvraagstelling I).
Tijdens de inventarisatie bij de start van deze Studie bleek het aantal publikaties over
toepassing van hoogwaardige medische technologie thuis in Nederland nog gering. Enkele
voorwaarden werden vaak genoemd. Belangrijk is, dat de patient en diens naasten het
gevoel hebben dat bij het vertrek uit het ziekenhuis naar huis de zorg en veiligheid worden
gecontinueerd. Dit kan worden bewerkstellige! door de combinatie van transmuraal
werkende verpleegkundigen en een efficient 24-uurs meldpunt. Voorlichting, scholing en
instructie van zorgverleners, alsook de patient en naasten, zijn onmisbaar. Thuiszorg dient
te worden aangeboden als een samenhangend geheel. Standaardisatie en afstemming
tussen klinische en thuiszorg kunnen een caleidoscopisch aanbod van formulieren,
procedures en zorgaanbieders voorkomen. Verschuiving van CMTZ van het ziekenhuis
naar thuis vereiste fundamentele veranderingen in de visie op de organisatie, de werkwijze
en takenpakketten, de professionele invulling en opinies ten aanzien van de uitgangspunten
bij de huidige zorgverlening.

Vanuit de verpleegkundige zorgtheorie van Orem, die van zelfzorgtekorten uitgaat, werd
een algemeen zorgmodel voor CMTZ ontwikkeld waarin patiSnten, naasten, verpleeg-
kundigen en artsen gezamenlijk in de benodigde (zelf)zorg voorzien. Dit bood een
operationeel kader voor individuele zorgverlening, maar dient per type behandeling
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geconcretiseerd te worden. Deze zorgverlening vergde ondersteuning vanuit het w
middenkader- en macroniveau. Vanwege de benodigde specifieke deskundigheid,
intensieve samenwerking en continutteit kon een transmuraal werkende, gespecialiseerde
verpleegkundige (TMV) het zorgproces structureren en daarin een centrale rol speien. De
benodigde zorgorganisatie kan als transmuraal geclassificeerd worden. Hoewel de term
"transmuraal" inmiddels breed is geaccepteerd, is deze een uiting van de tweedeling in
ziekenhuis- en thuiszorg en verwijst expliciet naar de obstakels, de muren, tussen beiden.
De term "transitioneel" zou vanwege verandering als h6t centrale concept wellicht breder
en neutraler zijn (§6.4).

Bij de methoden is door de breedte van de doelstelling vooral gekozen voor klassieke
Medical Technology Assessment (MTA)." Ogenschijnlijk bestaat bij MTA grote
overeenstemming over de inhoud. Een verklar ing hiervoor kan zijn dat vaak dezelfde
personen en instanties onderzoek verrichten 6n beleid ontwikkelen. Een andere uitleg kan
gelegen zijn in de open formulering van de begrippen. Daamaast vailen de uitgestrektheid
en complexiteit op. Vanuit diverse invalshoeken is vanuit verschillende (soorten)
wetenschappen kennis verzameld. Daar tegenover Staat de eis dat de op deze wijze
verkregen bevindingen tot een eenduidig geheel zijn te combineren en zo gepresenteerd
worden dat niet-ingewijde belangengroepen kunnen mee discussiSren. Vanwege deze
kanttekeningen zijn in dit onderzoek niet alle binnen MTA mogelijke aspecten bestudeerd
en zijn soms altematieve benaderingswijzen in de vorm van Constructive Technology
Assessment gebezigd (zie ook §1.2.3)."'" Ten slotte heeft deze studie, door de aandacht
voor de werkwijze en het effectieve en efficiCnte gebruik van mensen en middelen daarin,
eveneens kenmerken van operational research.™

Zoals vermeld zijn bij de modelontwikkeling een literatuur-inventarisatie, een enquete
onder beroepsbeoefenaren en een netwerkanalyse gebruikt. Voor een breder draagvlak
hadden deze bevindingen via andere inventarisatiemethoden als Delphi-rondes of
invitational conferences bevestigd dienen te worden. Voor de ontwikkeling van zorgmodel
en innovatie is daamaast een uitgebreid netwerk binnen en rondom het academisch
ziekenhuis Maastricht (azM) en de Universiteit Maastricht (UM) gebruikt waarvan alleen
de structuur beschreven is (bijlagen 1.1 en 2.1). De onderlinge invloeden verdienen nadere
bestudering. Medisch en verpleegkundig technisch handelen lijkt ogenschijnlijk geregeld
middels beroepsprofielen en wettelijke regelgeving. Zelfs in combinatie met een algemeen
zorgmodel kunnen echter per technologie onduidelijkheden over verdeling van taken en
verantwoordelijkheden tussen artsen en verpleegkundigen blijven bestaan. Het zoeken naar
een gemeenschappelijk draagvlak via een landelijke enquete onder zorgverleners geeft
snelle resultaten, maar om consensus te inventariseren zouden Delphi- en focusonderzoek
meer valide zijn geweest. Alle draagvlakmetingen vergen simplificatie en interpretatie.
Ook kan de uitkomst conflicteren met de wijze waarop een en ander op dat moment en op
die geografische plaats in werkelijkheid geregeld is of zou moeten zijn.
De CMTZ binnen het hier ontwikkelde zorgmodel is geordend rondom de patient, maar
vooral vanuit de medische en verpleegkundige beroepsuitoefening. Professies (in opkomst)
kunnen bestudeerd worden middels een functionele, kenmerken- en machtsbenadering.*"
Deze benaderingen zouden ook geldigheid moeten hebben ten aanzien van
subspecialisaties. Bezien vanuit de functionele benadering behartigen TMVs een
maatschappelijk belang waarvoor gespecialiseerde deskundigheid nodig is, namelijk
medisch-technische thuiszorg.'" Omschrijving van de zorgverlener-patient relatie via de
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consensustheorie van Parsons schiet echter te kort.™ CMTZ thuis is vanwege de toegeno-
men interdependentie in de professionele zorgverlening niet mogelijk bij een zuiver
functionele specificiteit (focus op eigen speciahsme). Omdat de zorg in aansluiting op de
eigen zelfzorg en in de thuissituatie verleend wordt, zijn ook universaliteit (zorgverlener
treedt iedere patient op dezelfde wijze tegemoet) en affectieve neutraliteit (objectief
afstandelijke houdmg zorgverlener) moeilijk hanteerbaar. Tenslotte is er, zelfs bij CMTZ
thuis die verleend wordt vanuit traditionele zorgverleners of instanties vanwege de
marktwerking geen volledige orientatie op collectiviteit (geen eigenbelang zorgverlener)
meer. Als zodanig is traditioneel ideaalrypische zorgverlcning zeldzaam geworden. Deze
Studie kan dan ook meer gerekend worden tot de kenmerkbenadering. omdat getracht is de
TMV te onderscheiden van anderen en middels analyse van functies, structurcn en
culturen te komcn tot de constructie van een ideaaltype.'" Ook hier blijkt dczc benadering
bruikbaar bij zieh ontwikkelende professionals en professies. Bezien vanuit de
machtsbenadering is door de keuze van de zorgverlcningstheorie van Orcm getracht dc
ongelijkheid binnen de zorgverlener-patiCnt relatie (begrippcn als dorninantic en autoriteit)
zo veel mogelijk te beperken.'" Er is naar gestreefd om al naar gelang de behoefte uit tc
gaan van een actief-passief (patie°ntsysteem doet niets), een sturcnd-samcnwcrkcnd
(patiCntsysteem neemt deels over) en een wederzijds participatie model (patientsystecm en
hulpverlenerssysteem werken samen en vullen elkaar aan)."* In relatie tot de specialisaties
in de medische en verpleegkundige professies die hun nut al bewezen hebben, bleek er
vanwege de hemieuwde functionele en structurele differentiate wel degelijk sprake van
machtsvraagstukken. Gelet op bovenstaande benaderingen en de resultaten van dcze
studie, is de hedendaagse werkelijkheid bij zorgverlcning slechts te benaderen door deze te
beschouwen als een systeem van professies.'** Hierdoor zijn dc interacties tussen
professies opgenomen en wordt aandacht besteed aan structurele, culturele, maar ook
intra-, inter-, en transprofessionele krachten (functionele en structurele differentiatie,
marktwerking, autonomie van de patient) alsmede de onderlinge complexe verbindingen
(autonomie, arbeidsdeling en coordinate). Wij pleiten er vanuit de zorgverleningstheorie
van Orem voor bij CMTZ thuis ook patienten en naasten in deze werkelijkheid een plaats
te geven, vooral nu deze delen van de professionele zorgverlening over gaan nemen.
De zorg kan eveneens geordend worden vanuit de wettelijke beroepsuitoefening, de
organisatie, de kwaliteit van zorg (KvZ), de kosten of vanuit het bestaansrecht van zorg-
verleners en instellingen. Deze andere ordeningsprineipes zijn niet nader onderzocht. De
IT was zoveel mogelijk patient georienteerd en er is onder andere aandacht besteed aan de
continuiteit van zorg en de attitude van de zorgverleners. Anderzijds was de zorg ook
technisch georienteerd en episodisch van karakter. Evenals alle voomoemde ordeningen
herbergt toch ook de hier gekozen ordening en de daarbij gekozen onderzoeksmethoden
het gevaar van preferentie van instrumentele (haalbaarheid, effectiviteit, efficientie) boven
expressieve (betekenisvolheid, welzijn, solidariteit) waarden.' Vooral wanneer de grenzen
van de curatieve mogelijkheden bereikt zijn -zoals bij chronisch zieken of stervenden- kan
een te functioned rationed ingestelde gezondheidszorg in conflict komen met de identiteit
en leefwereld van de patient.

In de literatuur onderkennen ook anderen de fundamentele veranderingen tot op het niveau
van de uitgangspunten voor zorgverlening, die bij dit type zorg nodig zijn.™*
Voor specialistische thuiszorg, zoals CMTZ thuis, zijn bij andere innovaties gelijkluidende
voorwaarden geformuleerd, zoals: deskundigheid, scholing en instructie, een adequate

SLOTBESCHOUWING EN AANBEVELINGEN 251



logistiek en coordinate van mensen en middelen op basis van een zorgplan en zorgdossier,
24-uurs achterwacht en de mogelijkheid tot spoedopname.^-"'. 747-750 Q ^ eiders zijn bij
thuiszorgtechnologie voor verschillende behandelingen gelijkvormige protocollen
ontwikkeld."* "' ™ '" Soms is daarbij het inbrengen van het infuus wel aan
gespecialiseerd werkende verpleegkundigen overgedragen.
Dat een zorgmodel alleen werkt als alle betrokken zorgverleners en organisaties er baat bij
hebben is eveneens door anderen vastgesteld.*" '" Ondanks ondersteuning van het
innovatieve idee, blijven bij de instellingen en beroepsgroepen soms reserves bestaan. Het
azM zag bijvoorbeeld -gezien haar academische functie en de beddendruk- geen kans om
in de door de zorgverzekeraars zo gewenste structurele financiering middels bedden-
reductic te voorzien. De huisartsen ervoeren de zorg als een extra belasting en vreesden dat
de zorgverzekeraar -evenals elders- deze verzwaring van het takenpakket niet zodanig
inschat, dat dit structurele financiering behoeft.'" Hetgeen dan ook geschiedde. Daarom
dient bij de ontwikkeling van de innovatie veel aandacht besteed te worden aan de
structurele voortzetting en dienen hierover afspraken gemaakt te worden.

Maatschappclijk gezien kan zorg voor patiönten die CMTZ behoeven in termen van
zickenhuis/.org niet arbeidsintensief zijn en in termen van thuiszorg juist wel. Gegeven de
hoge werkdruk kan een patient met zo'n zorgbehoefte in de thuiszorg niet 'welkom' zijn en
de overgang van ziekenhuis- naar thuiszorg belemmeren/" Daarnaast blijkt de instroom
van patienten achteraf tegen te vallen, ook indien een betrouwbare inschatting mogelijk is
(Amsterdamse zusterproject)/" "* Blijkens deze Studie staan de organisatorische
haalbaarhcid en betaalbaarheid van CMTZ thuis in de reguliere gezondheidszorg onder de
huidigc omstandigheden nog ter discussie bij beperking tot een technologie (infusie) en
een regio. Om voldoende schaalgrootte te bereiken kan een team verschillende
technologies of ook andere taken uitvoeren."' Incidenteel kan dit problemen met de acute
bereikbaarhcid opleveren. Boven regionaal werken kan het aantal patienten vergroten,
maar laat ook de reisafstand en complexiteit toenemen.'"

Ook een al wat verder ontwikkelde thuiszorgtechnologie als sondevoeding thuis laat
regionaal nog grote verschillen zien."' In deze Studie is de zorg door naasten, evenals
eiders, een van de belangrijkste voorwaarden voor CMTZ thuis. Op termijn kan deze zorg
-vooral die in de terminale fase- onder druk komen te staan door een oudere, meer alleen
of met een zieke partner wonende bevolking."" "' Het is discutabel of de naastenzorg door
partners en bloedverwanten in de toekomst door anderen gegeven zal worden.'" Volledige
vervanging van naasten door vrijwilligers bij bijvoorbeeld terminale zorg lijkt nauwelijks
haalbaar.'"" Men vindt dat zorgverlof mogelijk moet zijn en de intensieve thuiszorg bij
terminate zorg uitgebreid moet worden.""
In het algemeen wordt in de relatie tussen arts en verpleegkundige van een zekere
hiörarchie uitgegaan. Geprotocolleerd uit te voeren specialistische werkzaamheden kunnen
gelijkwaardige of zelfs omgekeerde deskundigheidsverhoudingen introduceren. Binnen het
hier gehanteerde zorgmodel treden daardoor soms conflicten op binnen en tussen
disciplines ten aanzien van deskundigheidsgebieden, takenpakketten, en regelgeving. Door
de huisartsen wel en de TMVs niet te scholen in het inbrengen van een infuus is
daaromtrent in deze Studie Stelling genomen. Na het advies van de BIG-Raad lijkt deze
handeling echter niet langer alleen voorbehouden aan artsen. Toch blijft het inbrengen van
een infuuscanule een van de medisch-technische handelingen die een behoorlijke vaardig-
heid vereist. Het is de vraag of (voomamelijk) in de thuiszorg werkende en daarvoor
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opgeleide vcrplecgkundigcn ook na een scholing aan hct bekwaamhcidscriterium kunncn
(blijven) voldoen. Mutatis mutandis geldt dit -gezien de huidige praktijkvoering en
opleiding- ook voor huisartsen. In dit opzjcht kan, binnen de contmu benodigde scholing,
de verplichtc klinische periode in de driejange huisartsopleiding een eerste aanzct bieden.
Voor beide disciplines is continue deskundighcidsbevordering gewenst.

14.3 Procfimptemenutic en procesevaliudc zorginnovjti«
Nu volgen conclusies by hootdvraagstellmg II en de daarbij behorcnde aandachtspunten.
Het zorgmodel is nader uitgewerkt tot een proefimplementatie die gckenmerkt werd door
een echelon-overstijgend zorgaanbod dat tegemoet kwam aan het brede scala van
individuele zorgvragen.
De keuze van behandelingen vergde mzicht in behandcItechnische ontwikkclingcn (nieuwe
medicamenten en toedieningswijzen) en een afwcging op maatschappelijk niveau van
effecten op de kwaliteit van leven, van zorg en de kosten (aandachtspunt I). Om de
expertise te waarborgen (bijvoorbeeld keuze voor uitvoering door gcspccialisccrdc of door
de reguliere professionals) vereiste IT een zekere schaalgrootte. De inschatting van de
omvang van patiCntenaantallen per soon behandeling op jaarbasis was daarom van belang.
Deze inschatting was echter zeer moeilijk. De voigende prototypen mtuscn (§2.3.4) zijn
uitgebreid bestudeerd: subcutaan morfine en vocht, intraveneus mannitol (SRD) en
antibiotica, en centraalveneus hartmiddelen (hartfalen). Daarvoor werden minder patienten
aangemeld dan theoretisch berekend. BIJ subcutane infusie van morfinc en intravcneuze
infusie van mannitol is ongeveer de helft van de potentiele patienten thuis behandcld.
Oorzaken van deze selectie waren niet alleen de onbekendheid met de innovatie, maar ook
onbekendheid met de procedures, het extra werk, de aversie tegen protocollair werken en
conflicterende belangen zoals eigen wetenschappelijk onderzoek. Meer incidenteel zijn
uitgevoerd: intraveneuze infusie van anti-epileptica bij craniale tumoren, van vocht bij
dehydratie; centraalveneuze infusie van mannitol, van virostatica bij cytomegalieretinitis
en van vocht bij dehydratie. Om uiteenlopende redenen waren niet haalbaar: intraveneuze
infusie van cytostatica, van heparine (diep veneuze trombose), van xanthinederivaten en
corticosteroiden (COPD); centraalveneuze infusie van cytostatica en voeding.
Net als bij alle individuele gezondheidszorg bleek CMTZ thuis per patiönt(systeem) een
inschatting van de haalbaarheid te vergen. Als selectiecriteria bij individuele patienten zijn
geformuleerd: medische en persoonlijke toestand van de patiönt en de mantel, en de
inhoud, organisatie en financiering van de zorg. De selectiecriteria voor de individuele
patienten bleken goed bruikbaar en voorkwamen uitval tijdens de behandeling.
Naast de technische mogelijkheden bepaalden de kosten ön de vierhoeksrelatie hissen
patienten, zorgverleners, verzekeraars en de overheid de veranderingen bij CMTZ thuis
(aandachtspunt 2). De ordening hiervan was dan ook zowel te baseren op de verhouding
tussen individualiteit (maximale aanspraak) en solidariteit (gepast gebruik in de context
van de maatschappij) als op die tussen overheid en marktpartijen.
De theorie van Orem bood een bruikbaar kader voor de analyse en beschrijving van de
zorgverlening bij CMTZ thuis aangezien alle vereiste medische en verpleegkundige
activiteiten opgevat konden worden in termen van bij de patient en/of diens naaste(n)
optredende en/of dreigende zelfzorgtekorten.

In de totale zelfzorgbehoefte van patienten met CMTZ thuis kon -vanwege de benodigde
kenn is, vaardigheden en continuiteit van zorg- alleen worden voorzien door patienten, hun
naasten, verpleegkundigen en artsen gezamenlijk, als deze na afdoende scholing, op
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geprotocolleerde wijze, 24 uur per dag samenwerkten. Het zorgproces kon vanwege de
vereiste deskundigheid en samenwerking, continuiteit en flexibiliteit, bereikbaarheid en
beschikbaarheid en het kostenaspect, worden vormgegeven door een team van specifiek
deskundige verpleegkundigen die echelon overstijgend werkzaam waren in een
gezamenlijke 24-uursdienst. Zij werkten daarbij nauw samen met huisartsen, specialisten
(soms verpleeghuisartsen), apothekers, technici en eventuele andere zorgverleners. Het
gekozen zorgmodel bood de mogelijkheid een dergelijke zorg vorm te geven.
De bij CMTZ benodigde consensus over de organ isatie van de zorg kostte veel tijd en tact.
Liefst zouden de partijen vooraf de garantie hebben dat een en ander in de praktijk
functioneert. De door alle partijen gestelde voorwaarden in combinatie met tijdsdruk zijn
ten koste gegaan van potentiöle patiöntengroepen. Zorgverleners waren in de praktijk soms
weinig bereid de eigen handelwijze ten bate van standaardisenng te veranderen en de
-gezamenlijk overeengekomen- protocollen na te leven. De eis tot consequente toepassing
van de protocollen heeft hun keuze tot deelname negatief beinvioed en is ten koste gegaan
van de instroom van patiCnten.

De informatievoorziening en scholing van patiönten, naasten en zorgverleners bleek
noodzakelijk (aandachtspunt 3). De informatievoorziening en scholing hebben bijgedragen
aan het streven om het project regionaal bij de zorgverleners bekend te maken, om
draagvlak te verkrijgen en aanvragen uit het veld te genereren en met name voor het
verkrijgen en behouden van parate kennis over de procedures op de werkvloer.
Deskundigheidstekorten bleken in de praktijk de echte 'bottleneck' voor de toepassing van
thuiszorgtechnologie. Scholing beklijfde te weinig, met name bij huisartsen maar ook bij
de TMVs. Oorzaken hicrvan waren dat beiden voomamelijk alleen werken en de
frequentie van sommige handelingen te laag is om de vaardigheden op peil te houden.
Probleem is dat professionals dit soms niet onder- of erkennen. TMVs bleken huisartsen
en wijkverpleegkundigen 'on the patient' te kunnen scholen. Dit vereist wel voldoende
formatie van verpleegkundigen van het eerste deskundigheidsniveau in de thuiszorg en
voldoende tijd voor instructie.

Vanuit het idee van een patiCntgebonden financiering van de professionele zorg die nodig
is bij IT, zijn de kosten voor deze behandeling gelnventariseerd (aandachtspunt 4). De
keuze van de speeifieke infuustechnologie bleek hierbij van belang. Uitvoering van het
project was alleen mogelijk door een gezamenlijke inspanning van de diverse betrokken
zorgorganisaties en financiers (§8.3).'" De complexiteit van zorg en de coördinerende
taken hadden een läge 'face to face produktiviteit' van de TMVs in vergelijking met de
wijkverpleegkundigen tot gevolg. Specifiek voor thuiszorgtechnologie geoormerkte
financiering was en is dan ook een voorwaarde voor zowel projectmatige innovatie als
structurele implementatie.
Het ontwikkelde zorgmodel voor CMTZ bleek concreet toepasbaar bij IT (aandachts-
punt 5). Voor het creCren van de noodzakelijke randvoorwaarden dienden ter zake
verantwoordelijken van de betrokken partijen bindende afspraken te maken omtrent de
zorgvcrlening en financiering. Een centraal meidpunt (CM) faciliteerde de aanmelding en
de zorguitvoering. Met de gezinszorg bestonden afspraken over de intake voor deze zorg
door de TMV. Dit liep vooruit op een gezamenlijke indicatiestelling zoals nu door de
Regionale Indicatie Organen (RIOs).
Multidisciplinaire protocollering en verslaglegging dienden als hulpmiddel voor standaar-
disenng en kwaliteitsborging en lieten transities tussen generalistische en specialistische
zorg soepel verlopen. Wel verwaterde op termijn bij patienten, naasten en zorgverleners de
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geprotocolleerde toepassing en waren zij moeilijker te corrigeren. In het integrale
zorgproces konden in teamverband werkende TMVs een spilfunctie vervullen. Deze
functie kon zeer wel in de thuiszorg geintegreerd worden. Soms trad echter vanwege de
vermeende taakverschraling en een gevoel van inbreuk op de professionele autonomie
frictie op tussen dc wijkverpleegkundige en de TMV. Wel bleck de zorgorganisatie bij een
dergelijk gespecialiseerd team coördinatie en bewaking te behoeven. Len structurele
werkbespreking bood daarbij als instrument voor continue kwaliteitsverbetering uitkomst.
Ondanks dat er problemen in de zorgverlening optraden, waren deze niet emstig en/of
omvangrijk. Enerzijds absorbeerde het zorgmodel een aantal problemen zodanig dat het
patiCntsysteem deze niet ervoer. Anderzijds kon het patilntsysteem in deze Studie zodanig
met problemen omgaan. dat deze veelal geaccepteerd werden.

Vanuit methodologisch oogpunt bleek de daadwerkelijke toepassing van het algemeen
voor CMTZ ontwikkelde model in de praktijk zeer wel mogelijk maar vereist
concretisering voor de diverse patientengroepen middels protocollering." '*•'" Nadelen
van de gehanteerde -op inspraak en overleg gerichte- werkwijze (het cultureel-politieke
perspectieO zijn de benodigde tijd en de vereiste consensus. Daardoor zijn allecn nogal
vaak voorkomende, relatief ongecompliceerde infusies uitgevoerd. De toepasbaarheid bij
onder andere bloedtransfusie, cytostatica en voeding is daarom in deze Studie niet
bestudeerd. Vanuit een machtsperspectief hadden deze ook opgelegd kunnen worden, maar
dan had een daadwerkelijk draagvlak ontbroken. Een continue monitoring van dc innovatic
via overlegvormen, zoals gestructureerde patiöntenbesprekingen, geeft de mogclijkhcid om
deze tijdens de toepassing verder te ontwikkelen, maar belemmert wetcnschappclijke
evaluatie in de vorm van een vergelijkend experiment.
De inclusiecriteria voor individuele patiönten waren goed bruikbaar, maar de algemene
formuleringen vereisen bij toepassing een medische of verpleegkundige achtergrond in
combinatie met een gedetailleerd inzicht in de praktijk van de toegepaste behandeling. Het
is de vraag hoe dit zieh verhoudt tot het ideaal van een integrale en objectieve indicatie-
stelling."' Bij langdurige therapie is herhaalde toelsing nodig.
De evaluatie van de informatievoorziening leverde bruikbare inzichten op over hetgeen na
het informeren van een doelgroep beklijft. Het concept van de informatie-enquete blijkt
ook goed bruikbaar bij de meting van het effect van de informatie over nieuwe richtlijnen
in de ziekenhuishygiCne onder verpleegkundigen verricht in het kader van een ander
onderzoek."' Het geeft ook aldaar een hoge respons, een hoge naamsbekendheid, en
eenzelfde klein percentage respondenten dat precies van de procedures op de hoogte is.'"
Voorts blijkt de lijst bij herhaalde toepassing gevoelig voor verandering en bruikbaar om
effecten van het geven van informatie te kwantificeren.'" De informatievoorziening ware
beter te evalueren geweest als buiten de azM-artsen ook de huisartsen en verpleegkundigen
hierbij betrokken waren geweest.
De inschatting van de (toename) van de deskundigheid door de huisartsen zelf is als maat
minder valide dan objectieve maten zoals observatie aan de hand van observatiescore-
lijsten die bijvoorbeeld bij de scholing en examens van de TMVs gebruikt werden en voor
huisartsen in ontwikkeling zijn.*"
De gehanteerde patiöntgerichte financieringsmodellen maakten de kosten inzichtelijk. Zij
kunnen bij innovatieprojecten tot ingrijpende keuzen leiden. Zolang de bij voortzetting
benodigde structurele financiering niet patiöntgericht is, hebben zij echter een beperkte
waarde voor verdere implementatie in de reguliere zorg.
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De innovatie blijkt op grond van het stagnerende vervolg onvoldoende uitgekristalliseerd
voor structurele implementatie. De daarvoor benodigde consensus zou de innovatie nog
verder vertraagd hebben."

Uit de literatuur komt naar voren dat de hier beschreven innovatie deel uitmaakt van een
landelijke beweging.** De drie fasen van modelontwikkeling, innovatie met empirische
toetsing en effectevaluatie zijn ook bij de introductie van andere thuiszorgtechnologiee*n
beschreven.'" Bij de introductie van grensverleggende dagverpleging worden als succes-
factoren genoemd: de win-win positie van alle deelnemers aan het project, een Sterke, goed
georganiseerde thuiszorg (netwerkmodel), de bereidheid van de zorgverzekeraar om de
extra belasting voor de eerstelijn te vergoeden (uiteindelijk is thuiszorg goedkoper), de
aanwezigheid van een kristallisatiepunt (Coordinatiepunt Thuiszorg) en het belang van een
projectleider.™ Ook het project Infuusbehandeling Thuis is positief be'invloed door een
goed georganiseerde thuiszorg, extra honorering door de zorgverzekeraars, een CM bij het
Groene Kruis (in combinatie met een projectbureau in het transmuraal centrum van het
ziekenhuis) en een medische en een verpleegkundige projectcoördinator." De voomoemde
factoren zijn voorwaarden voor een succesvolle innovatie van CMTZ thuis. Wel blijkt ook
bij de introductie van andersoortige richtlijnen dat het veel inspanningen vergt om
zorgverleners protocol lair te laten werken.'*'

Maatschappelijk gezien past deze Studie in het functioned rationele streven naar meer
thuiszorg om gezondheidszorg haalbaar en betaalbaar te houden.*** '**• *" Daarnaast is
vanuit het substantieel rationele concept van continuVteit van (zelf)zorg en zorgverlening
getracht de professionele en niet- professionele zorg zoveel mogelijk te verlenen als een
gecoördineerde en ononderbroken opvolging van activiteiten die afgestemd zijn op de
behoeften van de patient gedurende diens behandeltraject.* Zo is door een expliciete
aandacht voor een gestandaardiseerde werkwijze, voorlichting en instructie aan de patient,
de continue telefonische bereikbaarheid en door frequent onderling overleg van de
zorgverleners getracht de bij 7x24 uurs zorg onarwendbare discontinuiteit in de persoon
van de hulpverlener te compenseren.

Regionaal vergt het invoeren van dit soort nieuwe zorgvormen -ook gegeven een
zorgmodel en technologie- aanpassingen. Een economisch verantwoorde inzet van een in
e"6n thuiszorgtechnologie gespecialiseerd team van verpleegkundigen vereist bovendien
een voldoende groot adherentiegebied. Indien daarvoor meerdere ziekenhuizen, thuiszorg-
organisaties en regionale verenigingen van huisartsen en apothekers moeten meedoen
neemt de cultureel-politieke complexiteit toe, hetgeen de zorgontwikkeling kan vertragen.
Specifieke patie°ntengroepen die in aanmerking komen voor thuiszorgtechnologieön zoals
infusie leveren momenteel regionaal te kleine aantallen op en er zal zoals in het Utrechtse
zusterproject naar combinaties gezocht moeten worden."'
Professionele zorgverlening kan de kwaliteit van leven (KvL) van het patientsysteem maar
deels beVnvloeden. Wel dienen professionele zorgverleners de ontlastende en belastende
invloeden te onderkennen en daarnaar, binnen hun professionele verantwoordelijkheid, te
handelen. Zo vergt de inschatting tot de noodzaak van pijnbestrijding die het leven kan
verkorten voorzichtigheid. Soms prefereren patienten namelijk een langer leven boven
verlichting van pijn en ongemak.**" Hoewel de World Health Organization (WHO) het
streven "Kankerpijn de wereld uit in 2000" te optimistisch gesteld heeft, kan subcutane
infusie van morfine hieraan bijdragen. Een verpleegkundige kan bij pijnbestrijding
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uitstekend participeren. maar heeft bij expliciete keuze voor levensbekorting momenteel
slechts een signalerende rol. '"'• ** Een uitgebreide beschouwing hierover valt buiten deze
studie, temeer daar het debat over euthanasie door artsen nog in voile gang is."' ** Over
het algemeen kan subcutane infusie van morfine zelfslandig door de huisarts, TMVs en
thuiszorgverpleegkundigen samen uitgevoerd worden.'*- "" Intra- en centraalveneuze
infuusbehandelingen behoeven evenwel op zijn minst medebehandeling vanuit een
ziekenhuis."' Parenterale antibioticabehandeling is door dc varieteit aan en wisseling van
indicates lastig te protocolleren De potentiele omvang is vrijwel zeker groter dan de
instroom in dit onderzoek doet vermoeden. Gezien de lengte van de behandelduur zijn bij
deze patifntcngroep bovendien grote aantallen ligdagen per patifnt te besparen. Een
gerichte werving voor deze categorie patienten verdient dan ook aanbeveling. Het lijkt het
meest zinvol te werven onder artsen op verpleegafdelingen aangezien zij vcelal de
indicatie stellen of via medisch microbiologen omdat zij vaak bij langdurige antibiotica-
infusies betrokken zijn. Bij chronische patienten met bijvoorbeeld hartfalen interfereert de
behandeling sterk met het dagelijks leven. Omdat deze behandclingen om onder andere
economische redenen zoveel mogelijk overdag worden gegeven, kan dit conflictcn
opleveren (§8.4.5). Voor zover deze discrcpantics niet oplosbaar zijn, verdienen deze
vanaf de eerste voorlichting en tijdens de begeleiding aandacht.
Aigemeen beschouwd bleek het zorgmodel op projectbasis haalbaar en bctaalbaar bij
bovenstaande vier prototypen van behandelingen. Na afloop van het project vervicl de
financiering door de zorgverzekeraars en hebben de Stichting Grocne Kniis Heuvelland en
het azM de thuisbehandeling binnen de bestaande budgetten gefinancierd.™ Een tcrug-
lopende instroom, de 'knip' in de thuiszorg vanaf 1 januari 1997 en de voor financiering
vereiste centrale indicatiestelling via het RIO bemoeilijkten verdere implementatie. In de
Nederlandse bevolking is ongeveer de helft voorstander van verhoging van de algemene
uitgaven, zeker voor verplegend personeel en medische apparatuur."' Ook stijgt het totale
gezondheidszorgbudget en komt daarbinnen meer ruimte voor care."' Het zou dan ook
wenselijk zijn voor dit type zorg en voor andere samenwerkingen tussen instellings- en
thuiszorg financieringsvormen te ontwikkelen. Het schrappen van de toegangsbijdrage bij
thuiszorg is een stap op de goede weg, de ingevoerde uurbijdrage voor wijkverpleging niet

16.4 Effectevaliude zorgfainovatk
Hier volgen enkele conclusies ten aanzien van hoofdvraagstelling III en de bijbehorende
aandachtspunten. Ondanks de conceptuele complexiteit en onderlinge interactie van de
begrippen KvL, KvZ, tevredenheid en kosten, bleek het mogelijk deze in onderlinge
samenhang te bestuderen binnen de context van zorgvraag en zorgaanbod.
De zorgsituaties van de behandelde patiönten en hun naasten gaven aan dat het zorgmodel
zowel sociaal-demografisch als wat betreft de aandoeningen breed toegankelijk was
(aandachtspunt 6). Door de technologie als uitgangspunt te nemen, toonden de kenmerken
van de totale patiöntenpopulatie wel een brede spreiding. Er waren geen aanwijzingen dat
de behandelde deelpopulaties afwijken van vergelijkbare patiCntengroepen eiders.
Op basis van onderzoek naar zelfzorgtekorten door de STG en naar KvL, is een
gecombineerd model ontwikkeld om de zorgsituaties en de KvL bij CMTZ thuis te
onderzoeken (aandachtspunt 7). Het zorgmodel was breed toepasbaar bij verschillende
aandoeningen, behandelingen, patientsystemen en achtergronden. Toetsing van de
patiönten aan de voorwaarden voor de instroom en tijdens de behandeling bleek een
bruikbaar instrument, aangezien weinig patiönten de IT voortijdig staakten. Er zijn geen
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aanwijzingen gevonden dat de thuisbehandeling het fiinctioneren of de KvL van patienten
en/of naasten zodanig verminderde dat thuisbehandeling daarom niet verantwoord zou
zijn. De STG methode voor het bepalen van de zelfzorgtekorten bleek ook in praktijk-
onderzoek toepasbaar om de zorgsituatie van en tussen categorieen patienten te
verge I ij ken. Naasten gaven veel steun aan de patienten, maar ervoeren dit niet als te
belastend. Binnen de totale belasting voor de naaste verzorger, leek het aandeel van de IT
in ieder geval niet groot. Door de benodigde steun van naasten is het zorgmodel wel
kwetsbaar, omdat het professioneel equivalent thuis maatschappelijk onbetaalbaar is. Bij
categorieCn van zorgsituaties bleken zorgverleners de belasting van naasten enigszins te
kunnen inschatten, bij individuele zorgsituaties zeer moeilijk.

De KvZ is in deze Studie zowel zorginhoudelijk, dienstverlenend, als wat betreft doel-
matigheid bestudeerd (aandachtspunt 8). Er waren geen aanwijzingen dat IT volgens het
hier beschreven model zorginhoudelijk kwalitatief minder verantwoord of doelmatig was
of door patienten minder gewaardeerd werd dan ziekenhuis- of andere thuiszorg. Het bleek
mogclijk de zorginhoudelijke kwaliteit te bestuderen door de kwaliteitsaspecten in te delen
in kennis en kunde, attitude, samenwerking en organisatie en door de zorg onder te
verdelen in directe zorg, informeren, signaleren en doorverwijzen, en psychosociale
begeleiding. Middels gedetailleerde foutenanalyse is getracht het zorgmodel te monitoren
en bij te stellen. Patienten, naasten en zorgverleners bleken goed te kunnen aangeven waar
verbeteringen mogelijk zijn. Zoals verwacht traden de belangrijkste problemen op bij
transities in de zorg en lagen veelal op het gebied van de communicatie en samenwerking.
Meestal betroffen deze afstemming en communicatie tussen het patient- en het
professionele zorgsysteem, en binnen het laatsgenoemde.

De kwaliteit van en tevredenheid met de zorg varieerden met de wijze van wagen en per
soort respondent. Gezien de algemeen te constateren teruggang in tevredenheid over de
gezondheidszorg is dit een goede prestatie te noemen.™
Zoals verwacht stemde de beoordeling van de KvZ en tevredenheid in het patientsysteem
overeen. Heiaas gold dit minder voor de overeenstemming binnen het professionele zorg-
systeem en tussen beide Systemen.
De doelmatigheid in termen van vergelijking met de tarieven voor andere (complexe)
thuiszorg en ziekenhuiszorg bleek alleszins acceptabel. Evenals in andere gebieden van de
gezondheidszorg conflicteerde bij chronisch zieken de door hen gewenste zorg op maat
soms met het leveren van doelmatige zorg.
Kosten van CMTZ als van IT konden beschreven worden vanuit het zorgverleningsmodel
van Orem (aandachtspunt 9) . '" Zij werden vanuit maatschappelijk perspectief onderschei-
den in de materiele (apparatuur, medicatie en infuusmaterialen) en personele (thuiszorg-
verpleegkundige, huisarts) kosten van de geleverde gezondheidszorg en de materiele (reis-,
telefoon-, huur-, lidmaatschaps- en bezorgkosten) en personele kosten (tijd besteed aan
mantelzorg) van de patient en naaste. Dit leverde geen defintieve richtprijzen op, maar gaf
wel inzicht daarin. Ook bij CMTZ bestonden de kosten voor de gezondheidszorg voor het
grootste deel uit personele kosten (in dit zorgmodel de TMV). 'Gemiddeld' kostte een
infusiedag de gezondheidszorg /100 materieel en / l 86 personeel, de patient en naaste
kostte het / 5 materieel en /20 personeel. In totaal derhalve /286 voor de gezondheidszorg
en /25 voor het patientsysteem. Voor de gezondheidszorg was IT goedkoper, deels omdat
de kosten verschoven richting patient en naaste. De materiele kosten van IT voor de
patienten en hun naasten waren in deze Studie weliswaar laag. Toch zouden een aantal
kosten bij ziekenhuisbehandeling niet zijn opgetreden en waren anderen afhankeüjk van
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eigen bijdragensystemen Maatschappelijk economisch gezien waren de personele kosten
van IT -hier beperkt tot de belasting van de naasten- wel degelijk aanwezig en variecrden
van 12-36% van de totale kosten. Zelfs al zouden deze kosten door de patient en naasten
gedeclareerd kuruien worden, dan nog bleef thuisbehandeling vaak goedkoper.

Vanuit methodologisch oogpunt is in deze Studie het experiment weliswaar prospectief
vervolgd, maar met alle nadelen van een niet vergelijkend onderzoek (ovenvegingen §2.5).
Voor een groot aantal data was er helaas slechts sprake van een meetpunt." Waar mogelijk
zijn daarom vergelijkingen met referentiedata en groepen getroffen. Deze Studie moet dan
ook gezien worden als een exemplarische kwalitatieve beschrijving met kwantitatieve
informatie. Door de continue ontwikkeling en de vele tussentijdsc veranderingen waren
gerandomiseerde, coneurrente of pre- postvergelijkingen wetenschappelijk niet haalboar en
verantwoord. Bij eventuele vervolgstudies volgens het hier ontwikkclde model zou naar
een vergelijkende opzet gestreefd dienen te worden. Essentieel is echter dat de autonomie
van de patient in zijn eigen leefwereld centraal blijft staan; doelmatigheid en kwaliteit van
zorg als criteria van formele rationaliteit mögen niet boven geschikt zijn aan kwaliteit en
betekenis van het leven, Solidarität of handhaving van de identiteit als criteria van
substantiate rationaliteit. Deze criteria maken deel uit van een paradigm a voor
zorg(evaluatie).' Overwogen dient te worden of het in deze Studie ontwikkelde model
nader te toetsen is op basis van criteria voor substantiate rationaliteit.' Onderzoek bij
thuiszorg biedt de juiste omgeving om dergelijke zorgevaluaties nader uit tc werken.

Omdat over diverse aspecten van de KvL bij IT nog weinig bekend is en deze behandeling
in de toekomst waarschijnlijk toeneemt, is het klinisch relevant deze te ondcrzoeken.™
Door meting bij toepassing in een zorginnovatie is deze behandeling op een voor de
praktijk relevante wijze onderzocht.™ Het in deze Studie gehanteerde model voor de
bestudering van de KvL sluit aan bij het WHO-model van de International Classiflciation
of Impairments Disabilities and Handicaps dat gevolgen van ziekten vastlegt in drie •;
hierarchisch geordende deelclassificaties: stoomissen, beperkingen en handicaps.'" Het
sluit ook aan bij KvL-modellen die de gevolgen van ziekten opsplitsen in uiteenlopende
dimensies van de persoonlijke situatie, zoals lichamelijke, psychische en sociale aspecten.
Het biomedisch model is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Amsterdamse zusterproject,
nauwelijks gebruikt omdat de medische effectiviteit niet tot onze vraagstelling behoort.'"
Bij KvL onderzoek past een aantal kritische opmerkingen: men beoogt geen patifinten,
maar behandelingen te evalueren; men meet niet de KvL, maar afzondcrlijke effecten
daarop; KvL onderzoek leent zieh niet voor individuele behandelingsbeslissingen."* In
deze Studie zijn mogelijke invloeden op afzonderlijke aspecten van KvL tijdens de
behandeling bestudeerd, echter niet op längere termijn. Aspecten van KvL waren
meetbaar, maar door de wijze van onderzoek in deze Studie was het afzonderlijke effect
van IT moeilijk na te gaan. De keuze om KvL niet bij terminale parierten zelf te meten
blijkt ethisch en onderzoekstechnisch juist. Vaak staan pijn, onrust, angst, misselijkheid en
braken tengevolge van het gemetastaseerde kankerproces op de voorgrond. Het doel bij
deze behandeling is primair om het lijden te verlichten en een humaner sterven mogelijk te
maken; we nemen aan dat hiermee de KvL verhoogd wordt.

Hoewel KvZ (onderzoek) breed gedragen wordt, is operationalisatie geenszins eenvoudig.
Ter bestrijding van de overschatting van de kwaliteit van en tevredenheid met de zorg zijn
deze op verschillende manieren benaderd. Toch sluit dit vertekening niet uit. Theoretisch
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blijkt het mogelijk om via de aspectbenadering binnen kwaliteit en handelen diverse '
dimensies te onderscheiden en te operationaliseren. Binnen de aspectbenadering zijn
echter ook andere manieren om dienstverlening te meten mogelijk™ Onduidelijk is of
patienten, naasten en zorgverleners deze in de (onderzoeks)praktijk ook onderkennen. De
foutenanalyse op basis van de notulen van de werkbespreking van de TMVs kan
vertekening vanuit hun perspectief geven. Daar Staat tegenover dat de TMVs voldoende
zellkritisch waren en de werkbesprekingen voor continue kwaliteitsbewaking zijn gebruikt.
De berekende kosten van IT beperken zieh tot het primair zorgproces en het volgen van de
geldstromen via marktprijzen en tarieven. Er zijn ook boekhoudkundigere benaderingen
mogelijk, die andere plaatjes kunnen opleveren.™ De beperking tot vooral de direct
mcetbare kosten van de infuuszorg gee ft weinig zieht op kosten elders in de
gezondheidszorg en de maatschappij.

In de literatuur zou men de overeenstemming over de te bestuderen aspecten van MTA
terug verwachten in de resultaten van MTA-onderzoeken."•*' MTA-studies komen echter
niet waardevrij of op louter wetenschappelijke gronden tot stand, maar hebben meestal
sterk maatschappelijke wortels." Ook in het 'Stimuleringsprogramma Thuiszorg-
technologie' richten de verschillende onderzoeken zieh op diverse aspecten.'*™ Mogelijk
wordt dit veroorzaakt door de mate van ervaring met MTA. Men zou bij 'routiniers' een
bredcre bestudering vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines verwachten, doch ook
deze brengen beperkingen aan."'•'"'•"*•"' Vaak Staat de beschikbare subsidie, evenals in
dit onderzoek, een brede bestudering vanuit verschillende disciplines in de weg.™ De
verschillen in toegepaste methoden en bestudeerde technologies binnen het
Stimuleringsprogramma verhinderen vergelijking, combinatie en generalisatie van de
onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld in een meta-analyse, zonder meer.

Vanuit maatschappelijk oogpunt wordt -vanwege de omvang van het onderzoeksterrein-
medische technologie bij voorkeur onderzocht vanuit centra waarin de benodigde
disciplines samenwerken. De kietn voor MTA in het Maastrichtse lijkt gelegd met
toenmalige Instituut voor MTA, een samenwerkingsverband met de Erasmus
Universiteit." De UM koppelt deze interesse aan die voor huisartsen- en thuiszorg.'"

16.5 Eindconclusie
In zijn totaliteit bezien is de proefimplementatie van de innovatie infuusbehandeling thuis
geslaagd te noemen. Aansluitend op de afzonderlijke besprekingen van de ontwikkeling,
invoering en evaluatie, beschouwt tabel 16.1 vanuit de innovatie- en implementatie-
iiteratuur samenvattend in welke mate de belangrijkste processen aan de invoering hebben
bijgedragen (zie ook schema 2.9)." '*• *'• '"•™-™ Er worden aspecten en partijen op macro-
(strategisch), middenkader (taktisch) en individueel (operationeel) niveau onderscheiden.
Ofschoon de directies van de verschillende organisaties, verenigd in de begeleidings-
commissie (BC), vonden dat IT paste in hun beleid, bleek het moeilijk om gezamenlijk
vast tc stellen längs welke wegen dit gerealiseerd kon worden op een zodanige wijze dat
zij daar vat op hadden. De nieuwe ontwikkeling viel namelijk buiten de bestaande praktijk,
waardoor externe beheersing in de vorm van bureaucratisering moeilijk bleek.™° De
zorgverzekeraars waren weliswaar via de VGZ in de BC vertegenwoordigd, maar de door
de VGZ gemaakte afspraken golden niet automatisch voor andere zorgverleners. Daarom
is de Stuurgroep Transmurale Zorg (STZ) opgericht waarin door het middenmanagement
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afspraken zijn gemaakt over de concrete invulling. Deze afspraken zijn door de BC
bekrachtigd. Belemmerende factoren waren, dat geen van de partijen kon overzien wat de
schaalgroone en de kosten van IT zouden zijn en dat IT niet binnen de door de regelgeving
bepaalde financieringskaders en budgetten viel. Bevreesd voor de omvang van de kosten
wensten de zorgverzekeraars per patient vooraf een begroting en gaven per patient
toestemming. Met de VGZ zijn voor enkele patiöntengroepen gelimitecrde aantallen
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afgesproken. Vanuit het Stimuleringsprogramma Thuiszorgtechnologie had het ministerie
van WVC (nu VWS) een beperkt budget beschikbaar gesteld voor ontwikkeling en
evaluatie ön een geringe bijdrage aan de zorguitvoering. De relatie met de omgeving is
vooral vanuit het projectbureau verzorgd met enige steun vanuit de BC.
Financiering is op macroniveau het centrale externe beheersingsproces waarin alle
belangen en opvattingen van de samenleving, zorgorganisaties en beroepsgroepen bij
thuiszorgtechnologie in balans gebracht worden.

Over het algemeen was de attitude van hoofden en medische en verpleegkundige staven
ten opzichte van IT positief. Het management en de medische staf van het azM wisselden
in hun attitude wat betreft de wenselijkheid en haalbaarheid van IT. Hetgeen gezien de
verschillende onderzochte behandelingen voorstelbaar was omdat een groot deel van de
zorg buiten het ziekenhuis plaats vond. Een ieder was het er vanuit het oogpunt van interne
beheersing over eens dat de zorg geprotocolleerd diende te worden, maar over de invulling
verschilden de men in gen . ^ De protocollering is door alle partijen ook als middel gehan-
teerd om invloed te doen gelden. Dit had er alles mee te maken dat een nieuwe aansluiting
mocst worden gevonden met de beroepsopvatting en uitoefening. Bij de medische en
verpleegkundige beroepsgroep contrasteerde de aansluiting bij de groepsnormen, omdat
met de toepassing van IT een deel van de taken en specifieke deskundigheid naar de
verpleegkundige beroepsgroep verschoof.

Protocollering is op middenkader niveau het centrale interne beheersingsproces waarin alle
belangen en opvattingen van beroepsgroepen en organisaties bij thuiszorgtechnologie in
balans gebracht worden.

De patient en naaste voelden zieh met de gegeven instructie en begeleiding redelijk
competent om IT te ondergaan. Bij de huisarts en wijkverpleegkundige was dat, ondanks
scholing en instructie, minder het geval. De frequentie waarmee handelingen in de praktijk
voorkomen is hier mogelijk debet aan. De in deze Studie geboden training voor TMVs is
een noodzakelijke voorwaarde om hen in de praktijk adequaat te laten functioneren. Voor
een dergelijke functie is eigenlijk "education permanente" gewenst. Indien zieh een
potcntiele patient voor IT aandiende, was men over het algemeen geneigd daaraan mee te
werken. Alleen de specialisten hebben naar verwachting niet bij alle potentiele patiSnten
aan IT gedacht, waarschijnlijk omdat deze buiten hun domein en daarmee gezichtsveld
valt. Mogelijk heeft dit ook te maken met de professionele autonomie. Hetzelfde treedt op
binnen de thuiszorg, waar de TMV het domein van de huisartsen en wijkverpleegkundigen
betreedt. Op soortgelijke wijze dringt IT naast het lichaam ook de leefwereld van de
patient en naasten binnen, tast het ritme van het dagelijks leven aan en bedreigt daarmee
naast de lichamelijk integriteit ook de privacy. Derhalve is communicatie uitermate van
belang om de techniek, leefwereld en beroepsopvattingen met elkaar in overeenstemming
te brengen. Adequate voorlichting en gerichte presentaties in het algemeen en bij concrete
patient en is daarvoor noodzakelijk. Naast voorlichting en instructie heeft de morele steun
in de vorm van begeleiding aan patiänten, hun naasten en de zorgverleners en de matenele
beloning van de zorgverleners aan het welslagen van IT bijgedragen.
Omdat zij moeilijk beheersbaar is, is de beüivloeding van de attitude (denkbeeiden,
gevoelens, gedragingen) op individueel niveau het centrale proces waarin ook bij
thuiszorgtechnologie de belangen en opvattingen van patienten, naasten, zorgverleners en
organisaties in balans gebracht worden.
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14.4 AjBbcveBngcB voor de geioadheldixorg, oadenoek CM ottd«rwf|s
A) Ten eerste volgen aanbevelingen bij dc tmplcmctuatic \an CM 1/ thuis
Bij proefunptementatie van nieuwe of rttaplementatie van beproefde thuiszorgtechnologie
dient bij uitstek aandacht besteed te worden aan de financiering, de protocollering en de
attitudevorming (1). Voorafgaand aan de keuze van een technologic, dient de omvang van
de potentiele doelgroep(en) zo betrouwbaar mogelijk ingeschat tc worden (2a). Voor de
daadwerkelijke instroom van patiönten is in de beginfase een intensieve samenwerking met
indicerende specialisten en afdelingen en op termijn het inbedden van de verwijzing naar
de behandeling thuis in de polikliniek- of afdelingsroutines noodzakelijk (2b). Standaar-
disering via protocollering van de behandeling en de daarbij behorendc matcrialen in
overleg met de werkvloer, maar vanuit een centrale regie is gewenst (3a). Een modulaire
toepassing kan -ondanks een beperkte assortimentskeuze- een variatie aan behandclingen
mogelijk maken, de veiligheid vergroten, instructie vergemakkelijken en kosten besparen
(3b). Goede informatievoorziening aan potentiele bchandelaars over de mogelijkheden van
en procedures bij thuisbehandeling is wenselijk (4a). Het middel om een thuiszorg-
technologie bij beroepsbeoefenaars onder de aandacht te brengen, is het aanbicden van
scholing, liefst binnen het reguliere programma (4b). Extra aandacht voor CMTZ in dc
palliaticve zorg blijft zowel in de medische als de verpleegkundige (na)scholing gewenst
(4c).*"*- "* ™ Een gedegen financiering zonder 'schotten' is een voorwaarde voor
stnicturele toepassing van thuiszorgtechnologie (5).™*

B) Daamaast zijn aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onderzoek mogelijk.
Ook bij bestudering van thuiszorgtechnologie is meer inzicht nodig in de maatschappclijke
gevolgen, waaronder kosten, van chronische ziekten (6a). In verder onderzoek dient het
hier ontwikkelde zorgmodel getoetst en verfijnd te worden ten aanzien van bredere toepas-
sing bij gecompliceerdere infuusbehandelingen, andere thuiszorgtechnologieCn en andere
zorgomgevingen (6b). Ook zou binnen deze vervolgstudies gestreefd dienen te worden
naar een vergelijkende opzet (6c). Tot slot verdient het aanbeveling bij onderzoek naar
implementatie van thuiszorgtechnologie naast parameters voor functionele rationaliteit
(techniek) ook parameters voor substantiate rationaliteit (leefwereld patient) te bestuderen
(6d). Of een apart team van verpleegkundigen voor CMTZ thuis de voorkeur verdient
boven gedifferentieerd werkend wijkverpleegkundigen in de reguliere wijkzorg, zo ja of
dit dan beter vanuit een ziekenhuis dan wel vanuit een thuiszorgorganisatie kan opereren
en waar de regie het beste kan liggen zou eveneens in een vergelijkende Studie onderzocht
dienen te worden (7).'"- '*' Voorts verdienen de materielle en logistieke aspecten van
CMTZ thuis vanuit de thuiszorg versus vanuit het ziekenhuis nadere bestudering (8).

C) Tot slot kunnen ook voor het onderwijs enige aanbevelingen gegeven worden.
De toepassing van CMTZ thuis dient voorafgegaan te worden door scholing en toetsing
van huisartsen en verpleegkundigen op basis van voor thuiszorg ontwikkelde protocollen
met bijbehorende observatiescoringslijsten en de vereiste organisatie (9a). Binnen de
huisartsopleiding en deskundigheidsbevordering voor huisartsen zal daamaast structured
aandacht besteed dienen te worden aan complexe medisch-technische handelingen (9b).
Eenzelfde aanbeveling kan gegeven worden voor verpleegkundigen die IT thuis gaan
verlenen (9c). Het verdient aanbeveling in het onderwijs aan beroepsbeoefenaars aandacht
te besteden aan attitudevorming (10). Dit is vooral van belang omdat met de modemisering
van de samenleving de zorg voortdurend zal veranderen. Zorgverleners moeten patiönten
en naasten daarbij begeleiden, maar ook zelf kunnen omgaan met Veränderungen in hun
eigen beroepsprofielen en in die van anderen.'
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Hoofdstuk 17

Samenvatting

DEEL I: INLEIDING EN METHODEN
//oo/ifrru* / introduceert het onderzoeksproject lnfuusbehandeling Thuis. In Nederland
vindt complexe medisch-technische zorg (CMTZ) vooralsnog ovcrwegend klinisch plaats.
In de kliniek dient de technologic voornamelijk voor toepassmg van diagnostiek en
therapie. Bij thuisbehandeling dient expliciet rekening gehouden te worden met de
autonomie en zelfredzaamheid van de patient in diens omgeving. Zorgverleners en
organisaties zijn nog onvoldoende toegemst voor deze nieuvve vormen van zorgverlening
in de thuiszorg. Aanbod. inhoud en structuur van de zorg dienen geYnnoveerd tc worden.
Daarom hebben de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht (UM),
het Transmuraal & Diagnostisch Centrum (TDC) van het acadcmisch ziekenhuis
Maastricht (azM) en de Stichting Groene Kmis Heuvelland (SGKH) binnen het
Stimuleringsprogramma Thuiszorgtechnologie via lnfuusbehandeling thuis (IT) een kader
ontwikkeld om CMTZ thuis te introduceren en te bestuderen. Doelstellingen waren
onrwikkeling (voorwaarden formuleren), implementatie (op proef) en evaluatie (proces en
effecten) van deze innovatie. Vanwege het exploratieve karakter is het cen exemplarisch
beschrijvend onderzoek vanuit Medical Technology Assessment (MTA) perspectief.
Hoofdvraagstelling I iuidde: "Wat is er bij de start van het project bekend over de ontwik-
keling, invoering, toepassing en evaluatie van innovaties op het gebied van CMTZ thuis?"
en omvatte alle volgende aandachtspunten. Hoofdvraagstelling II Iuidde: "Op welke wijze
kan zo'n innovatie ontwikkeld, geintroduceerd en toegepast worden en wat zijn crvaringen
daarbij?" en betrof: benoeming van potentiöle doelgroepen, omschrijving van individuele
selectiekenmerken en inschatting van aantallen patiönten (1); organisatorische en logistieke
vormgeving van de zorgverlening alsmede de protocollering en afstemming daarvan (2);
informatie en scholing van patiönten, hun naasten en zorgverleners (3); vormgeving van de
financiering (4); keuze voor en toepassing van een zorgtechnologie thuis (5). Hoofdvraag-
stelling III Iuidde: "Hoe kunnen kwaliteit van leven (KvL), kwaliteit van en tevredenheid
met zorg (KvZ) en kosten bij de introductie en toepassing van zo'n innovatie gemeten
worden en wat zijn ervaringen daarbij?" en betrof: kenmerken van patienten, hun naasten
en zorgverleners (6); kwalificatie van het (even van patiönten en hun naasten (7); kwali-
ficatie van de zorg wat betreft kwaliteit, tevredenheid en doelmatigheid (8); kosten voor de
gezondheidszorg en het patißntsysteem in maatschappelijk perspectief (9). Er is vanuit
gegaan dat in het zorgproces een min of meer gestandaardiseerd zorgaanbod (1 -5) inter-
acteert met op basis van aandoeningen en kenmerken individuele zorgvragen van patiCnten
(6) en dat dit via de leefsituatie (7), zorg (8) en kosten (9) is te bestuderen (schema 1.3).
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//oo/dfc/wt 2 leidt het inventarisatie-, implementatie- en effectonderzoek bij de innovatie in.
De mtroductie van CMTZ thuis is opgevat als een innovatie. Innovaties hebben drie
hoofdfasen. De innovatiefase (fase I) gaat vooraf aan het besluit een verandering of
vemieuwing (inclusief ontwikkeling) in te voeren. Het implementatieproces (fase II) omvat
de toepassing van de innovatie. Tot slot volgt de rejectie of continuering (fase III). Deze
fasen zijn gekoppeld aan de voomoemde drie soorten onderzoek.
Bij veranderingsprocessen zijn zeven kernactiviteiten te onderscheiden: ontwikkelen inno-
vatief idee; analyseren vernieuwingssituatie; ontwikkelen innovatieperspectief; ontwik-
kelen innovatieprogramma of-concept; verspreiden innovatie of concept; implementeren
innovatie; evalueren proces en effect (schema 2.3). Innoverende organisaties zijn op te
vatten als een sociaal systeem met kenmerken op macro-, middenkader- en individueel
niveau. Bij een innovatie als IT zijn de context, vemieuwing, doelgroep en veranderaar
("agent of change") te beschrijven in termen van structuur, cultuur en beinvloedingswijze
(schema 2.4). IT beweegt zieh op het grensvlak van de klinische zorg en de thuiszorg en de
medische en verpleegkundige professie. De samenwerking bij en vormgeving van thuis-
behandeling kan hierdoor noch door e6n centrale besluitvormer opgelegd worden, noch
vollcdig vanuit de doelgroep zelf ontstaan. Het culrureel-politieke perspectief lijkt het
meest geschikt om deze innovatie in te voeren en te bestuderen (schema 2.5). Ter
concretisering zijn allereerst de keuze van de patiCntengroepen en de daarbij te hanteren
infusietechnieken van belang. Daama kan via protocollenng bepaald worden welke zorg
vereist is en hoe deze vorm te geven. Staat de beoogde werkwijze vast, dan dient deze
mogelijk gemaakt te worden door te informeren, te scholen en de financiele randvoor-
waarden te vervullen (schema 2.6). Vanwege het exemplarisch karakter is gekozen voor
een viertal prototypen, die tezamen een brede variatie in ziektes, infuusbehandelingen en
potentiCle overdracht van professionele naar niet professionele zorg vertegenwoordigen:
morfine subcutaan, antibiotica en mannitol intraveneus, en hartmiddelen (dopamine en
lasix) centraalveneus (schema 2.7). De onderzoeksmethoden zijn onderverdeeld naar de
innovatiefasen (ontwikkeling, proefimplementatie en continuering/rejectie) en naar gelang
zij op de innovatie zelf of op de evaluatie daarvan betrekking hadden (schema 2.10).

DEEL II: INVENTARISATIE EN MODELONTWIKKELING

Hoofdvraagstelling I vergt inventarisatie-onderzoek omtrent de ontwikkeling, invoering,
toepassing en evaluatie van thuiszorgtechnologie. Bij MTA kunnen via 'synthese-
onderzoek' nieuwe gegevens verzameld worden of oude opnieuw geraadpleegd, zoals via
(meta)analyse van literatuur en meningsonderzoek bij de doelgroep en deskundigen.

J beschrijft een literaruurinventarisatie van de ervaringen met CMTZ thuis. Het
aantal publikaties over concrete ervaringen in Nederland was destijds nog relatief gering.
Het betrof veelal eerste rapportages en een enkele eindevaluatie. Geen enkel project
leverde een volledige blauwdruk. Een aantal bevorderende factoren werd vaak genoemd.
Belangrijk is, dat de patient en diens naasten het gevoel hebben dat bij het vertrek uit het
ziekenhuis naar huis de zorg en veiligheid worden gecontinueerd. Dit kan middels
transmuraal werkende verpleegkundigen (TMVs) en een efficient 24-uurs meldpunt.
Voorlichting en scholing van zorgverleners, alsook voorlichting en instructie van de
patient en naasten, zijn onmisbaar. Thuiszorg dient te worden aangeboden als een
samenhangend geheel. Standaardisatie en afstemming kunnen voorkomen dat er een
caleidoscopisch aanbod van formulieren, procedures en zorgaanbieders ontstaat. Tevens
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kan zo optimalisatie van de kosten en baten nagestreefd worden. Vanuit de literatuur-
inventarisatie en de contacten bleek verdieping gewenst over de kaders bij CMTZ en de
taak- en verantwoordelijkheidsverdeling bij infuusbehandeling.

In Aoo/ifrru* -f worden de kaders uitgewerkt Bij de theorie is in navolging van Fawcett een
hierarchische structuur van de verpleegkundige en medische kennisonrw ikkeling aange-
houden. Ten eerste is er uitgegaan van het gezondheidskundig metaparadigma waarin de
medische en/of verplegende activiteiten in dc context van gezondheid plaatsvinden in
relatie met de patient en zijn omgeving. Daarbmnen is als paradigma gekozen voor de
dnedeling in zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg van Haninga Verschure. Tot slot
is, omdat de geneeskunde en de verpleegkunde als praktijkdisciplines nauw vcrwant zijn
en de onderzochte handelmgen van beide disciplines bij CMTZ ccn continuum vormen,
gekozen voor de zorgtheorie van Orem. Vanuit deze theorie wordt het zelfzorgvermogcn
van de patifcnten en/of hun naasten 7.0 optimaal mogelijk benut en wordt dc zorgverlening
gebaseerd op gehele of gedeeltelijke compensatie van en educatie bij zelfzorgtekortcn.
Deze uitgangspunten maken een functiegerichte zorgbenadering mogelijk.
Ook de feitelijke zorgkaders in Nederland kunnen naar Orem beschreven worden via de
driedeling in sociaal-maatschappelijke, interpersonele en zorgtechnologische kaders.
Binnen het sociaal-maatschappelijk kader is het belangrijkste structurele kenmcrk van
voorzieningen de kleine overheid en grote collecticve sector. Cultured beVnvlocdende
factoren zijn de: verzorgingsstaat, sectoralisering van dc samenleving, pluralisme en
mdividualiteit. De gczondheidszorg zelf is bovendien structured gescheiden in algcmene
en specialistische zorg. Zij wordt bepaald door de verdeling van taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden tussen de patient, de niet-professionele en de professionele
zorgverleners en belangenbehartiging door beroepsgroepen en organisaties. Dc belang-
rijkste ontwikkelingen zijn de herstructurering en de patiöntenemancipatie.
Professionele verantwoordelijkheid en al dan niet autonoom handelen bepalen grotendeels
de interpersonele kaders. Deels zijn deze omschreven in takenpakketten (verantwoordelijk-
heden en vereiste kenn is en vaardigheden). Het medisch en verpleegkundig handelen heeft
via de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) een wettelijke en deels
strafrechtelijke grondslag. Van oudsher staan de verpleegkundigen in dienst van patiCnten
en naasten. Momenteel handelen zij in hun eigen beroepsuitoefening professioneel, maar
niet autonoom indien zij medische handelingen van artsen overnemen. Dit vereist
afbakening. Tot slot wordt de interactie tussen patiCnten en zorgverleners gezien als
contractuele hulpverlening met privaatrechterlijke waarborgen.
Het zorgtechnologische kader omvat de visie op de zorgverlening en stuurt de inhouds-
bepaling en vormgeving van de zorg. De inhoud volgt uit de zelfzorgbehoeftcn. De
indeling van het zorgproces en de zorgverleningsmethoden bepalen de vormgeving.

: 5 beschnjft een landelijke enquete onder verpleegkundigen en artsen over de
taken en verantwoordelijkheden bij de medisch-technische en verpleegtechnische hande-
lingen bij infusie. De respons is, conform de inschatting vooraf, laag. Gezien het
inventariserende doel van de enquete behoeft dit geen belemmering te zijn voor de
validiteit van de uitkomsten bij de gewenste situatie.
Een centrale rol bij vormgeving vanuit de thuiszorg is weggelegd voor de huisarts en de
TMV. Bij de laatste gaat de voorkeur uit naar een bij de thuiszorg werkende verpleeg-
kundige, die deskundig en bekwaam is op het gebied van het medisch-technisch handelen
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bij infusies. Het is aan te bevelen een CMTZ als IT, vanwege de vereiste kennis, künde en
continufteit uit te voeren binnen een transmuraal zorgmodel waarin zorgverleners na
afdoende scholing, op geprotocolleerde wijze, 24 uur per dag samenwerken.
Bij vergelijking van de Wet Uitoefening Geneeskunst (WUG) en de BIG, hun maatschap-
pelijke vertaling en de dagelijkse praktijk, sluit de BIG meer aan op de praktijk dan de
WUG. Worden tevens hun maatschappelijke vertalingen bezien, dan zijn de onderlinge
verschillen kleiner. Als zodanig kan de BIG beschouwd worden als de wettelijke vastleg-
ging van de bestaande maatschappelijke vertaling van de WUG, die ook al ten dele in de
regelgeving was opgenomen. Bij de huidige stand van zaken blijft binnen de BIG verschil
van interpretatie mogelijk. Bij voorbehouden handelingen, zoals bij infusie, is nadere
precisering gewenst.

Op basis van alle verzamelde informatie wordt ten slotte in Aoo/ifcf«* <J een algemeen
zorgmodel voor CMTZ (thuis) uitgewerkt via inhoud, proces en organisatie van deze zorg.
De zorginhoud is geconcretiseerd via het zelfzorgconcept van Orem. Om bij CMTZ in de
zelfzorgbchoeftcn door de aandoening en behandeling te voorzien, zijn kennis en
vaardighcdcn op diverse gebieden vereist (schema 6.1). Bij het zorgproces wordt het
patiCntsysteem en de professionele zorgverlening onderscheiden (schema 6.2). Nieuw is
dat eerstgenoemden ook actief deelnemen aan het opheffen van zelfzorgtekorten bij
CMTZ. Door deze betrokkcnheid worden zij (mede)behandelaar. Dit stelt eisen aan het
waamemings-, het inschattings-, het verwerkings- en het leervermogen.
Het zorgproces is naar Orem en McFarland en McFarlane ingedeeld in indicatiestelling en
zorguitvoering en evaluatie (schema 4.1). Als zorgverleningsmethoden zijn geoperationa-
liseerd: directe zorguitvoering, informeren, het opmerken van veranderingen en aanpassen
van zorg, en psychosociale begeleiding (schema 4.2).

De indicatiestelling koppelt de individuele zorgbehoeften aan de beschikbare soorten en
omvang van de zorgverlening. Actuele en/of potentiele zelfzorgtekorten in het lichamelijk,
psychisch, huishoudelijk en sociaal functioneren van het patiCntsysteem worden naar aard
en oorzaak geanalyseerd. Met het patifintsysteem worden doelen geformuleerd en de
benodigde interventies afgesproken en vastgelegd in een zorgplan. De indicatiestelling is
te bevorderen door aanmelding via een centraal meldpunt (CM), door omschrijving van de
totaal bij CMTZ benodigde zorg in een multidisciplinair zorgprogramma en vastlegging
daarvan in een zorgplan.
In de zorguitvoering en evaluatie dienen binnen multidisciplinaire samenwerking de door
het patient- en professionele zorgsysteem gezamenlijk geformuleerde doelstellingen
gerealiseerd te worden. Deze worden geövalueerd en zo nodig bijgesteld door de zorg-
coördinator in overleg met de andere betrokkenen. Een ieder kan bij voldoende kennis en
vaardigheden CMTZ uitvoeren. De verpleegkundige mag medisch-technische handelingen
in opdracht uitvoeren. Schieten kennis of vaardigheden tekort, dan moet ondersteuning
gezocht worden. Telefonische consultatie, klinische presentatie of opname, of thuisbezoek
door een expert zijn enkele mogelijkheden. Bij CMTZ is continuliteit van essentieel belang.
Ten eerste de herkenbare voortzetting van de zorgverlening in een andere setting.
Daamaast de continufteit in tijd, werkwijze en zoveel mogelijk persoon. Een continue
bereik- en beschikbaarheid zijn nodig ter evenfuele ondersteuning van het patientsysteem
en bij calamiteiten. Ten slotte de continufteit in het leven van het patientsysteem tegen de
achtergrond van levensloop en levensstijl.
Een dergelijke zorgorganisatie is als transmuraal te kenschetsen.
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DEEL III: PROCESBESCHRIJVING EN PROCESEVALUAT1E INNOVATIE

Vooral vanuit hoofdvraagstelling II (en deels vanuit III) rieht zieh dit dcel op dc beschrij-
ving en evaluatie van het proces waann aandacht voor de situatie. het perspecticf en de
Strategie bij de vemieuwing alsmede het ontwikkelen, toepassen en evalueren volgens een
omschreven werkplan.

In >ioq/&rujt 7 wordt de keuze van doelgroepen en omschrijvmg van individuele selectie-
criteria besproken. Op het niveau van patientengroepen zijn behoudens bij de kwaliteit van
zorg bij alle aandachtspunten selectiecritena gcformulecrd (schema 7.1). Bij de introductic
van CMTZ thuis dient ten eerste rekening gehouden te worden met behandeltechnische
ontwikkelingen. Ten tweede is een genuancecrde afweging op maatschappelijke niveau
gewenst van de voor uitvoering vereiste schaalgrootte en effecten op de kwaliteit van leven
per patientsysteem, de kwaliteit van zorg en de kosten. Een inschatting van dc omvang per
soon behandeling op jaarbasis is van belang. De verhouding tussen dczc schattingen en de
daadwerkelijke instroom varieerde grofweg tussen de 2:1 en de 4:1. Op basis van de
omvang kan gekozen worden voor uitvoering door gespecialiseerde artsen ca'of
verpleegkundigen of door de reguliere professionals.
Daamaast is ook CMTZ individuele gezondheidszorg die per patientsysteem een inschat-
ting van de haalbaarheid vergt. Ook hicrvoor zijn praktisch toepasbarc sclectiecriteria
vereist. Op dit niveau zijn criteria onderscheiden voor: de aandoening plus behandeling en
persoon van de patient, diens omgeving, en de inhoud. organisatic en financiering van dc
zorg (schema 7.2). Van de 155 patienten die in de periode 1993-1995 aangemcld zijn,
kwamen er 19 niet (meer) voor behandeling in aanmerking en voldeden 14 niet aan de
voorwaarden. Zesmaal was infusie mogelijk ondanks het feit dat een naaste verzorger
ontbrak. De non-respons bij patienten en naaste verzorgers is vooral te wijten aan
overlijden, hoge leeftijd, ziekte, een korte behandeling of het tekortschieten van het
begripsvermogen (tabel 7.3). De mening van de terminale patienten ontbreekt door de
evaluatie na afloop van de behandeling. Soms waren naasten van overleden patienten
verhuisd of konden een interview niet aan. Bij huisartsen komt de non-respons vooral
voort uit onbekendheid met de patientsituatie.

De organisatie van de zorg in de praktijk volgt in Aoo/ifc/uA <S. Het ontwikkelde model voor
CMTZ (thuis) was concreet toepasbaar IT. Voor het creeren van de noodzakelijke rand-
voorwaarden dienen ter zake verantwoordelijken van de betrokken partijen bindende
afspraken te maken omtrent de zorgverlening en financiering. Een slagvaardig werkend
CM faciliteert zowel de aanmelding als de zorguitvoering. Multidisciplinaire protocollen
en verslaglegging dienen als hulpmiddelen voor standaardisering en kwaliteitsborging. In
het integrale zorgproces kunnen in teamverband werkende TMVs een spilfunctie vervul-
len. Deze functie kan zeer wel in de bestaande thuiszorg geintegreerd worden. Ook in de
aansturing van een dergelijk gespecialiseerd team en de coördinatie en be waking van de
zorgorganisatie moet voorzien worden. Een structurele werkbespreking is daarbij als
instrument voor continue kwaliteitsverbetering goed bruikbaar.
De problemen die optraden in de zorgverlening waren niet emstig en/of omvangrijk. Het
patientsysteem was overwegend tevreden. Het zorgmodel kon een aantal problemen
absorberen, waardoor het patientsysteem deze niet ervaarde. Ook kon het patientsysteem
op acceptable wijze met problemen omgaan, waardoor deze geaccepteerd werden. Tot
slot was het patientsysteem ook in deze Studie positief in diens oordeel.
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Vanuit het zorgmodel is geprotocolleerde zorg meestal op maat te leveren. Evenals in de
ovcrige gezondheidszorg conflicteerde echter met name bij chronisch zieken de door hen
gewenste zorg op maat soms met het leveren van doelmatige zorg. Al met al is het alleszins
verantwoord om IT onder de beschreven condities thuis uit te voeren.

De in /joo/i&fi/A: 9 besproken informatievoorziening had twee doelen: naamsbekendheid
om het project in de regionale gezondheidszorg te plaatsen, het draagvlak onder zorg-
verleners, organisaties en financiers te vergroten en aanvragen uit het veld te genereren;
daarnaast het bieden van informatie om de uitvoering van de patiöntenzorg soepel te laten
verlopen. Het laatstgenoemde is als onderdeel van het zorgproces in andere hoofdstukken
meegenomcn. Onder de voornaamste verwijzers, de azM-artsen, had het project een goede
naamsbekendheid. Ofschoon dit niet direct gemeten is, leken de naamsbekendheid van IT
onder huisartsen en het draagvlak bij zorgverleners, organisaties en financiers voldoende.

Een zorginnovatie zoals IT kan alleen dan kwalitatief verantwoord plaatsvinden als het
benodigde medisch-technisch handelen adequaat uitgevoerd wordt. Daarom wordt in
/»oo/<&/wA: /0 aandacht besteed aan de vereiste scholing. Deze had tot doel om door kennis,
vaardigheid en uniformering in de handelwijze thuisbehandeling met participatie van
patifinten en naasten mogelijk te maken. Een meerderheid van de regionale huisartsen had
bij diverse inventarisaties behoefte aan scholing betreffende infusie en 41% heeft daad-
wcrkelijk aan een scholing deelgenomen. Zij waardeerden de combinatie van kennis- en
vaardigheidsonderwijs, maar gaven aan dat het tempo hoog lag. Er was een duidelijk
scholingseffect. De idealistische scholingsdoelstellingen van het project zijn slechts
gedeeltelijk bereikt. Het is niet realistisch te verwachten dat huisartsen zieh in slechts
enkele uren de vereiste kennis en vaardigheden voldoende eigen kunnen maken. De
scholing maakt aanvullende ondersteuning bij een concrete patient niet overbodig. De
huisartsen werden ondersteund door TMVs met een uitgebreidere scholing en training in
het geven van instructies. Deze instrueren ook de patienten, hun naasten en de in de zorg
participerende wijkverpleegkundigen. Over hun scholing zijn de TMVs tevreden. Toch
blijft, ondanks de scholing van huisartsen en TMVs, bij sommige patienten specialistische
aanvullende ondersteuning vanuit het ziekenhuis of het Groene Kruis nodig. Ook blijft,
zelfs bij uitgebreide protocollen en daarop afgestemde scholing zoals in dit project, inter
individuele variatie bij medisch-technische handelen bestaan.

In Aoq/iftfM* / / blijkt dat de juiste combinatie van technologie (soort en toepassing
techniek) en financiering (soort en verdeling over de partijen) essentieel is. Zij kan
aanknopingspunten bieden voor een functiegerichte benadering van de financiering. De
inschattingen betreffende de kosten van morfine- en mannitolinfusie bleken achteraf vrij
accuraat. Door de toenemende druk op de reguliere budgetten van de meest betrokken
zorgverleners, huisartsen, thuiszorg en ziekenhuizen, was en is het unrealistisch ervan uit
te gaan dat zij CMTZ thuis binnen de bestaande budgetten kunnen realiseren. Als de
betrokken zorgverleners, organisaties en verzekeraars zieh dan ook als marktpartijen waren
blijven opstellen, dan was de zorg binnen dit project nooit gerealiseerd of tot enkele
patiCnten beperkt gebleven. Slechts door samenwerking, goede onderlinge verhoudingen,
personele, materiele of financieMe investering en het opzoeken van de grenzen van de
toenmalige financieringskaders kon IT doorgang vinden.
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tfoq/iftrwt 72 bcschnjft de toegepaste behandelingen met aandacht voor de thuiszorg- •
technologie en praktijkervahngen hiermee. Ook worden van de vier prototypes van ziekte-
behandelcombinaties de KvL, KvZ en kosten kort besproken. In deze samenvatting volgen
deze onder hoofdstuk 13-15.
In deze Studie heeft van de 98 huisartsen 58%, van de 66 praktijken 76% en van de 14
huisartsgroepen 100% een of meerdere parierten met IT gehad. De infusie van morfine
(Morf) en antibiotica (AB) waren vanaf September 1993 mogelijk, die van mannitol (Man)
vanaf januari 1994 en van hartmiddelen (Dola) vanaf mei 1994. Bij de 122 patiCnten zijn
123 eerste (een patient ontving mannitol eerst intra- en later centraalveneus) en 50 vcrvolg-
behandelingen gestart (label 8.2 en 12.1). Bij drie patiCnten is de behandeling om medisch-
technische redenen vrij snel gestaakt (§12.3). Van de 68 term male patifntcn ovcrlcden er
64 tijdens de behandeling. Het betrof 60 patiCntcn met infusie van morfine en eventueel
andere medicatie en vier met vochtinfusie. Vervolgbehandelingen komen vooral voor bij
antibiotica, mannitol en hartmiddelen. Vanwege de voorbereiding en afwikkeling bcperken
de werkzaamheden bij IT zieh niet tot die dagen waarop infusie plaats heeft. Daarom is de
zorgperiode langer dan de infusieduur.

In algemene zin is gekeken naar de verdeling van de problemen via 93 zorgaspecten
(§8.4.6). Naarmate een infusie complexer is, treden ogenschijnlijk meer problcmcn op. Het
gemiddeld aantal problemen per behandeling was voor subcutanc, pcrifecr intravencuze en
centraalveneuze infusie, en in totaal respectievelijk 1,1, 1,9,2,4 en 1,7. In relatie tot de 93
aspecten die per behandeling gescoord zijn, valt dit alleszins mee. Ook hing het aantal
problemen sterk samen met de zorgduur en traden in de beginfase van elke behandeling
relatief meer problemen op. Het gemiddeld aantal absolute problemen per dag was voor
subcutane, perifeer intraveneuze en centraalveneuze infusie, en in totaal echter
respectievelijk 0,10, 0,16, 0,09 en 0,12. In tegenstelling tot de zorgduur, bleck de
complexiteit bij relatieve vergelijking niet van belang. Wel waren de perifeer intraveneuze,
subcutane en centraalveneuze infusies in deze volgorde toenemend strakker geprotocol-
leerd en werden voor een groter deel door de TMVs uitgevoerd. Deze werkwijze
voorkwam problemen. Ter preventie is voorts van belang na te gaan of de problemen zieh
düsteren bij bepaalde soorten infusie of typen patiönten. Deze clustering trad met name op
bij enige patiönten met infusie van hartmiddelen. Die bevinding is niet onverwacht. Het
betreft hier immers een emstig zieke categorie mensen, waarbij de aandoening en
complexe behandeling ingnjpend zijn voor het dagelijks functioneren. Gerichte aandacht
kan dit mogelijk deels voorkomen.

DEEL IV: EFFECT-EVALUATIE

Bij de evaluatie van gezondheidszorg komen menselijkheid, technologie en middelen
samen. Onderzoek naar medische technologie, zorgvemieuwing en kwaliteitsverbetering
betreft dan ook vaak de kwaliteit van leven en van zorg en de kosten. Hierop rieht zieh
hoofdvraagstelling III.

75 beschrijft de evaluatie van de leefsituatie e"n de KvL van de patient en van
diens naasten via een model (schema 13.2). KvL is gedefinieerd als "de subjeetieve
beoordeling van het leven in haar geheel ten tijde van de zorg". De methode van de
Stuurgroep Toekomstscenano's Gezondheidszorg om zelfzorgtekorten te meten is ook in
praktijkonderzoek toepasbaar en kan gebruikt worden om de zorgsituatie van categories
patienten te vergelijken (tabel 13.19). Het zorgmodel is breed toepasbaar bij verschillende
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aandoeningen, behandelingen en patiCntsystemen. Tenminale patiönten met morfine-infusie
en patienten met chronisch hartfalen hebben veel zelfzorgtekorten en een laag niveau van
functioneren. Toch voelen laatstgenoemden zieh relatief gezond. Patienten met infiisie van
mannitol en antibiotica hebben minder zelfzorgtekorten en een hoger functionerings-
niveau. Vanwege het intermitterend karakter van de infusie was infusie van antibiotica
relatief vaker ook verantwoord toe te passen bij alleenstaanden. Naasten steunen de
patienten veel, maar ervaren dit niet als te belastend. Wei is het zorgmodel door de
benodigde steun van naasten kwetsbaar. Zorgverleners kunnen de belasting van naasten
moeilijk inschatten. Ook in deze Studie bepaalden de aandoening en behandeling de KvL
slechts ten dele. Er was weinig uitval tijdens de behandeling en geen aanwijzingen dat
thuisbchandeling het functioneren of KvL van patienten en/of naasten zodanig verm in-
derde dat deze niet verantwoord was. De uitkomsten van de evaluaties in de hoofdstukken
8 en 14 steunen deze conclusie.
Over het algemeen is de overeenstemming tussen oordelen over KvL-items lager naar mate
de onderliggende concepten minder concreet zijn (tabel 13.28 en bij läge 13.5). Het oordeel
van de naaste stemt nog het meest overeen met dat van de patient. Voor vergelijking tussen
naasten en zorgverleners en zorgverleners onderling, zijn meer oordelen beschikbaar. De
overeenstemming over zaken als emst van de ziekte, pijn en gezondheid van de patient is
redelijk, die over de belasting van de naaste en KvL is laag.

In /loo/drtuA /</ komen de kwaliteit, tevredenheid en doelmatigheid van de zorg aan bod.
KvZ is gedefiniecrd als de "zorginhoudelijk, bedrijfskundig en dienstverlenend optimale
verhouding tussen de individuele op zelfzorgbehoeften gebaseerde zorgvraag van de
patient en de aangeboden gestandaardiseerde zorg". Het ontwikkelde aspectmodel voor
borging en meting van KvZ combineert dan ook een zorginhoudelijke, dienstverlenende
(tevredenheid) en bedrijfskundige (doelmatigheid) benadering (schema 14.2). Vanwege de
invloed van de sociaal wenselijke antwoorden is op verscheidene manieren gemeten (tabel
14.10). Zorginhoudelijk is geCvalueerd via een Zorg-Kwaliteitsmatrix waarbij de zorg is
onderverdeeld in directe zorg, informeren, signaleren/verwijzen en psychosociale
begeleiding, en de kwaliteit in kennis en kunde, attitude, samenwerking en organisatie.
Dienstverlenend werd geevalueerd via de Client Satisfaction Questionnaire en rapport-
cijfers. Bedrijfskundig is geevalueerd via vergelijking met klinische en thuiszorg. Kwaliteit
en tevredenheid verschillen wanneer daar op verschillende manier naar is gevraagd en per
soort respondent. Bij de morfine-infusie is het oordeel van de naaste gebruikt om dat van
de overleden patient te benaderen. Omgerekend varieren de uitkomsten van 7 tot 9V4,
veelal een 8'/i. Er zijn geen aanwijzingen dat IT volgens het hier beschreven model
zorginhoudelijk kwalitatief minder verantwoord of doelmatig is of minder gewaardeerd
wordt dan andere klinische en thuiszorg. De belangrijkste problemen treden op bij
transities in de zorg en betreffen veelal de communicatie en samenwerking.
Zoals verwacht stemt binnen het patiCntsysteem de beoordeling van de zorginhoudelijke
KvZ en tevredenheid overeen (tabel 14.14 en bijlage 14.3). Heiaas geldt dit niet voor de
overeenstemming tussen het patient- en het professionele zorgsysteem, en binnen het
zorgsysteem. Dat de patient en verpleegkundige gedeeltelijk overeenstemmen pleit voor
het zorgmodel. IT zal dus niet altijd optimaal afgestemd zijn en soms tekortschieten, omdat
zorgverleners onvoldoende de behoeften van het patientsysteem kunnen inschatten of
onderling overeenstemmen.
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Ook de in Aoo/<fcn<Jt /J> besproken kosten van IT kunnen in kaart gebracht worden vanuit
het zorgverleningsmodel van Orem. Dit levert geen richtprijzen op voor de financiering,
maar geeft wel inzicht en de methode kan bij de berekening van kosten van andere
behandelingen gebruikt worden. De kosten zijn gedefinieerd als "de personele en materiele
kosten van de zorgverlening binnen de gezondheidszorg en voor het pati£nts\ steem". Bij
CMTZ als IT bestaan de kosten van de gezondheidszorg voor het grootstc deel (65*o) uit
personele kosten (tabel 15.1). In dit zorgmodel vormde de TMV de grootste kostenpost.
De kosten van de gezondheidszorg variecrden van gemiddeld /218 tot /420 per dag, in
totaal zijn zij gemiddeld /286. Bij de antibiotica waren de personele kosten vanwegc de
intermitterende giften hoog, bij de overige behandelingen door het bcnodigde ovcrlcg en
coordinate. Materieel waren de kosten van antibiotica hoog, bij de hartmiddelcn de kosten
van de infuusmaterialen en pomp. Afgezet tegen het tarief van een vergelijkbarc zicken-
huisbehandeling (dagbehandeling ä /375, opname ä /807) variecrden de besparingen van
20% tot 70%. Meestal overstegen de kosten voor thuisbehandeling het Intensieve
Thuiszorg tarief (ITZ) van /200 per dag. Het van de oorspronkelijkc experimenten
afgeleide ITZ tarief zou bij indexering in 1995 /238 hebben bedragen. In dat geval zou de
overschrijding zo'n /50 per dag oftewel ongeveer 20% hebben bedragen. Dc materiele
kosten voor de pariert ten en hun naasten waren in deze Studie niet hoog (gemiddeld /5 per
dag). Toch treedt een aantal kosten bij ziekenhuisbehandeling niet op (lidmaatschap
thuiszorg, bezorgkosten) en zu lien andere afhankelijk zijn van eigen bijdragensystemen
(thuisverpleging, verbandmateriaal). Maatschappelijk gezien waren niet-professionele
personele kosten -ook al zijn deze beperkt tot de belasting van de naasten- wel degclijk
aanwezig. Afhankelijk van de berekening lopen deze op tot 36% van de totaalprijs, maar
ook bij gematigde aannamen bedragen deze 12%. Dit 'werkverzuim' kan maatschappelijk
economisch gezien tot forse kosten leiden. AI met al lijkt echter ook dit thuiszorg-
programma goed te passen binnen het streven naar een kosteneffectieve reductie of
stabilisatie van het aantal ziekenhuisbedden.

DEEL V: BESCHOUWING EN SAMENVATTING

//oq/i&Mt 76 geeft een algemene beschouwing waarin de driedeling in ontwilckeling,
implementatie en evaluatie is aangehouden. Telkens worden na de belangrijkste bevin-
dingen de methoden beschouwd. Daama worden de bevindingen besproken in relatic tot
de literatuur en het maatschappelijke nut. In zijn totaliteit bezien is de proefimplementatie
van de innovatie infuusbehandeling thuis geslaagd te noemen.
Tot slot volgen voor alle onderdelen gezamenlijk de belangrijkste aanbevelingen. Bij
proefimplementatie van nieuwe of rei'mplementatie van beproefde thuiszorgtechnologie
dient bij uitstek aandacht besteed te worden aan de financiering, de protocollering en de
attitudevorming. Verdere aanbevelingen bij de implementatie van CMTZ thuis richten zieh
op: de inschatting van de omvang van de doelgroepen en actieve werving; gecoordineerde
modulaire protocollering met de werkvloer; in format ievoorzien ing en scholing; en tot slot
een ' schotten 'loze financiering.
Aanbevelingen voor verder onderzoek betreffen: chronische ziekten, andere technologies,
vergelijkende studies, en aandacht voor de leefwereld van het patiCntsysteem; de rol van
transmuraal verpleegkundigen; logistiek.
Aanbevelingen voor onderwijs betreffen de: wijze van scholing en structurele aandacht
binnen de curricula; het belang van attitudevorming.
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Chapter 17

Summary

PART I: INTRODUCTION AND METHODS.

CAa/?fer / introduces the research project Infusion Therapy at Home (ITH). Until now
complex medical technical care (CMTC) in the Netherlands has primarily taken place in •
clinical setting. In the clinic technology is mainly used for diagnostic and therapeutic
purposes. In home treatment, however, explicit attention needs to be paid to the patient's
autonomy and ability to live independently in his environment. Professional caregivers and
organisations are still inadequately equipped for this new forms of care at home. Ilic
supply, content, and structure of care demand innovation. Hence a programme to promote
home care technology was set up. Within this programme the Department of Family
Practice of Maastricht University (UM), the Transmural and Diagnostic Centre (TDC) of
the University Hospital Maastricht (azM) and the Green Cross Foundation Hcuvelland
(SGKH) established a framework to introduce and study CMTC through the ITH project.
The objectives of the study were to develop (formulate prerequisites), implement
(experimentally), and evaluate (both process and effect) this innovation. The study's
explorative nature characterises it as exemplary descriptive research from a Medical
Technology Assessment (MTA) perspective. The first main research question was "At the
start of the project what is known about the development, introduction, application and
evaluation of innovations in the field of CMTC at home?" and included all the points listed
under the second and third research questions. The second main research question was: "In
which way can such an innovation be developed, introduced and applied, and what are the
experiences?". This question covered five points: identifying potential patient target
groups, defining individual selection criteria and estimating numbers of patients (1);
organisational and logistic design of the care as well as protocol design and fine-tuning
(2); informing and teaching the patients, their closest others and caregivers (3); structuring
the financing (4); choosing and applying a care technology at home (5). The third main
research question was "How can one measure the Quality of Life (QoL), the Quality of and
satisfaction with the Care (QoC) and costs at the introduction and application of such an
innovation, and what are the outcomes?". The question included four further points: the
characteristics of the patients, their closest others, and caregivers (6); description of the life
of the patients and their closest others (7); description of the quality of and satisfaction
with the care (8); the health care costs from a societal perspective (9). The hypothesis was
that within the care process a more or less standardised care supply (1 -5) interacts (see
figure 1.3; figures and tables are in Dutch) with individual care demands that vary
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according to differing underlying diseases and backgrounds of patients (6) and that this
interaction can be studied through the life situation (7), care (8), and costs (9).

introduces the inventory, implementation, and effect research in innovations.
The introduction of CMTC at home has been interpreted as an innovation. Innovations
have three main phases. The innovation phase (I) precedes the decision to introduce a
change or modernization (including development). The implementation process (phase II)
covers the application of the innovation. At the end comes rejection or continuation (phase
III). These phases are coupled with the three kinds of research mentioned above. In change
processes seven main activities can be distinguished: development of an innovative idea;
analysis of the innovation environment; development of an innovation perspective;
development of an innovation programme or concept; dissemination of the innovation or
concept; implementation of the innovation; evaluation of process and effects (figure 2.3).
Innovating organisations can be regarded as social systems with characteristics on macro,
middle management and individual levels. In an innovation like ITH, the context, renewal,
target group, and 'agent of change' can be described in terms of structure, culture and way
of influencing (figure 2.4). ITH concerns the interfaces of clinical and home care and of
the medical and nursing profession. The required collaboration and design of the home
treatment can therefore neither be imposed by one central decision maker, nor can it fully
evolve from the target group itself. Thus the most appropriate context to introduce and
study this innovation seems to be the cultural-political perspective (figure 2.5). In the
practical application one first has to select patient groups and matching infusion
techniques. Afterwards one can determine via the protocol which care is needed and how it
should be designed. If the intended procedures are clear, then they should be facilitated by
meeting the required informational, educational, and financial conditions (figure 2.6).
Because of the exemplary nature of the study four prototypes were chosen, which together
represented a broad variety of diseases, infusion treatments, and potential transfers of
professional to non-professional care: subcutaneous infusion of morphine, peripheral
intravenous infusion of antibiotics and mannitol, and administration of cardiac medication
(dopamine and furosemide) by central intravenous line (figure 2.7). The research methods
are classified according to the innovation phases (development, experimental
implementation, and continuation/rejection) and whether they concerned the innovation
itself or its evaluation (figure 2.10).

PART II: INVENTORY AND MODEL DEVELOPMENT

The first main research question requires the setting up of an inventory of the research into
the development, introduction, application and evaluation of home care technology. In
MTA new data can be gathered or old data can be consulted via 'synthesis research', such
as (meta-)analysis of the literature and opinion research with the target group or experts.

CAapfer 5 describes a literature search of the experiences with CMTC at home. At the time
of the search, the number of publications about concrete experiences in the Netherlands
were still relatively scarce. It mainly concerned preliminary reports and a few end
evaluations. No project yielded a complete blueprint. A number of facilitating factors were
frequently mentioned. It is important that patients and their closest others feel that the care
and safety are continued when the treatment is transferred from the hospital to their homes.
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This can be achieved via a transmural infusion nurse (TIN) and an efficient 24-hour call
centre (transmural=transitional: i.e. combining elements of specialist«: and generalistic
health care). Information and education of the professional caregivers, as well as
information and instruction of the patients and their closest others are essential. Home care
has to be offered as a coherent whole. Standardisation and coordination can prevent a
kaleidoscope of forms, procedures, and suppliers of care from arising. In this way costs
and benefits can be optimized. From the literature search and contacts it appeared desirable
to gain more in-depth knowledge about the general framework of CMTC and the division
of tasks and responsibilities in ITH.

In c/iap/er ¥ we elaborate on the frameworks. In line with Fawcett, a hierarchical structure
of nursing and medical knowledge development underlay the theory. We started from the
health care metaparadigm in which medical and or nursing activities take place in the
context of health and in relation to the patient and his or her environment. We chose
Hattinga Verschure's paradigmatic division in three kinds of care: self-care, care by the
closest other, and professional care. Our theoretical framework was completed with
Orem's self-care deficit theory, since medicine and nursing, both being practical
disciplines, are closely related and the actions under study from both disciplines form a
continuum in CMTC. In Orem's theory the self-care capability of patients and/or their
closest others is used as optimally as possible, and the care given is based on the total or
partial compensation of and education in self-care deficits. These principles permit a
functional care approach.

The factual boundaries of care in the Netherlands can also be described in Orem's terms
with the tripartite division in societal, interpersonal, and care technology boundaries.
Within the societal boundaries, the most important structural characteristic of the social
services is the small government and the large collective sector. Factors influencing the
culture are the welfare state, the compartmentalisation of society, pluralism, and
individuality. In addition health care itself is structurally divided in general and specialist
care. It is determined by the division of tasks, responsibilities, and competence between
the patient, non-professional and professional caregivers and protection of interests by
professional groups and organisations. The most important trends are restructuring and
patient emancipation.
Secondly, the interpersonal boundaries are largely determined by professional
responsibilities, whether or not by autonomous acting. Partly these are specified in sets of
tasks (responsibilities and the knowledge and skills required). Medical and nursing actions
are grounded in law, even partly in criminal law, under the so-called "BIG" law (Individual
Health Care Act, wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg: BIG). From time
immemorial nurses have been in the service of patients and their closest others. Currently
they act profesionally within their own occupation, but are not autonomous if they take
over medical actions from doctors. This calls for demarcation. Finally the interaction
between patients and professional caregivers is regarded a contractual caregiving with
private law guarantees.
Thirdly, the care technology boundaries include the vision on care provision, and steer the
choice of content and design of care. The content evolves from the self-care needs. The
design is determined by the arrangement of the care process and the methods of providing
care.
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r 5 describes a survey of nurses and doctors concerning the tasks and
responsibilities in medical-technical and nursing-technical actions in infusion. In line with
the a priori estimation, the response was small. Given the irventory-making goal of the
survey, this does not necessarilyconfound the validity of the outcomes concerning the
desired situation.
The general practitioner and the TIN have a central role in organizing the care from the
home care service. The TTN should preferably be a nurse working within a home care
service organisation with expertise and skills in the field of medical-technical actions in
infusion. Because of the expertise, skills, and continuity required in CMTC like ITH, it is
desirable to offer this care within a 'transmural' care model within which caregivers with
adequate education cooperate 24 hours a day, on the basis of a protocol. When comparing
daily medical practice under the old law on medical practice (Wet Uitoefening
Geneeskunst: WUG) and the BIG, we may conclude the BIG meshes better with daily
practice than the WUG. If their societal interpretations are also taken into account, the
difference is substantially smaller. As such, the BIG can be seen as a legal update of the
existing societal interpretation of the WUG, which already had been incorporated in
existing legislation. With the current state of affairs the BIG still allows differences in
interpretation. In restricted actions, like in ITH, further specification is needed.

On the basis of all the information gathered c/iapter 6 presents a general care model for
CMTC (at home) structured according to the content, process and organisation of the care.
The care content has been founded on Orem's self-care concept. In CMTC, meeting the
patient's self-care needs concerning the disease and treatment requires expertise and skills
in several areas (figure 6.1). The care process differentiates the patient and the professional
caregiving systems (figure 6.2). What is new is that the patient system actively participates
in CMTC in order to remove the self-care deficits. This involvement makes them co-
treaters, which makes demands on their powers of observation, estimation, information
processing, and learning.
Following Orem and McFarland and McFarlane, the care process has been divided into
indication and rendering and evaluating care (figure 4.1). The methods of caregiving are
operationahzed as: direct caregiving, informing, observing changes and adjusting care, and
psychosocial support (figure 4.2). In the indication procedure the individual care needs are
coupled to the kinds and amount of care available. Actual or potential self-care deficits in
the physical, psychological, housekeeping, and social functions of the patient system are
analysed for nature and origin. Together with the the patient system targets are formulated
and necessary interventions are arranged and laid down in a care plan. The indication
procedure can be facilitated by contacting a call centre, by specifying all the care that is
needed for CMTC in a multidisciplinary care programme, and laying this down in a care
plan.
By giving and evaluating care within a multidisciplinary cooperative framework, one
strives to realize the targets that the patient and professional care systems jointly
formulated. These are evaluated and if necessary adjusted by the care coordinator after
consultation with all involved. Given adequate expertise and skills everybody can
implement CMTC. The nurse is authorised by the physician to conduct medical technical
actions. If expertise or skills fail, back up should be sought. Consultation via telephone,
clinical presentation or admission, or a house call by an expert are some of the
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possibilities. In CMTC continuity is essential. Firstly, this is a recognisable continuation of
care in another setting. Secondly, this is continuation in tune, working method, and as far
as possible in person. Continuous attainability and availability are needed to support the
patient system if necessary and in case of emergency. Finally, the continuity in the life of
the patient from the perspective of their course of life and style of living needs to be
assured. Such an organisation of care can be characterized 'transmural'.

PART III: DESCRIPTION AND EVALUATION OF THE INNOVATION PROCESS

With particular respect to the second main research question (and partly the third), this part
is aimed at describing and evaluating the process with attention to the situation,
perspective, and strategy regarding the innovation as well as developing, implementing,
and evaluating according to a defined work plan.

7 describes the choice of the target groups and the formulation of the individual
selection criteria. On the patient groups level selection criteria were formulated for all the
points of attention except the QoC (figure 7.1). When introducing CMTC at home one
should first address technical treatment developments. Second, careful judgement at
societal level is desirable in order to assess the required level of scale and potential effects
on the QoL of the patient system, the QoC, and the costs. An estimation of the size on a
yearly basis per kind of treatment is important. In practice, the proportion between these
estimates and the actual intake varied roughly from 2:1 to 4:1. On the basis of the size a
choice can be made between implementation by specialised doctors and/or nurses on the
one hand and implementation by regular professionals on the other.
In addition CMTC is also individual health care, demanding a feasibility assessment for
each patient. This requires selection criteria that are practicable. At this level we
distinguished criteria for the disease plus treatment and the patient him- or herself, his/her
environment, and the content, organisation, and finance of the care (figure 7.2). Of the 1SS
patients in the period 1993-1995, 19 were not eligible for treatment (anymore) and 14 did
not meet the criteria. Infusion was possible six times even in absence of a nearest
caregiver. Non-reponse among patients and closest others can be primarily attributed to
death, advanced age, illness, a short period of treatment, or lack of comprehension
capabilities (table 7.3). The opinion of the terminally ill patients is lacking because the
evaluation occurred after the end of the treatment. Sometimes the closest others of
deceased patients had moved or could not cope with an interview. Among general
practitioners the non-response mainly stems from unfamiliarity with the patient's situation.

5 describes the organisation of care in practice. The model developed for CMTC
(at home) was indeed applicable in ITH. In general, in order to create the necessary
preconditions those responsible among all the parties involved should make binding
agreements on the supply and finance of this care. A decision-taking call centre facilitates
both the indication procedure and the care process. Multidisciplinary protocols and
reporting serve as aids for standardisation and quality assurance. In this integrated care
process, teams of TINs can act as key figures. Their functioning can be well integrated in
the existing home care. The management of such a specialised team and the coordination
and monitoring of the organisation of care should be ensured. Discussing progress in a
structured way is a useful instrument for continuous quality improvement.
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The problems that occurred in delivering care were neither serious nor large. On the whole
the patient was satisfied. The care model was able to absorb a number of problems, such
that the patient did not notice them. The patient system was also able to deal with a
number of problems adequately, which made them acceptable. Finally, in this study the
patient system was positive in its judgement.
Within this care model protocoled care can usually be adjusted to the individual needs. As
in other kinds of health care, conflicts between desirability and efficiency arose in
chronically ill patients. On the whole it is completely safe to implement ITH under the
conditions formulated.

The informational activities described in c/iapter 9 had two purposes: creating awareness
of the name in order to place the project on the regional health care map and enlarge the
support of professional caregivers, organisations and financers, and to generate demand in
the field; and offering information in order to facilitate patient care. The latter objective
has been incorporated in the care process and as such has been covered in other chapters.
The project was well known among the most important group of referents, the azM
physicians. Moreover, although not directly measured, awareness of the name among
general practitioners and the support from the caregivers, organisations, and financers
seemed to suffice.

A care innovation like ITH is only qualitatively sound if the medical-technical actions are
executed adequately. Oiapter /0 addresses the education required to achieve this. The goal
was to enable home treatment with the participation of the patients and closest others by
providing knowledge, skills and uniformity in procedures. A majority of the regional
general practitioners expressed the need for education in ITH on several occasions, and
41% actually attended the training. They were satisfied with the combined teaching of
knowledge and skills, but found the pace rather fast. The education had a clear effect. But
the idealistic educational targets of the project were only partly achieved. It is not realistic
to expect general practitioners to obtain the expertise and skills required in only a few
hours. The education did not make additional assistance in a particular patient
unnecessary. The general practitioners were supported by TTNs who had a broader
education and training in giving instructions. The TINS instructed the patients, their
closest others and the home nurses that participated in the care. The TINS were satisfied
with their education. Despite the education of general practitioners and TINS, however,
some patients required additional specialist assistance from the hospital or home nursing
organisation. Even with detailed protocols and matching education as in this project, inter-
individual variation in medical-technical actions remains.

/ / demonstrates that the appropriate combination of technology (kind and
application) and finance (kind and distribution over parties) is essential. The combination
can provide insight into a functional approach to the finance. In retrospect, the cost
estimations for the morphine and mannitol infusions proved to be pretty accurate. Due to
the increasing pressure on the regular budgets of the caregivers, general practitioners,
home care, and hospitals most involved, it is unrealistic to assume that they could or can
realize CMTC within the existing budgets. If the caregivers, organisations and insurers
involved had acted to maintain market positions, then the care within the project would
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never have been realized or would have been limited to only a few patients. Only by
cooperation, good mutual relations, personal, material, or financial investments, and
probing the then boundaries of the health insurance coverage, could ITH be realized.

/2 describes the treatments used with respect to the home care technology and
practical experiences with it. The QoL. QoC, and costs of the four prototypes of disease-
treatment combinations are briefly discussed. Here they are summarized under chapters
13-15.
In this study 58% of the 98 general practitioners, 76% of the 66 practices, and 100% of the
14 duty groups, had one or more patients with ITH. Infusion of morphine (Morf) and
antibiotics (AB) was possible from September 1993, manmtol (Man) from January 1994,
and cardiac drugs from May 1994. One hundred and twenty-two patients received 123 first
treatments (one patient received manmtol intravenously, first peripheral and later central)
and 50 follow-up treatments (tables 8.2 and 12.1). In three patients the treatment was
quickly discontinued for medical-technical reasons (§12.3). Of the 68 terminally ill
patients 64 died during the treatment (60 patients with infusion of morphine and
sometimes other medication, and 4 patients with a hydration infusion). Follow-up
treatments mainly consisted of infusion of antibiotics, manmtol and cardiac drugs. Because
of preparation and completion the work in ITH is not confined to days on which infusion
actually takes place. The care period is longer than the infusion penod.
In general we looked at the distribution of problems in the light of 93 care aspects (§8.4.6).
The more complex the infusions, the more problems seemed to arise. The mean number of
absolute problems per treatment for subcutaneous, peripheral intravenous, and central
intravenous infusion and in total were 1.1, 1.9, 2.4, and 1.7. In relation to the 93 aspects
scored per treatment, this is very reasonable. The number of problems also strongly
correlated with the length of care and a relatively large number of them occurred in the
beginning of each treatment. The mean number of problems per day, however, for
subcutaneous, peripheral intravenous, central intravenous infusion, and in total was 0.10,
0.16, 0.09, and 0.12. In contrast to the care period, the complexity proved of no
importance in the relative comparison. However, the peripheral intravenous, subcutaneous,
and central intravenous infusions were protocoled in increasing detail in this order and
were largely implemented by the TINs. This method of working prevents problems. For
preventive purposes it is important to check whether problems cluster in certain kinds of
infusions or patients. Clustering occurred mainly in some patients with cardiac drug
infusion. This finding was not unexpected. It concerns a category of seriously ill people, in
which the disease and complex treatment have a large impact on the daily living activities.
Focused attention could partly prevent this.

PART IV: EVALUATION OF EFFECTS

In the evaluation of health care humanity, technology, and means come together. Research
in medical technology, innovation of care, and quality improvement therefore often
addresses quality of life and quality of care, and the costs. This is the focus of the third
main research question.

75 describes the evaluation of the life situation and the QoL of the patient and his
or her spouse or immediate family be means of one model (figure 13.2). QoL is defined as
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"the subjective assessment of the life as a whole during the infusion care". The method
used by the Steering Committee on Future Scenarios in Health Care (STG) to measure
self-care deficits is also applicable in practice research and can be used to compare the care
situations of patient categories (table 13.19). The care model is widely applicable in
different diseases, treatments, and patient systems. Terminally ill patients with morphine
infusion and patients with chronic heart failure have many self-care deficits and a low
level of functioning. Despite this the latter feel relatively healthy. Patients with infusion of
mannitol and antibiotics have fewer self-care deficits and a higher level of functioning.
Because of the intermittent nature, antibiotics infusion could also be given in quite a
number of patients who lived alone. The closest members of the family support the
patients a lot, but do not expenence this as too burdensome. The care model is vulnerable
since it requires support of the closest others. It is difficult for professional caregivers to
assess the burden of the closest other. Moreover, in this study the disease and treatment
only partly determine the QoL. There were few drop outs during the treatment and no
signals that the treatment at home diminished the functioning or QoL of patients and/or
closest others to such an extent that it was not wise. The outcomes of the evaluations in
chapter 8 and 14 support this conclusion.

In general the concordance of opinions on QoL items is lower as the underlying concepts
are less concrete (table 13.28 and addendum 13.S). The opinion of the closest other
corresponds best with that of the patient. Comparisons of opinions between closest others
and professional caregivers, and amongst caregivers themselves, reveal some variation.
The agreement on matters like the severity of the disease, pain, and health of the patient is
reasonable, that on the burden of the closest other and QoL is low.

74 addresses the QoC, satisfaction, and efficiency of the care. QoC is defined as
"the optimal fit in terms of care content, management, and service between the individual
care demand of the patient based on self-care needs and the standardised care supply". The
model developed to assure and monitor the QoC therefore combines care content, service
(satisfaction), and managerial (efficiency) approaches (figure 14.2). Due to the influence
of socially desirable answers, we measured in several ways (table 14.10). Care content was
evaluated by means of a Care-Quality matrix in which the care is subdivided in direct
actions, informing, monitoring and referring, and psychosocial support, and the quality is
subdivided in knowledge and skills, attitude, cooperation, and organisation.Service was
evaluated by means of the Client Satisfaction Questionnaire and report marks. The
managerial perspective was evaluated by comparing home and hospital care.
Differences are revealed in quality and satisfaction when different ways are used to assess
them, and also with regard to the kind of respondent. In morphine infusion the opinion of
the closest other was used to approximate that of the deceased patient. After conversion the
outcomes vary from 7 to 914, usually an 8'/j. There are no indications that ITH in the care
model presented is qualitatively less sound or less efficient or is less appreciated than other
clinical or home care. The main problems occur at care transitions and concern
communication and cooperation.

As expected, the opinions on QoC and satisfaction within the patient system correspond
(table 14.1 and addendum 14.3). Unfortunately this does not apply to the agreement
between the patient and the professional care system, nor within the latter care system. The
fact the patient and the nurse agree to a certain extent argues in favour of the care model.
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Therefore ITH will not always be optimally customised and will sometimes fall short
because the professional caregivers cannot adequately assess the needs of the patient
system or do not agree amongst themselves.

The costs of ITH discussed in c/ia/>/er / 5 can also be depicted on the basis of Orem's care
model. This does not yield target pnces for financing this kind of care, but it does provide
some insight and the method can be used in calculating the costs of other treatments. The
costs are defined as 'personnel and material costs within the health care and for the patient
system". In CMTC like ITH the largest proportion of the health care costs (65%) arc
personnel costs (table 15.1). In this care model the TINs formed the largest cost. The mean
health care costs varied from /218 to /420 a day, the overall mean is /286 (roughly $143)
a day. In the case of antibiotics the personnel costs were high because of the intermittent
dosing, while this was so in other treatments due to the consultation and coordination
required. The material costs of antibiotics were high, as were the costs of infusion
materials and pumps required to administer the cardiac medications. Compared to the rates
for a similar hospital treatment (day care /375 and admission /807 a day), the savings
ranged from 20% to 70%. Usually the costs of the home treatment exceeded the Intensive
Home Care Tariff (ITZ) o f /200 a day. Indexed for 1995, the ITZ tariff of the original
experiments would have been /238. In that case, the overspending was about /50 a day or
approximately 20%. The material costs of the patients and their closest others in this study
were not high (mean / 5 a day). Nevertheless a number of costs would not have ansen in
hospital care (membership of home care organisation, costs of deliveries) and other costs
depend on own contributions (home care, dressing material). From a societal perspective,
non-professional personnel costs -although they were restricted to the burden of the closest
others- certainly exist. Depending on how they are calculated, these could reach 36% of
the total price, but even using moderate assumptions they remained at 12%. This 'omission
of work' can lead to high socio-economic costs. On the whole the home care programme
seems fit in neatly with the striving for a cost-effective reduction or stabilisation of the
number of hospital beds.

PART V: DISCUSSION AND SUMMARY

Chapter 16 gives a general discussion in which the three-way division in development,
implementation, and evaluation is maintained. Following a summary of the most important
findings, the methods are discussed. Subsequently, we look at the findings in relation to
the literature and the social utility. All things considered, the experimental implementation
of the innovation ITH can be called successful.
The chapter concludes with the most important recommendations. In the experimental
implementation of new or the re-implementation of well-tried home care technology, most
attention should be paid to the finance, the protocolling process, and attitude building.
Further recommendations for implementing CMTC at home are: estimating the numbers of
potential patients and active enrollment; coordinated protocollising together with the
implementing professionals; providing information and training; mixed financing.
Recommendations for further research include: chronically ill patients, other technologies,
comparitive studies, and attention for the life situation of the patient; the role of
'transmural' nurses; logistics. Recommendations for research are: the method of training
and structural attention within regular curricula; the importance of attitude building.
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Dankwoord

"Hartelijk bedankt allemaal voor jullie zorg, hulp, steun, luistercnd oor en advies, en het er
zijn als jullie nod ig waren", stond er op öen van de bedankkaarten die wij na afloop van de
partner van een overleden patient ontvingen. Dit geeft cncrzijds aan dat door de inzet van
alle betrokkenen de menselijke kant van de zorg niet heeft geleden onder het technisch
karakter van het onderzoek. Anderzijds herinnert het ons eraan dat wij vanuit het project
precies dezelfde dank verschuldigd zijn aan alle paliCnten, hun naastcn, zorgvcrlcncrs en
andere betrokkenen. Omdat dit onmogelijk is, wil ik U per groep bedanken.

Patienteruorg

PatiSnten en hun naasten in de regio Heuveiland en soms daarbuiten.
Dank voor het vertrouwen dat U ondanks uw vaak ernstige ziekte hebt gesteld in een
nieuwe zorgvorm met al zijn kinderziektes. Helaas is het vanwege de anonimiteit niet
mogelijk dit persoonlijk te doen. Aan alle partners, kinderen, (schoon)broers en zussen,
ouders, verdere familie, buren en bekenden, dank voor uw steun. Zonder deze steun zou
infuuszorg thuis vaak niet mogelijk zijn geweest.

Zorgverleners en instellingen.
Zoals uit bijlage 2.1 möge blijken is het niet mogelijk om U alien te noemen. Velen van U
zijn in de regio Heuvelland werkzaam als huisarts, bij de Stichting Groene Kruis Heuvel-
land of bij het academisch ziekenhuis Maastricht. Bedankt voor uw steun en scepsis bij het
ontwikkelen, invoeren, uitvoeren en kritisch evalueren van hetgeen als project Infuus-
behandeling Thuis te boek Staat. Als gezicht van het project naar velen van U wil ik de
transmuraal infuusverpleegkundigen in het bijzonder vermelden: Terry Brouwers, Gerard
Marinus, Mia Munnix, Marij Valkenburg en Karla Wehnert (eerste lichting) en Fieke
Damoiseaux, Ingrid Kitzen, Gerda Martinussen, Anneke Soeters en Bianca Vostermans
(tweede lichting). In de organisaties zijn er enkelen die ik vanwege hun dagelijkse
betrokkenheid eveneens wil noemen.

Bij het Transmuraal & Diagnostisch Centrum zijn dat Gitte Pfeiffer en Arnim van
Lieshout van de automatisering, de 'dedicated ' baliemedewerkers en collega
onderzoekers, Peter Reniers voor zijn creatieve ondersteuning bij het complexe financiele
beheer, en van het secretariaat Willeke Ellenbroek, Anneke Fokkema en Isi Vos. Bedankt
voor de jaren dat ik samen met jullie heb mögen werken.
Bij het Groene Kruis Heuvelland betreft dat Mariet van Daal-Dabekausen en Jan Gooyen
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van de automatisering, Simone Bogman, Ellen van Kruiningen, Maria Vonken en andere
medewerkers van het centraal meldpunt, Marleen Jansberg, directeur, Theo Mestrom, Fred
Tomasoa en overige medewerkers van de facturering, Jos Lenaards, hoofd algemene
zaken, en Bert Ritzen, hoofd wijkzorg (en visionair), Wil Feijt en Jan Smeets van
personeelszaken, Julia Schmidt en de andere transferverpleegkundigen, de verpleegkundig
specialisten Lisette Arts, Emmy Derckx, Rita Fleur en Elleke Knapen, en tot slot Tiny
Romans, Wil Quaaden, Willy Zwarts en overige medewerkers van de uitleen.
In het academisch ziekenhuis Maastricht zijn dat: de apothekers Ton Beysens, Eugene
Hardy, Karen Takx en de apothekersassistenten, Leon Maas en de medewerkers van de
afdeling afvalverwerking, Yvonne Becker, Leon Habets, Math Janissen, John Smeets en
Leon Ubachs van de dienst FinanciCn en Economie, Jo Koene en de overige medewerkers
van het magazijn, Herman van de Klij en Jo Urlings voor hun bemoeienis met de medische
aparatuur, Sjoerd Bulstra, Wout Dingemans, Hans Fiolet, Han Hendriks, Jan Jacobs, Liang
Kho, Wibo Mulder, Willem Weber, Frans van den Wildenberg en de overige leden van de
medische staf, Bertie Lemmens en de overige verpleegkundige staf en Theo van den
Boom t en Huub Visschers van de afdeling ziekenhuishygiCne.

Zorgverzekeraars.
Dank voor dc financiering van de patifntenzorg via de intensieve thuiszorg regeling of uit
coulance, waarmee U liet blijken zorgvemieuwingen als de onderhavige -tot aan de
grenzen van het U officieel toegestane- daadwerkelijk te steunen. Een speciaal woord van
dank wil ik richten tot Haye van der Werf van VGZ voor zijn grote hulp om de
zorgfinanciering vorm te geven. Helaas heeft het opheffen van de intensieve thuiszorg
regeling en de eigen bijdrage problematiek in de thuiszorg een succesvolle voortzetting als
reguliere zorgverlening belemmerd.

Onderzoek

N im fen
Emmy Derckx en Corina Wolters die met mij als leeuwinnen gevochten hebben om dit
project tot een succes te maken en mij tot nu toe met raad, daad en snoep terzijde hebben
gestaan. Vanwege ons vele gezamenlijke optreden en jullie Stempel op het proefschrift -het
had een ' triple promotie kunnen zijn- kan ik jullie ook tijdens de promotie niet ontberen.

Universiteit Maastricht
Dank aan mijn (co)promotoren die met mij een lange weg zijn gegaan en mij hebben
geholpen om van mijn verslag een proefschrift te maken. George Beusmans heeft met zijn
enthousiasme in het veld menig lans voor mij gebroken. George, bedankt dat je me
ingewijd hebt in de wegen die naar consensus leiden. Maar ja, je bottelt dan ook wel meer
verschillende soorten vruchten tot aimabele wijnen. Peter Pop heeft een centrale rol
vervuld bij het vertalen van behandelingen van het ziekenhuis naar thuis en bleek een
pleitbezorger van formaat in het ziekenhuis. Beste Peter, bedankt dat je me in 'jouw' TDC
onderdak hebt geboden. Deze springplank was een goede entree tot het azM. Ron Winkens
heeft mij terzijde gestaan met kritisch wetenschappelijk advies, met name op het gebied
van studie-opzetten. Ron, bedankt voor je hulp om de omvang naar een enigzins hanteer-
bare vorm terug te brengen. Harry Crebolder heeft als een pater familias gefungeerd voor
het gehele project, de projeetmedewerkers en zeker voor mij persoonlijk. Beste Harry, je
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bent mijn academische vader en hebt me van het begin tot het eind gecoacht -ik kan U
verzekeren dat dit geen sinecure was-. Ik ben je daar zeer erkentelijk voor en hoop ook in
de toekomst bij je te mögen aankloppen.
Mijn mental coach Frans van der Horst, medisch socioloog vakgroep Huisartsgenees-
kunde, heeft mij ingewijd in de wereld van het innovatie- en implementatie-onderzoek
alsmede enige beginselen van de medische sociologie. Frans, je inspireerde mij tot de
buidige indeling van het proefschrift en behield in ogenblikken van vertwijfeling mijner-
zijds het overzicht betrefTende het excideren. verplaatsen of accentueren van onderdclen.
Tienwerf dank daarvoor.
De leden van de beoordelingscommissie dank ik voor hun kritische aanbevelingen. Gezien
de omvang. zal het beoordelen van dit proefschrift een flinke impact op de kwalitcit von
leven van hen en hun naasten hebben gehad. Vooraleerst wit ik professor Huycr als
voorzitter van de beoordelingscommissie bedanken voor de socpele organisatie hiervan.
Daamaast heeft zij het verpleegkundig wetenschappelijk kader tegcn het licht gehouden.
Dr. Carpay heeft er op aan gedrongen om de laatste puntjes op dc i te zetten bij de kostcn-
studie. Professor Schade heeft al bij de start van het programma Thuiszorgtechnologie de
zusterprojecten bij elkaar gebracht om uirwisseling van onderzocksplannen te facilitcren
en overlap te voorkomen. Professor Spreeuwenberg heeft de procescvaluatie onder de loep
genomen. Beste Cor, ook bedankt voor je aanmoedigingen en belangstelling als je me op
het TDC aan het proefschrift zag ploeteren. Tot slot zou ik professor Philipsen willen
bedanken. Zijn 'substantiate' inbreng heeft bijgedragen tot verdere theoretische en vooral
sociologische verdieping.
Binnen de vakgroep huisartsgeneeskunde gaat mijn dank uit naar mijn kritische college's.
Daamaast zijn er inspannmgen geleverd vanuit de vakgroepen anaesthesiologie en
pijnbestrijding, Chirurgie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, longziekten en
neurologic Een forse pro bono inspanning is ook geleverd door Andre Ament van de
vakgroep Beleid en Economie van de Gezondheidszorg. Andre bedankt voor je zowel
kwalitatief als kwantitatief essentiäle bijdrage aan de kostenstudie. Voor de kostenstudie
gaat mijn dank ook uit naar Jack Bibo en de 'MTA-club' van het academisch ziekenhuis
Maastricht. Bij het achterhalen van vele cijfers van velerlei aard kon ik ook altijd
aankloppen bij John Vossen van de medische administratie van het azM en Patrick
Bongers van het MEMIC. Tot slot Nicole Bijl en Frans van Wijmen van de vakgroep
Gezondheidsrecht: bedankt voor jullie hulp bij de 'BIG' job!

Zorgvernieuwers en academici in den lande en daarbuiten.
Hoewel ik in de tekst veelvuldig naar U verwijs, nogmaals dank voor uw uitgangspunten
waarop ik verder kon bouwen, uw vemieuwende inzichten die mij scherpten, maar bovenal
ook voor de herbevestiging van hetgeen ik trots als eerste uitgedacht dacht te hebben.

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (nu Sport).
Dank voor de subsidie die het onderzoeksgedeelte mogelijk maakte en dank voor de
mogelijkheid om de looptijd van het project van 3 naar 4 jaar te verlengen.

Familie en vrienden.
Bedankt Karla, kinderen, (schoon)ouders, broers en zussen en overige familie en vrienden
voor alle steun en excuses voor alle keren dat ik ontbrak vanwege het werken aan mijn
proefschrift.
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Curriculum Vitae

Patrick Smeets is op 10 april 1965 in het dorp Hulsbcrg (Zuid-Limburg) geboren als
oudste van drie kinderen uit een klein middenstanders gezin. Na het doorlopen van de
St. Clemens basisschool te Hulsberg (1971-1977), volgde hij de gymnasium ß oplciding
aan het St. Maartenscollege te Maastricht (1977-1983).

In 1983 werd hij uitgeloot voor geneeskunde en startte als beursstudent een Studie
Scheikunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Middels een naplaatsing kon hij alsnog starten
met Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht (propedeuse 1984, doctoraal 1987 en
artsexamen 1990). Deze Studie combineerde hij met vakantic- en uitzendwerk, voomame-
lijk als verplecghulp in bejaarden-, vcrzorgings- en verpleeghuizcn alsook psychiatrische
instellingen. Tevens was hij als penningmeester en voorzitter actief bij 'Dit voor Dat', een
nonprofit ruildiensten bemiddelingsorganisatie, en als bestuurslid, penningmeester en
waarnemend secretaris bij 'Huis Vaartserijn', een opvanghuis voor daklozen.

Na het artsexamen behaalde hij een propedeuse Rechtsgeleerdheid (1991) aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en een Master's Degree in Business Administration (1992) aan
de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit). Voor de laatsgenoemde
Studie ontving hij een VSB beurs voor een verb!ijf van vier maanden aan de Haas Business
School van de University of California in Berkeley. Tevens deed hij marktonderzoek voor
bedrijven naar de toepassing van medische apparatuur buiten het ziekenhuis en het imago
van de thuiszorg onder de Nederlandse bevolking en de kwaliteitsperceptie bij dienten.

Aldus gefquipeerd begon hij in 1992 als coordinator en arts-onderzoeker samen met
Emmy Derckx, verpleegkundig coordinator gedetacheerd vanuit de Stichting Groene Kruis
Heuvelland, en Corina Wolters, onderzoeksassistente, aan het project.
Tijdens de afronding van het proefschrift is hij in het academisch ziekenhuis Maastricht
werkzaam geweest bij zorgvemieuwingsprojecten naar de toepassing van het
Appropriateness Evaluation Protocol, een instrument ter meting van de noodzaak van
ziekenhuiszorg (1996-1997) en thuisbehandeling bij diep veneuze trombose (1997-I998).
Daamaast was hij vanaf januari 1998 tot September 1998 werkzaam als transmuraal
coordinator van het St. Annaziekenhuis te Geldrop. Vanaf die tijd volgt hij de
huisartsopleiding aan de Universiteit Maastricht.

Hij woont met Karla en hun drie kinderen, Jim, Anne en Lara in Maastricht.
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Afkortingen (abbreviations)
u M acadcmisch ziekenhuis Maastricht / academic hospital of Maastricht
BC BcgelcidingsCommissic / support committee
BIG wet Beroepen in de Individucic Gezondhcidszorg / law on individual health care
BOHH Bureau Ondersteuning Huisansen RHV Hcuvclland / support bureau practilioncrs
CIH Centraalveneuze Infusic van Haruniddelcn / centnüvenous infusion heart medication
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease
CM Centraal Meldpunt /calling centre SGKH
CMTC Complex Medical Technological Care
CMTZ Complexe Mcdisch-Tcchnische Zorg / CMTC
CS1 Caregiver Strain Index
CSQ Client Satisfaction Questionnaire
C V Centraal Veneus / Central Venous
HIVAT Home IntraVenous Antibiotic Therapy is IT met antiobiolica
IT Infuuszorg Thuis waarvan infuusbehandeling thuis deel uitmaakt / ITH
ITH Infusion Therapy at Home
IV IntraVencus / IntraVenous
KvL Kwaliteit van Leven / QoL
KvZ Kwaliteit van Zorg / QoC
MEMIC Medisch En Maatschappelijk Informant Centrum / information centre
MTA Medical Technology Assessment
PIM Parcnterale Infusie van Mannitol / parenteral infusion of mannitol
pIT project Infuusbehandeling Thuis / research project ITH
RL Rijksuniversiteit Limburg nu UM
SC SubCutaan / Subcutaneous
SGKH Stichting Groene Kruis Heuvelland / Green Cross Foundation Hcuvclland
SIM Subcutane Infusie van Morfine / subcutaneous infusion of morphine
SRD Sympathische Reflex Dystrofie / reflex sympathetic dystrophy
STG Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg / research and planning committee
STZ Samenwerkingsverband later Stuurgroep Transmurale Zorg / cooperation of regional

health care providers
TDC Transmuraal & Diagnostisch Centrum / iransmural and diagnostic centre
TIN Transmural Infusion Nurse
TMV TransMuraal Infuusverpleegkundige / TIN
UM Universiteit Maastricht / University of Maastricht
VWS ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / new ministry of health care
WGBO Wet op dc Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst / law on treatment intentions
WHO World Health Organisation
WUG Wet op de Uitocfening van de Geneeskunst / old law on medicine
WV WijkVerpleegkundige / home nurse
WVC ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur / old ministry of health care
QoL Quality of Life
QoC Quality of Care
ZHV ZiekenHuisVerpleegkundige / hospital nurse
ZKM Zorg-KwaliteitsMatrix / care quality matrix
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Bijlagen bij hoofdstuk 1

Achtergrond, probleemstelling en opbouw
• . „ • , . * • • • • * - . ,

Bijlage 1.1: Achtergrond project

INITIATIEFNEMERS, ONDERZOEKSINSTELLING EN CONTACTADRES

Hct project is geinitieerd en uitgevocrd door de vakgroep Huisartsgeneeskunde (HAG) van de
Univcrsitcit Maastricht (UM) en het Transmuraal & Diagnostisch Centrum (TDC) van het
•cademisch ziekenhuis Maastricht (azM). Het maakte deel uit van het facullair hoofdproject
'Evaluatie van diagnostick en interventies in de eerste lijn'. Momenteel is het project opgenomen in
divisie 2 'Samenhang l'-2* lijn' van ExTra (instituut voor EXtramuraal en TRAnsmuraal
gezondhcidszorg onderzoek). ExTra maakt deel uit van de onderzoeksschool CARE (Netherlands
school of primary CARE research). Het onderzoek is gefinancierd vanuit het Stimulcnngsprogramma
Thuiszorgtechnologie van het voormalige Ministerie van Wclzijn, Volksgezondheid en Cultuur (nu
Sport). De onderzoeksregio 'Heuvelland' omvat het wcrkgebied van de SGKH, de gemeenten:
Eijsden, Gulpen, Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals, Valkenburg, Wittern (208.623
inwoncrs) '"• Het project duurde van Oktober 1992 tot Oktober 1996.

Informatic over de huidige stand van zaken:
Coordinator TransmuraJe Zorg
Transmuraal & Diagnostisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht
Telefoon: 043 - 3 87 73 88
Fax: 043 - 3 87 73 80

PROJECTGROEP

Dr. GHMI Beusmans; huisarts, universitair docent UM/TDC *
Prof. dr. HFJM Crebolder; huisarts, hoogleraar huisartsgeneeskunde UM *
Mw. drs. EWCC Dcrckx; gezondheidswetenschapper, verpleegkundig coordinator vanuit SGKH
Dr. FGEM v.d. Horst; medisch socioloog, universitair docent UM
Prof. dr. P Pop; internist, hoogleraar transmurale geneeskundige zorg TDC/azM '
Drs. PMJH Smeets; arts, projectcoordinator en onderzoeker UM
Mw. drs. CAM Wolters; gezondheidswetenschapper, onderzoeksassistent UM
*: projectleiding.

BEGELEIDINGSCOMMISSIE

Mw. dr. AM Courtcns, universitair docent vakgroep Verplegingswetenschap UM
Dhr. W. Dankcrs, rayonmanager Stichting Thuiszorg Zuid-Limburg
Dr. GL Engel, algemcen secretaris Raad van Bestuur azM
Mw. drs. MCH Jansbcrg, dircctcur SGK.H (na 1/6/95)
Mw. BJM Lemmens, coordinator a.i. Stafburo Zorgmanagement azM
Mw. PMHM van Lin, inspecteur Volksgezondheid voor Limburg
Drs. H Plaggc, adviserend geneeskundige LIASS later CZ groep
Mw. B Ritzen, hoofd wijkzorg SGKH (tot 1/6/95)
Drs. JRAY van Rooij, bestuurslid Regionale Huisartsenvercniging Heuvelland
Drs. H van der Werf, adviserend geneeskundige VGZ

292 HOOFDSTUK 1



Bijlage 1.2: Medical Technology Assessment/Technology Assessment in Health Care
MTA is in dc zestiger jaren in Amerika ontstaan toen hct Congrcs zieh onvoldocnde in Staat achtte
om (de gevolgcn van) technologische onrwikkclingen te ovcrzien. Zij heeft daartoe hct Congress's
Office of Technology Assessment (OTA) opgericht. In het handbock "Assessing Medical
Technologies" vcrstaat dc OTA onder 'medical technology": "techniques, drugs, equipment, and
procedures used by health-care professionals in delivering medical care to individuals, and the
systems within which such care is delivered"." Dc OTA omschrtjft assessment" als: "any process of
examining and reporting properties of a medical technology used in health care, such as safety,
efficacy, feasibility, and the indications for use. cost, and cost-effectiveness, as well as social,
economic, and ethical consequences, whether intended or unintended"." Dcze definitic gecft vooral
aan wat er gedaan wordt. Meer doel- en contextgericht is de definitie van de Raad voor
Gezondheidsonderzoek (RGO): "MTA omvat al die activitcitcn die bijdragen IUIII het systcmaiisch
vcrhelderen van de gevolgcn van tocpassing van mcdische technologic, ten bchoeve van dc pcrsonen
en instantics die betrokken zijn bij besluitvorming in en over de gezondhcidszorg"." (X>k de
begrippen 'Medical Technology Assessment' en "Technology Assessment in Health Care"
verschillen. Hoewcl laatstgenoemde term ccn breder begnp omschrijft, wordt dc eerstgenoemde in
hct angclsaksische spraakgebruik veel frequenter gcbruikt en vaak in dezelfdc betckenis. l)e
verschillcn vcrgrotcn bij vertaling. In hct begnppenkader van met name de Vcrcnigdc Statcn leveren
de meeste personcn werkzaam in de gezondhcidszorg (health care) mcdische zorg (medical care)
Bijrijdcrs op dc ambulance heten bijvoorbceld paramedics. In Nederland is dc mcdische zorg een van
de te onderschciden soorten binnen de totale gczondheids7.org Ook zijn de systcem- en dc
organisatic-aspecten waarbinnen de medische zorg wordt tocgepast. niet automatisch inbegrepen."
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Bijlagen bij hoofdstuk 2

Methoden

Bij läge 2.1: Het netwerk van het project Infuusbehandeling Thuis

Zorgverleners en hun organisatics

acadcmiich ziekenhuis Maastricht
Administrate en Ucdnjfsbehcer
AIDS verplccgkundige
Dienst Oplcidingcn
Dietetiek
Ergotherapie
Fysiothcrapie
Inkoop
Instrumentele dienst
Laboratorium Klinische Chemie
Logislickc dienst
MaaLschappchjk werk
Mcdisch 1 Ihischc Commiuie
Medische administrate
Medische microbiologie
Specialisten
- anesthcsiologte/pijnbesUijdtng
• algemene heelkunde
• algemene interne geneeskunde
- cardiopulmonale Chirurgie
• gerontologie
- hematologie
- kinderlongziekten
- longziektcn
- oncologie
• orthopedic
Stafburcau Zorgmanagcmcnl
Stenlisatie en desinfectie afdeling
Verpleging
- Chirurgie
• dageentmm
- interne geneeskunde
- kindcrgeneeskundc
- longzickten
Verplccgkundig managers en unithoofden
Voedingsteain
Voorlichting en Public Relations
Ziekcnhuisapo thekers
Ziekenhuishygicnc

Apotheken
Apotheekhoudende huisartsen
Apothekers in de thuiszorg
Apothekers- en Voorlichtingsccntrum Maastricht

Gezinszorg: Srichting Thuiszorg Zuid-Limburg
Intakers
Rayonmanager

Huisartscn
Districts Huisartsen Vereniging Limburg
Regionale Huisartsen Vereniging Heuvelland
Wcrkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen
van de RHV

Kruiswerk: Sticbting Groene Kruis Heuvelland
Centraal Mcldpunt
Clustermanagers en hoofd wijkzorg
Dienst automatisenng Wijk Admmistratie Systeem
FinanciClc dienst
Functionaris Intensieve Thuiszorg
Intakers
Verpleegkundig specialisten voor: CARA, oncolo-
gie/ AIDS en Medisch-Technisch Handelen

Leverancien en faciliuire bcdrijvcD
Baxter later Caremark
Braun
Minigas
NPBI
Ohmeda
Pharmacia
Provema
Spruyt Hillcn

Verzekeraars en hun organea
IZA Limburg
KLOZ/KPZ regiovertegenwoordiger
LIASS opgegaan in CZ groep
Nederlands Technisch Advies College (NTAC)

voz
Overige zorgverleners en hun organisaties
Stichting SAmenwerkingsverband eerste en tweede
lijn voor REgionale geZOndheidszorg (SAREZO)
Stichting Amsterdams Kniiswerk
Stichung Hulpnet te Sittard
Stichting Thuiszorg Oostelijk Zuid Limburg
De Weverziekenhuis te Hecrlen
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OndetToeksinstituten

I Bivf rsiltil Maastricht Ortrijt instirutrn
-Skillslab OndcnocksschiKtl CARE
-vakgroepen Economic van de Gezondhcidszorg, kwaliteits Instiluul voor Toegepaste
Gczondhcidsrecht. Medische Sociology en ThuisZorgvemicuwing (KITTZ)
Verplegingswctenschap Zusterprcijeclen Slimulcnngsprogramma
-Wcrkgroep Onderzoek Kwallten (samenwerking Thuiiiorgtcchnologic
vakgroep huisartsgenecskunde UM met Katholieke '
Universitcit Nijmegen)

Cursussen ' Congrcsscn ' Svmposia
Achtercenvolgcns worden genoemd Titel Organisator of imuatiefhcmcr. Plaats. datum. Opsomnnng vindt in
chronologische volgorde plaats

Bczocbt
Van Ziekenhuiszorg naar Thuiszorg Stichting Medische Technologie Gonnchcm 2/I0/9J
Toekomstsccnano's voor Eerstehjnszorg en Thuiszorg Verwachtingen en gevolgen voor dc praktijk Acadcmisch
Mcdisch Centrum Amsterdam 8/10/92
Thuiszorg, huisartsen en AZU. DHV Utrccht/Kruiswerk Sud Utrecht/vakgroep algcmcnc ge/ondheidszorg en
epidemiologie/Academisch Zickenhuis Utrecht Utrecht IS/10/92
Cursus Stervensbegcleiding Poslgrade Weert 20/10/92
Cursus Pijnbestrijding Postgrade Ween 29/10/92
Workshop Acadcmisenng Vakgroep Huisartsgcnecskundc RL Maastricht: 4/11/92
Thuis in pijnbchandehng Zutphcn 26/11/92
Symposium Blocdontstollcnd Stichting Medische Congres Organisalie Utrecht: 9/3/93.
Randwijckcursus longziekten Vakgroep Huisartsgcnecskundc RL Maastricht 11/3/93
Beter Samen'' Samen beter' Vijfjaar expenmenteren met ?orgvcrmcuwing SAREZO Brunssum 12/3/93.
Medica Utrecht 18/3/93
Vaardigheidscursus voor huisartsen. Werkgroep Onderzoek Kwaliteit Huisartsgcnecskundc, Klinisch
Trainingscentrum Nijmegen: 28/4/93.
Thuiszorgtechnologic in de praktijk. K.ITTZ/LSOB. Utrecht: 29/4/93.
Randwijckcursus oncologic. Vakgroep Huisartsgeneeskunde RL. Maastricht: 3/6/93.
SGO eunus onderdeel kosteneffectiviteit SGO Epen: 25/6/93
Symposium "Innovatie Thuiszorg" voor chronisch zieke ouderen Rijksuniversitcit Limburg Maastricht:
30/6/93.
Home Intravenous Antibiotic Treatment symposium Glaxo. Zeist: 1/10/93.
Academiscnngsdag Huisartsgeneeskunde RL. Maastricht: 10/11/93
Transmurale Zorg Modellen en Projccten (Studiedag) Vakgroep Algemenc Gczondheidszorg Universitcit
Utrecht Utrecht: 16/12/1993
Resultaten van concrete transmurale projccten Beatrix zickenhuis Gonnchcm Rotterdam: 25/1/94
Parenterale voeding in net ziekcnhuis en thuis PAOG Heyendael Nijmegen 31/3/95
Cursus Bcroepenwetgeving in ontwikkehng. Evaluaties halverwegc het invocnngsUajcct, van dc wet BIG.
Vakgroep Gezondheidsrecht, Faculteitcn der Gczondhcidswetcnschappen, Rechtsgeleerdheid en Genecskundc
Rijksuniversiteit Limburg Maastricht: 21-22/3/96.
Verpleegkundig infuusmanagement. PAOG Heyendael. Nijmegen: 19/4/96.

Bijdragen
Thuiszorg met technische hulpmiddclen (voordracht). Symposium HuisarU-Specialist 1993 Thema:
Commumcalic en samenwerking tussen huisarts en specialist Diagnostisch Centrum / Stuurgrocp l'-2* lijn /
KNMG Maastricht 17/4/93.
Chronic diseases and changing care patterns in an ageing society (poster). Institute of Social Medicine Univeraity
of Amsterdam Amsterdam: 9-11/6/93.
Infusion Therapy at Home (poster) WONCA/SIMG Congres Den Haag: 13-17/6/93.
Technologische vemieuwingen in dc thuiszorg (voordracht) Second European Congress Closing the gap
between institutional care and home care. European association of Organizations for Home Care and Help at
Home Maastricht: 6-7/10/94
Project Infuusbehandehng Thuis' (voordracht). NHG-Referalendag NHG Maastricht: 2/6/95.
Project 'Infuusbehandehng Thuis' (voordracht). Onderzoekschooldag. Care. Utrecht: 16/6/95.
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Thuiszorg infuusbehandcling thuis als voorbeeld (voordracht) SAN bezoek aan TDC Maastricht 14/11/95.
Invitational Meeting Transmurale Farmacie Klinische Farmacie en Toxicologie azM. Maastncht: 22/11/95.
Wie is met thuisbehandeling beter af? (voordracht) Congres "Samenwerking huisaits-spccialist". NHG.
Rotterdam: 1/12/95.
Medische Technologie in de Thuiszorg: welke voordelen biedt infuusbehandeling thuis voor u en de patient?
(voordracht) Congres "Intensieve samenwerking binnen de zorgketen" Institute for International Research.
Amsterdam: 2-4/12/97
Complcxc medisch-techmsche zorg thuis: modelontwikkeling, implementatic en effect-evaluatie (voordracht).
Invitational conference implemcntatie en implcmentatie-onderzoek Synchron Hoensbroek: 26/3/99
Infuus in dc thuiszorg: een transmuraal project (voordracht) Randwijckcursus Transmurale zorg en disease
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Bij läge 2.2: Overzkht onderzoeksmethoden

Schema B2.1 geeft een overzicht van gehanteerdc onderzoeksmethoden.

Schema B2.1 Gehanteerdc onderzoeksmethoden.

(Snb)vraagstelling Methode

Inleiding op hct inventarisatie-ondcrzoek

Ervanngen met complexe medisch-technische zorg thuis

Kaders bij complexe medisch-technische zorg (thuis)

Taken en veranrwoordelijkheden bij infuusbchandeling thuis

Een zorgmodel voor complexe medisch-technische zorg (thuis)

ßejc/iri/vinj» en eva/uafie van n«f mnova/ieprocM

Inleiding op hct innovatie-onderzoek

Keuze doelgroepen en omschrijving criteria

Organisatie van de zorgverlening

Informatievoorziening over net project en dc bchandelingen

Scholing

Technologie en financiering

Keuze voor en toepassing van zorgtechnologie thuis

£va/uaf/e van e^e 'en van ne/ rorgmcxi/

Inleiding op de cfTectevaluatie

Zorgsituatic en kwaliteit van leven

Kwaliteit, tcvredenheid en doelmatigheid van zorg

Kosten voor de gezondheidszorg, patient en maatschappij

lloofdilak

CIL
L
L
E
CIL

CIL
INb/t/z

1 Nb/t/z Vz W

E I Nb/t Vz

E I Nh/t Vz

1 Nb/f O R

C I L Nb/t O Vp/n/z

IL
A Nt 0 Vp/n/z Z

Nt Vp/n/z

ORVp/n

2
3
4
S
6

2
7
S
9
10

11

12

2
13
14

15

Legeada: A=aanmcldingsformulicr, C=congrcsbezoek, E=cnquete, ^interview, L-literatuur, N-notulen
Nboverleg projectgroep en begeleidingscommissie Nfoverleg/correspondentie financiers Ntwerkoverleg
transmuraaJ infuusverpleegkundigen Nz ovcrleg zorgvcrlcners en organisaties, O-ovenge aJgcmene
administratie, R=rekcnmg infuusbchandeling thuis. V=vragenlijst/vraaggcsprek aan eind van behandcling
Vnnaaste Vppatient Vz:zorgverlcner, W=wijkadminisuatiesystcem, Z-zorgdossier thuiszorg (logbock)
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Bijlagen bij hoofdstuk 4 ^ ^ . ; : !

Kaders bij complexe medisch-technische zorg:
de zorgverleningstheorie van Orem

Bij läge 4.1: Het gezondheidskundig metaparadigma

S c h f i 4.1 Het gezondheidskundig metaparadigma.'

Patiönt

Medische of
verplegende actie

Gezondheid

Omgeving
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Bijlage 4.2: Noten bij hoofdstuk 4
j j Dne betroffen de relaiie huisam-pahent: discongruentie tussen oplciding en praktijkvoering.

communicatie en hct helpcn van kankcrpaiienien.'™"° Twee bctrotTen gedragsbcYnvlocding in de
thuiszorg door samenwerking tussen de huisarts en hct maatschappelijk werk (ccnmaal ook de
wijkverpleging)/" ™

2) De World Health Organisation (WHO) geeft een ruimc definitie van hct berocp huisarts: "General
Practice is the front line of medical care and in some form or other exists in even' part of the world.
As a rule, it is not limited to patients with specific diseases within specific age-groups. It is in the
field of medical practice where the patient usually makes his first contact with the doctor, and he has
direct access to him The goal of general practice is to provide continuing and comprehensive care
for the individual, family and community"'" Tijdens de Second European Conference on the
teaching of General Practice heeft de Lceuwenhorst grocp deze vertaald voor Europu: The general
practitioner is a licensed medical graduate who gives personal, primary and continuing care to
individuals, families and a practice population, irrespective of age. sex and illness It is the synthesis
of these functions which is unique. He wil attend his patient in the consulting room and in their
homes and sometimes in a clinic or a hospital His aim is to make early diagnoses. He will include
and integrate physical, psychological and social factors in his consideration about health and illness.
This will be expressed in the care of his patients. He will make an initial decision about every
problem which is presented to him as a doctor. He will undertake the continuing management of his
patient with chronic, recurrent and terminal illnesses. Prolonged contact means thai he con use
repeated opportunities to gather information at a pace appropriate to each patient and build up a
relationship of trust which he can use professionally. He will participate in cooperation with other
colleagues, medical and nonmedical. He will know how and when to intervene through management,
prevention and education to promote the health of his patients and their families. He will recognise
that he also has a professional responsibility to the community".'*' Vanaf 1991 is dc Primary Health
Care Unit van het Europese rcgiokantoor van de WHO bezig met cen consultaticproccs om tc komen
tot een "Framework for professional and administrative development of general practice/family
medicine". Als kenmerken voor de huisartsgeneeskunde worden hierin genoemd: general,
continuous, comprehensive, coordinated, collaborative, family-oriented, and community-oriented.'"
Ook worden condities voor de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde genoemd op het gebied van
structuur, organisatic en professionele ontwikkeling.

1) In 1942 introduceerde een Britse staatscommissic onder leiding van William Beveridge de
vcrzorgingsstaat om de burger te vrijwaren voor verregaande gevolgen van werkeloosheid, ziekte,
invaliditeit en ouderdom in om de Staat te stabiliseren.'" In West-Europa hebben vooral de
noordelijke staten dit model sterk doorgevoerd en zijn de aanspraken gestegen. De gestage
kwantitatieve groei is vooral te wijten aan de bevolkingsopbouw, de kwalitatieve groci aan de
uitbrciding van aanspraken door de lange periode van toenemende welvaart.

i) De gedachte van een staat bestaande uit de som der (in maatschappelijke groepcringen
georganiseerde) burgers is overgegaan in het centraal stellen van het individu. In deze toencmend
complcxc maatschappij is de invloed van maatschappelijke groepcringen (kerk), die voorzieningen
baseren op fundamentele waarden (substantive rationaliteit) en onderlingc solidariteit, afgenomen.
Vooruitgang en welvaart worden niet langer als een dynamisch gegeven gezien, maar tot norm
verheven. Tegelijkertijd is de invloed van een steeds ccntralcr opererende overheid sterk
toegenomen.

£ De belangrijkste ontwikkelingen in de gcmdustrialiseerdc landen in het afgelopen decennium
betroffen de automatisering, de val van de Berlijnsc muur en de General Agreement on Trade and
Tariffs onderhandelingen.™*''*' Daardoor verdwenen veel centraal geleide economieen en nam de
kans om de eigen economie te beschermen af. De concurrentie uit Amerika, Azii en aan de oostgrens
van Europa nam toe en heeft de totstandkoming van de Europese Unie bespoedigd.** Maar ook
binnen de afgeschermde markt van de Europese Unie coneurreerde Nederland, door de uitgebreide
en stringente regelgeving en hoge loonkosten, moeizaam Hele bedrijfstakken stonden onder druk of
waren onrendabcl geworden. Veel werknemers die overbodig werden of dc druk niet aan konden zijn
vervrocgd gepensioneerd of (on)terecht arbeidsongeschikt verklaard™* Het daaruit voortvloeiende
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grotere beroep op voorzieningen heeft tot onvolkomenheden in de uitvoering geleid.'™
'Doorcalculerendc' burgers kregcn de mogelijkhcid zonder werk in het levensonderhoud te voorzien.
'Frauderende' burgers zagen de uitkering als een basisinkomen en werkten voor aanvullende luxe.
Economisch wordt dit gedrag met de term "free ride" aangeduid.'" Dit kan op kleine schaaJ en
zolang er partijen zijn die schade kunncn lijden. In een sociaal-maatschappelijk stelsel als de
Nederlandse vcrzorgingsstaat kan dit niet lang op grote schaal bestaan.
Op basis van ontwikkelingsstadium en rationele besteding op grond van de hoogste gezondheids-
winst per gefnvcstecrd bedrag -waaronder de hogere opbrengsten voor de Staat door de verbetering
van dc volksgezondheid- is hierin ecn gradering aan te brengen. Ten eerste de zorg voor water- en
voedsclvoorziening en het beheer van energie en afvalvcrwijdering. Vervolgens preventieve
gezondheidszorg in de vorm van voorlichting, controles en vaccinaties. Omdat ziekten vaak vanzelf
ovcrgaan, volgt aandacht voor verzorging van zieken en in laatste instantie dc genezing van zieken.
I)c "ccrstclijns gezondheidszorg" is integraal, continu en general istisch en beslaat de gehele
levensloop. Huisartsen, wijkverpleegkundigen en anderen verlenen deze zorg zo veel mogelijk thuis
of in vergclijkbare omgevingen. Thuiszorg dient de hulpvrager in Staat te stellen zieh thuis te
handhaven." Dc "tweedelijns gezondheidszorg" betreft vooral de tijdelijke, curatieve en palliaticve
specialistische zorg (waaronder complcxc medisch-technische) in ziekenhuizen. De "derdelijns
gezondheidszorg" biedt uitgebrcide en/of langdurigc en/of gespecialiseerde revalidatie, verpleging en
verzorging in revalidatie-, verpleegklinieken en instellingen voor chronische aandoeningen.
Basisgezondhcidsdiensten leveren specifieke preventie.
In het westen is het verlenen van (gezondheids)zorg ontstaan uit christelijke naastenliefde aan
'minder bedeelden' waarbij niet-professionele zorgverleners de zorg (tijdelijk) ovemamen. Hun
kennis, kundc en macht groeiden allengs. Door de technologische ontwikkelingen, de industrialisatie
en de ontkerkelijking is de zorgverlening vooral na de tweede wereldoorlog snel overgegaan in
professionelc hulpverlening met eenzelfde ongelijke verdeling van kennis, kunde en macht/'- **
Momentcel ontstaat geleidelijk ecn zorgverlening vanuit een meer gelijkwaardige samenwerking
tussen autonome patifnten, niet-professionele en professionele zorgverleners. Toch voeren arisen en
vcrpleegkundigcn behandelingen en zeker complexe medisch-technische veelal uit zonder of met
geringe betrokkenheid van de patient en naaste(n).
Vanaf de "Nota Volksgezondheid" (1966) nam de bemoeienis van de overheid met de
volksgezondheid toe. "* Vanaf de "Structuumota Gezondheidszorg" (1974) heeft de overheid met
wettclijke maatregelen dc soorten en hoeveelheid gezondheidszorg bepaald en genormeerd:
ziekenhuisvoorzieningen (WVZ:1977), taricven (WTG:1982) en voorzieningen (WVG:1984). '"•"'
Deze macro-cconomische volumebehcersing resultecrde slechts ten dele in een verlaging danwel zo
rationed mogelijke besteding van de gezondheidszorguitgaven.
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Bijlage bij hoofdstuk 5 .;.,.,;.

Enquete naar taken en verantwoordelijkheden
bij infuusbehandeling

Bijlage 5.1: Analyse respons
Tabel BS. I gceft per respondent de ervaring met infuusbehandeling (thins), leeftijd, gestacht,
opieiding, wcrkcrvaring en wcrkplek en zo mogelijk refcrcniiccijfcrs (Icgendu volgcnde pagina).

Tabd B5.1 AchterRTondkenmerten respondenten plus referentieciifcn
VarUbelc p i « ecaheid

Ervanng infuus thuis

Ervanng infuus ziekenhuis

Ervanng thuis en ziekenhuis

Geen ervanng

<5 jaar geleden infuus thuis

Geslacht: vrouw • man

Lecftijd: range

Leeftijd: s / sd

Dienstjaren: range

Dienstjaren: x / sd

Werkervanng in fie: range

Werkervaring in fte: » / sd

Nu werkzaam range

Nu wcrkzaam * / sd

Algemeen ziekenhuis

Acadcmisch ziekenhuis

Categoraal ziekenhuis

Particuhere instelling

Kmisvereniging

Gcfuseerde thuiszorg

Solist

Associatie / maatschap

Gezondheidscentrum

A • opieiding

HBO-V
EMGZ

. Overige oplcidingen

%

%

S

%

%

%

j

j

j

j

j

j
%

•/.

%

%

%

%

%

%

%

V*
%
%
%

•/.

SP
n-52
•

65
14
21
IS
14-87

34-74

49/10

8-46
22/9
8-35
20/8
0-100
90/26
70

21

6

2
»

•

10

87
•
•
•
•
•

HA
n-64
20

2
2
77
22
14-86

15-85*
31-63

28 - 65 *
45/8

44 /7*
4-37
18/8
3-37
17/9
50-100
93/16
•

•
•

*

•

•

58 / 52*
25 / 39*
11/11*
•

•
•

•

ZHV
n-112
•

94
2
5
5
74-26
75 - 25 '

22-56
20-64'

36/8
37/9*

1-39
16/8
1-39
14/7
25-100
83/20
77

16
5
2
•
•
•
•
•

96
S
1
24

WV
n-87
33
S
15
47

48

90-10
94- 6*
9 7 - 3 *
24-57
20-64*
22 - 59 *
38/8
39/9*
36/9*
2-33
17/8
1 -32
13/7
0-100
73/22
•

*
•

•

84

8
•
•

7
64

32
61
21

ARM
n-3IS
13"
46
7
34
22
56-44

22-74

40/10

1-46

17/8

1-39
15/8
0-100

84/22

39

9
3
1
23
2
12
5
4
•
•
•
•
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Legend« B5.1 SP=specialist, HA-huisarts, ZHV=ziekenhuisvcrplccgkundige, WV=wijkverplecgkundigc,
•»met van toepassing, "^respons onder huisartsen en wijkverpleegkundigen samen is 27%, x=gemiddeldc,
sd=standaa/d deviaue, j=jaar, *=landelijkc verdeling,°=steekproefverdehng, werkervaring in fte=opgedane
crvaring omgcrekend naar 100% dienstverband. Door afronden of doordat meerdcrc altematieven mogelijk zijn,
is het totaalpercentage soms geen 100%. -,, - . - , : . , ,«- f>v j^^-v , - - > ^ . . „ , ; . . , . - ,

In 1993 werkten van de 9.245 geregistreerde huisartsen 6.595 als zodanig™' Van de 211
aangeschreven huisartsen retoumeerden 64 bruikbare vragenlijsten. Vanwege verhuizing (7) en
beeindiging praktijk (3) zijn 10 vragenlijsten niet ingevuld. De respons bedraagt 32%. De respons
komt behoudens Gelderland (1), Noord-Holland (I) en Zeeland (I) ovcreen met het aantal huisartsen
per provincie en de verdeling bij de verzending."' Geslacht, lecftijd en praktijkvorm van de
respondenten komt rcdelijk overeen met de landelijke verdeling hiervan.™' Van dc respondenten
heeft 24% overwegend oudcre en 31% overwegend jongerc patiCnten. Drie huisartsen zijn alleen
vcrbonden aan een verplccghuis (dienstverband 56% 70% en 100%).

Dc verdeling van de responderende specialisten in getal en full-time equivalenten komt overeen met
die van de geregistreerde specialisten (allen 1993Xtabel B5.2).™"" Van de 13.238 geregistreerde
specialisten vallen er 7.719 (58%) en van de 8.928 full-time equivalenten 5.811 (65%) binnen de
door ons benadcrde specialismen. Dc 389 aangeschreven specialisten retoumeerden 52 bruikbare
vragenlijsten. Vanwege overlijdcn (1), misdruk (I), verhuizing (16) en beeindiging praktijk (7) zijn
25 vragenlijsten niet ingevuld. Een aantal specialisten vulde de enquete niet in, maar gaf aan weinig
gemotivcerd te zijn voor thuiszorg of samenwerking met de huisarts (o.a. door de wcrkdruk, de
voortdurende druk vanuit de politick op dc inkomenspositie en uitspraken van de LHV voorzittcr ten
tijde van de enquitc). Dc respons is 14%. De respons komt behoudens Groningen (I), Drcnthe (!),
Utrecht (I) en Limburg (t) ovcreen met het aantal gevestigde specialisten per provincie en de
verdeling bij verzending. Van de respondenten werkt 64% zelfstandig, is 33% in loondienst en werkt
4% niet mecr als specialist. Landelijke rcfcrcnticcijfcrs over geslacht, lecftijd en werksituatie zijn
niet voorhanden.

Tabcl BS.2 Verdeling specialismen in aantallen en percenten.

Spcciallsme

Ancsthcsiologie

Cardiologie

Chirurgie

Inwendige geneeskunde

Kindergenceskunde

Mcdische microbiologie

Longziektcn

Gastro-enlerologic

Neurologic

Orthopedic

Urologie

Verloskunde/gynaccologie

Klinische genatne

ToUal 1993

Register

995

573
1030

1674

836
202
361
S«
4S2
402
269
790
47

7719

FTE

760

470

790

1096

S66
128
276
76

465
327
234

596
27

5811

Respons

6

3
8

10

5
2

3
0
5
3
1
5
1

52

Register

13%
8%
14%

19%

10%
2%
5%
1%
8%
6%

4%

10%

0%
100%

FTE
13%

7%

13%

22%
11%
3%
5%

1%

6%
5%
3%
10%

1%

100%

Respon*

12%
6%

15%

19%

10%
4%
6%
0%

10%
6%
2%
10%
2%

100%

Legend«: FTE-omgcrckcnd naar 100% dienstverband. Door afronden is het totaalpercentage soms niet 100%.

Omdat aanvankelijk is uitgegaan van een gelijke verdeling tussen verpleegkundigen en
verzorgenden. zijn in totaal 611 wijkverpleegkundigen cn/of zickenverzorgenden benaderd. In 1993
waren 6.202 wijkverpleegkundigen (HBO-V. MGZ-AGZ of VHBO-V opleiding) en 2.017
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vcrpleegkundigen-in-de-wijk (in service A-opleiding") in dienst en bczetten 5.434 fulltime
equi\alenten (fte's).*" Beiden worden hicma met de naam wijkverpleegkundige aangeduid. Er waren
2.933 wijkzieken verzorgenden (1.854 fte's). Uitgaande van deze verhouding in Ac's, wordt nu
•angenomen dal er ±35% (214) wijkziekenverzorgendcn in de steckproef zaten "' Vanwege de
veronderstelde aanschrijving als ziekcnverzorgende (214), verblijf in het buitenland (4). :
werkzaamheid in de jeugdgezondheidszorg (7), kraamzorg (6) of anderszins (38) zijn 269
vragcnlijsten niet in de responsberekening mecgcnomcn Dc rcspons bedraagt daarom bij 87
bruikbare teruggestviurdc vragenlijsten ±26% Behoudens Groningen (1), Zccland (i),
Noord-Brabant (1) en Limburg (1) is de landelijk spreiding acceptabel. Er responderen icts nicer
mannen, maar de leeftijdverdeling is gelijk aan die in dc steckprocf en een ccrdcrc Itindclijkc
steekproef "' De opleiding van de respondenten komi overccn met die van wijkvcrplccgkundigcn in
ecn ecrderc enquete over dit onderwerp '" Buiten ecn werkzockende, werken dc respondenten in
Veiplegen en Verzorgcn of Patientenzorg (48%), all-round (32%) en de Jeugdgczondhcids/org of
Ouder en Kindzorg (20%). In de afgelopen 5 jaar heeft 86% gewerkt in Verplegcn en Vcrzorgen of
Patientenzorg. Van de respondenten werkt 16% full-time Landelijk is dat voor
wijkverpleegkundigen en voor vcrplecgkundigen-in-de-wijk tezamen omgerckend 20%.'*'

In 1993 waren 131.258 A-vcrpleegkundigen gcrcgistreerd.'" Het aantal HBO-V vcrplccgkundigcn
en het aantal vcrplccgkundigcn dat in 1993 in ziekenhuizen werkte is ons onbekend. Binnen de
algemene. dc academische en dc categorale ziekenhuizen werkten in 1993 65.828 personen (47.753
full-time equivalenten) in vcrplcegkundige. opvocdkundige en verzorgende pcrsoncclsfunelics**' Dc
verhouding tusscn vcrplccgkundigcn (66.738) en verzorgenden (2.374) in ziekenhuizen in I9KK
wordt ook voor de steekproef verondersteld."* De 650 aangeschrcven vcrplccgkundigcn en
verzorgenden retoumecrden 112 bruikbare vragenlijsten. Vanwege aanschrijving als verzorgende
(22) of verblijf in het buitenland (5) zijn 27 vragenlijsten niet ingcvuld Dc rcspons bedraagt f 18%.
Behoudens Groningen (1) is dc rcspons landelijk voldocnde gespreid. Lceftijd en gcslacht in dc
steekproef en onder de respondenten komen ovcrecn. Van dc respondenten werkt 41% fulltime. De
respondenten werken op gecombineerde afdelingen (18%), intensive care (15%), inwendige
geneeskunde (12%), Chirurgie (11%), kindergeneeskunde (9%), verloskundc en gynaccologic (7%),
opcratickamcr (6%), neurologic (6%) en verder op spoedeisendc/eerste hulp, dagbehandeling/short-
stay, cardiologie, dialyse, klinische geriatrie, psychiatric, anesthesiologic, gastro-entcrologie,
longzicktcn en orthopedic.
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Bijlage bij hoofdstuk 6

Model voor complexe medisch-technische zorg

Bijlage 6.1: Definities
Dc bcschrijving van ecn zorgmodcl bij CMTZ in de thuissituatie noopt tot dcfiniering van de
begrippen zorginnovatie, model, complex, medisch-technisch, zorg en thuissituatie.
De te ontwikkclcn zorg is op te vatten als een zorginnovatie (H:2) en kan omschreven worden als:
"een op elkaar afgestemd geheel van doelstellingen, middelen en matenalen, een onderliggende
theorie en een ideologische rechtvaardiging, dat bcdoeld is om aspecten van de zorg te veranderen,
en dat door het uitvoerend niveau binnen de zorg als nieuw wordt ervaren"." Een zorginnovatie
bestaat in deze dcfinitic uit concrete entiteiten met complexe samenhang en kan aldus bestudeerd
worden door haar weer te geven als een empirisch zorgmodel.""
Ecn model is volgcns Swanborn "een systcem van elementen (eenheden, variabelen) en relaties
tu.ssen die elementen, dat zoveel mogelijk lijkt op het systeem waarvan het een model is; dat echter
eenvoudigcr is, behendiger is of gemakkelijker te hanteren valt".**° Een van de funeties van dit
zorgmodcl is dan ook dc werkelijkheid tocgankclijk te maken middels een gereduceerde beschrijving
van dc elementen en hun onderlinge samenhang.
Agglcton en Chalmers definieren ecn model "als een voorstelling van lets. Het is een middel
waarmec gepoogd wordt iets uit tc leggen om tot een beter begrip te komen. Sommige modellen zijn
stoffelijk. Ze kunnen aangeraakt, gehantcerd, uit elkaar genomen worden en weer in elkaar worden

gvKA.\'. . t»iuLiv nivAjl.itV.il ^ijii ui);>ilavu.i, « . Kuuin.li m U uil ciKadi wuluLll genuinen , HiiAdl 1IICI1 Kill) cr
naar kijken en erover nadenken" '°* Een andere functie van dit zorgmodel is het vertalen van een
ideefingoed in een, in de werkelijkheid hanteerbare en bestudeerbare, experimentele toepassing.
Naar analogic van Verran en Reid wordt onder complexiteit van zorg verstaan: "de mate van
routine, uniformiteit, voorspelbaarheid en kennis die betrokken is bij het leveren van verpleeg-
kundige en medische activiteiten. De belangrijkste determinant is de mate waarin kennis is vereist
om cflecticf medische en verpleegkundigc interventies te kunnen toepassen".**' "Medische" is door
ons aan de dcfinitie tocgevoegd.
Medisch-technische zorg thuis omvat medisch-technische en verpleegtechnische handelingen.
Laatstgenoemden worden tot het verplecgkundig beroepsdomein gerekend?" Onder medisch-
technische handelingen worden verstaan: "Handelingen op het gebied van de geneeskunde die door
de arts al dan niet aan de verpleegkundige gedelegeerd kunnen worden"."'
Zorg is: "Het streven en de pogingen die men aanwendt, de moeitc die men doet om iets in stand of
in goede conditie te houden, of zo goed mogelijk te docn zijn of te maken. Synoniemen zijn
behartiging, aandacht, vcrzorging'. ' Zorg kan volgens Hattinga Verschure onderverdeeld worden
op basis van degene die hem uirvoert.'" Bij zelfzorg voorziet het individu zelf in diens eigen
behoefte aan zorg. Mantelzorg wordt verleend binnen ecn kleine groep waarvan de leden met elkaar
in relatie staan. Dezc zorgvcrlening geschiedt op basis van emotionele banden en veelal ook op basis
van (bereidheid tot) wederkerigheid. Professionele zorg betreft -een vaak tot 6dn soort beperkte- zorg
die uit hoofde van ecn beroep verleend wordt. Hierbij zijn de rol van zorgvcrlencr en zorgontvanger
niet uitwisselbaar.
Bij de definitie van thuissituatie spcelt de afbakening met ziekenhuis- en andere institutionelc
situaties ecn rol." Kcnmerkcnd voor een thuissituatie is dat de inrichting en het gebruik van de
woonsituatie mecr gericht is op het zelfstandig leven dan op eventuele professionele zorg die
geboden dient te worden. Men zou kunnen zeggen dat in ecn thuissituatie de patient autonoom over
zijn woon- en leefsituatie beslist en bijvoorbeeld bcpaalt of de voordcur opengaat. In Nederland kan
men op grond van dit criterium onder de thuissituatie verstaan: alle zelfstandige woonvormen, alsook
bejaarden-, verzorgingshuizen en aanlcuncomplexen. Tot de institutionele verblijfsituaties kunnen
verplecghuizen en alle ziekenhuizen gerekend worden.
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Bijlagen bij hoofdstuk 7

Selectie van doelgroepen en patienten

Bijlage 7.1: Selectielijst doelgroepen

ure ifoe/^roepen en o/iucViri/v/rtg criteria M
Pathologic

COMPLEXFTEIT (CO)MORBIDITEIT: Komt dc aandocning die infuusbehandeling bchocft mccstul
allecn voor of in combinatic met anderen'!' Indien er meer aandoeningcn zijn, vcroorzaokt dc
aandocning die infuusbchandeling bchoeft dc hoofdpathologic'.' (12)
ERNST (CO)MORBIDITEIT: Vereist de onderliggende (co)morbiditcit stringcntc bchandeling of
hospitalisatie om andere redenen dan de infuusbchandeling' (13)
PROGNOSE OVERL1JDEN: Kan de onderliggende (co)morbiditeit tot plotsclingc dood leiden?
(14)
PROGNOSE ACUTE COMPLICATES: Kan dc onderliggende (co)morbiditeit acuut vcrslcchtcrcn
waardoor acute bchandeling of hospitalisatic nodig is? (15)
BEHANDELMOGELIJKHEDEN ACUTE COMPLICATES: Indien acute vcrslechtering optrccdt,
wat is dan de prognose en wat zijn de behandelmogelijkhedcn? (16)

Bchandeling + EfTrcten
BEHANDELING: Waaruit bestaat de behandeling precies? (21)
FREQUENTIE: Wat is de frequentie van de behandeling? (18)
DUUR: Wat is de duur van de bchandeling? (19)
TOEDIENINGSTIJDSTIPPEN: Op welke tijdstippen van de dag dient de bchandeling plaals tc
hebben?(20)
BIJWERKINGEN EN COMPLICATIES: Kan dc bchandeiing gepaard gaan met bijwerkingen of
complicates zoals collapsneiging, allergic, enzovoort? (22)
EFFECT FOUTIEF HANDELEN: Kan de bchandeling bij verkeerde uitvocring cmstigc gevolgen
hebben?(23)

PatiCnt + Naaste verzorger(s)
LEEFTIJDSCATEGORIE: Wat is de leeftijdscalegoric van de patienten? (1)
WOONSITUAT1E: Is hct verblijf institutioncel of niet (zelfstandig wonend, bejaarden,
verzorgingshuis versus ziekenhuis, verpleegkliniek en verpleeghuis)? (2)
LEEFSITUATIE: Is er bij de patientencategorie in dc regel ecn naaste verzorgcr(s) aanwezig? Wat
zijn de meest voorkomende gezinsfascn (kind, jong volwassenen, samenwonend met of zonder
kinderen, kinderen uit huis fase, jong bejaarden, hoogbejaarden) en activiteitenpatroncn? (3)

Maatscbappclijke relevantie
INCIDENTIE EN PREVALENTIE: Hoeveel patienten in Nederland hebben deze aandoening? (6)
LANDELIJK EN REGION AAL AANTAL BEHANDELINGEN: Hocvecl patienten worden er nu
per jaar landclijk en in het ziekenhuis behandeld? (7)
MAATSCHAPPELUKE RELEVANTIE ONDERZOEK: Is het onderzoek maatschappelijke
relevant? (58)
Zo ja, hoe relevant? (59)
PUBLIEKE OPINIE: Hoc zal dc publicke opinie reageren op thuisbehandeling van deze
patientengroep? (60)
OVERALL RELEVANTIE: Inschatting van de totale maatschappelijke relevantie door dc
interviewer zelf.
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Wetenschappelijke evaluatie C
RESULTATEN HERDER ONDERZOEK: Is er al eerdcr onderzock gedaan? (50)
Zo ja, wat waren de vorm en resultaten van dit onderzoek? (51)
WETENSCHAPPELIJK£ RELEVANTIE ONDERZOEK: Zal dit onderzoek voor de diverse
beroepsgroepen relevant zijn? (S3)
RANDOMISATIE MOGELIJKHEID: Is er de mogelijkheid de patienten te randomiseren wat betreft
thuis en ziekenhuisbehandeling? (8)
BELASTING ONDERZOEK: Wat zijn de extra handelingen die door de zorgverleners ten behoeve
van net onderzoek gedaan moeten worden? (47)
BEHOEFTE, BELASTING EN FINANCIERING ANDER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK:
Wordt bij de betrokken patientengroep nog meer wetenschappelijk onderzoek gedaan? (54)
Zo ja, wat voor onderzoek? (55)
Is dit ander onderzoek voor dc patient belastend? Te denken valt aan laboratoriumbepalingen,
vragenlijsten, beeldvormende technieken. (56)
Hoe is dit ander onderzoek gefinancierd? (57)

Technische voorzieningen
TECHNOLOGISCHE COMPLEXITEIT: Is er bij de infusie veel technologie nodig of niet? Ten
ecrste wordt onderscheid gemaakt tussen subcutane, peri fere en centraalveneuzc infusie, ten tweede
tusscn cen infusie met ccn druppelteller, ecn spuitpomp, een (draagbare) mechanische of
elektronische infuuspomp, plus eventueel bewaking op afstand. (24)
MONITORING BEHOEFTE: Zijn er controlehandelingen zoals laboratoriumbepalingen,
tcnsiemctingen, enzovoort, nodig? (25)
OVERIGE TECHNOLOGIE: Is er buiten de infuustechnologie nog andere technologie nodig? (26)
Zo ja, welke andere technologie is nog benodigd? (27)

Hulpmiddelen
AANPASSINGEN EN HULPMIDDELEN: Zijn speciale aanpassingen en hulpmiddelen in de
woning nodig? (28)

Complexiteit bchandeling
INTENSITEIT BEHANDELING: Is de aanwezigheid/betrokkenheid van een verpleegkundige of arts
tijdens de gehele behandeling vereist? (17)
MEDISCH DESKUNDIGHEIDSNIVEAU: Kan de huisarts met steun van de specialist de
behandeling alleen uitvoeren of dienen zij de patient samen te behandelen? (30)
VERPLEEGKUNDIG DESKUNDIGHEIDSNIVEAU: Volstaat een (wijk)vcrplcegkundige of is er
cen gespecialiseerd (wijk)vcrpleegkundige zoals een transmuraal infuusverpleegkundige nodig?
(30A)
DESKUNDIGHEIDSNIVEAU PATIENT EN NAASTE VERZORGER(S): Kunnen de patient en/of
de naaste verzorger(s) een deel van de taken bij de infuusbehandeling en de overige benodigde zorg
overnemen? (35)
INDICATIE GEZINSVERZORGING: Is een indicatie voor gezinsverzorging te voorzien? (38)
Zo ja, hoeveel gezinsverzorging zal gemiddeld nodig zijn (tijd en frequence)? (39)
INDICATIE FYSIOTHERAPIE: Is een indicatie voor fysiotherapie te voorzien? (40)
Zo ja, hoeveel fysiotherapie zal gemiddeld nodig zijn (tijd en frequentie)? (41)
Zo ja, moet de fysiotherapeut in huis komen of niet? (42)
INDICATIE PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING: Is begelciding door maatschappelijk werk,
psycholoog. gecstelijk raadsman, enzovoort, voorzienbaar? (43)
Zo ja, moet de psychosociale begeleiding thuis plaatsvindcn of niet? (44)

Complexiteit logistiek
INSTROOM: Hoe is de instroom van de patienten? Vindt deze schoksgewijs en plotseling plaats of
is er een voorspelbarc en ovcrzienbare instroom? (9)
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MEDISCHE OVERDRACHT: Kan de medische overdracht met dc gewenste snclheid plaatsvinden?
(34)
VERPLEEGKUND1GE OVERDRACHT: Kan de verplecgkundigc overdracht met de gewenste
snclheid plaatsvinden'' (37)
MEDICATIE EN INFUUSBENODIGDHEDEN: Hoe dient de toclcvering van medicatic en
infuusbenodigdheden te geschieden.
MEDISCHE BEREIKBAARHEID: Dient de arts tijdens dc hele behandcling aanwezig te zyn of
alleen bij het begin en/of hct cinde of alleen op afroep'' (31)
VERPLEEGKUNDIGE BEREIKBAARHEID: Dient dc vcrplecgkundige tijdens de hele
behandcling aanwezig te zijn of alleen bij hct begin en/of hct einde of alleen op afrocp? (36)

Coraplcxiteit organuatk
ORGANISATORISCHE COMPLEXITEIT: Is bij uitgebrcide bchandelingcn met veel diagnostick,
specialistischc controlc. enzovoort. ccn dcel van dc infuusbehandcling tc combineren met dit
polikhniekbezoek, ccn dagbchandeling, of andcrszjns'' (29)
TAAKVERDELING: Hoe is dc taakverdeling tusscn (gcspccialisccrde) artscn en verpleegkundigcn
zowel intra- als interdisciplinair en wat is de rol van de patient, diens naaste verzorgcr(s) en de
gczinsvcrzorging?

Samenwerking 2* lijn
M0TIVAT1E 2* LIJN: Zijn de betrokken intramurale zorgvcrleners gemotiveerd om aan de
infuusbehandeling thuis medewerfcing te vcrtenen? (45)
WERKDRUK 2* LIJN: Staat de huidige werkdruk hct de intramurale zorgverleners toe om aan
infuusbehandeling thuis medewcrking te verlenen? (46)
INSTRUCTIE 2* LIJN: Kunncn dc intramurale zorgverleners paticnien en/of naaste vcrzorgcr(s)
instrucrcn? (48)
OVERDRACHT 2* LIJN: Hoc kan de overdracht tussen 2* en I' lijn optimaal plaatsvinden? (49)

//i/brmaf/evoorr/en/ng en De5/b/na'/g/ie/ä[si>evorrfering ^
INFORMATIEBEHOEFTE: Moctcn dc huisarts, dc wijkvcrplecgkundigc, dc gczinsverzorgende,
enzovoort, voorgelicht worden?
DESKUNDIGHEIDSBEHOEFTE: Moct dc huisarts als (mede)behandclaar speciale deskundigheid
verwerven of nict? (32)

FINANCIERING: Hoe is de financiering van de huidige patifnten geregeld en wat zijn de
verwachtingen ten aanzien van de thuisbehandcling? (10)
VERGOEDING HUISARTS/SPECIALIST: Indien de huisarts en specialist participeren in dc
thuisbehandeling en daarvoor betaald krijgen, uit welkc gcldcn wordt dezc dan bctaald? (33)

A'wa/;/e// van /even (oV
BEINVLOEDING KWALITEIT VAN LEVEN: Wat is dc verwachting met betrekking tot de
verandering van de kwalitcit van leven door de thuisbehandeling? (4)
BEfNVLOEDING LEVENSVERWACHTING: Is cr door thuisbehandeling ccn vcrmindcrdc
levensduur te verwachtcn in vergclijking met de ziekenhuisbehandeling? (5)

EFFECT OP KOSTEN: Wordt er bespaard bij behandcling van patiCnten thuis of is er een dusdanige
ondcrcapaciteit dat de dagbchandeling of zickcnhuisplaatscn direct wecr bczct zijn door andere
patienten of patifntgrocpen? (II)

BULAGE(N) 307



Bijlage 7.2: Toepassing selectiecriteria doelgroepen

Tabel B7.1 Criteria ter selectic van patient en naaste verzorger(s)

Item

Complexiteit pathologic

Ernst (co)morbiditeit

Prognose overt ijden

Kans op acute
complicaties

Behandcling
complicaties

7Äa(.j6<'/ia/idW//ig e« e$i

Bchandeling

Frequenlie bchandeling

Duur in dagcn

Tocdienmgstijdstip

Bijwerkingen
complicaties

Effect fout handelcn

Leeftijdsklasse(n)

Woonsituatie

Leefsituatie

M<MMc/ia/jp</y<fce re/ev<v

Incidentie

Prevalentie

Potentieel landclijk/jaar

1
Potentieel rcgionaal/jaar

Effect Icvenskwaliteit

Effect levensduur

Effect kosten

Publieke opinie

'Overall' relevantie

W>/enjdiappWi/te ne/evc

Eerder onderzoek

Relevantie dit onderzoek

Randomisaiie mogelijk

Belasting onderzoek

Aanvullend onderzoek

Morfioe

hoog

hoog

hoog

vele mogelijke
complicaties

hoogstens
symptomatisch

c t e n • •'

i

i

i

i

in

§12.31

continu

1-14, kan langer

dag+nacht

obstipatie
verwardhcid

sufheid

pijn of
overdoscring

•j

55 en ouder"'

thuis of
bejaardenhuis

vaak alleen met
partner en vaak al

ITZ zorg

«rAuu6e/ia/ide/mg i>

24.500"«"

nvt

2.500"'
4.000-8.000'"

2.500-5.500"'"

33,40-80*"

hoger'"

wellicht korter

hoger

posiuef

groot

i«
ja

neen

gering

nee

Mannitol

•Ml
laag

geen

nvt

§12.32

continu

7

dag en/of nacht

hoofdpijn*"
misselijkheid*"

flebitis***' *"
SRD*"

flebitis

20-54

tfauis

vaak gezin

Antibiotic*

laag

gemiddeld

laag

uitbreiding
infectie

heropname

§1233

1 -6x per dag

niet voorspelbaar

dag+nacht

flebitis
overgevoeligheid

flebitis

alle

thuis

alle vormen
mogelijk

COPDmedicatie

gemiddeld

gemiddeld

laag

pneumome, thuis
minder infecties

acute heropname

§7.5.1.4

continu

1-14 dagen

dag+nacht

hoofdpijn
duizeligheid
hartkl achten

flebitis

45*. 70-80% 65*

thuis of in
bejaardenhuis

±70% alleen met
partner, ±30%
alleenstaand

ic/u5ie/e_#ecfen op /evensAwa/i/eir en (tasten

7.500'"

niet bekend

±700«""
3.500^.000"*'

1 0 - 5 0 « " "

gelijk/hoger

geluk

ongewis "* *™

gemiddeld *"

ai we/rnicn<v>pe/{/i

j«
ja'"

nauwelijks

gering

j«

CF± 1:3.600

CF ±1.000

10-20

gelijk/hoger

gelijk

onvoorspelbaar

positief«***

gemiddeld •*••'•

e <yoe/eimien

j«

j»
nauwelijks

genng

nee

2-3X.»»

12-19%o'"

minimaal
- • : . . - . . . . . .

minimaal

onvoorspelbaar

gelijk

onvoorspelbaar

posiüef

klein

nee
nee

nauwelijks

gering

nee
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Tabd B7.1 vervolg

Hrpariac

ftitto/ogte

laag

gcmiddeld

gemiddcld

trombose
longembohe

acute heropnamc

Sekctiecntena patient en naaste verzorgcr(s)

Dopaaiia«/Utix

gemiddeld

hoog

gemiddcld

ntmestoomis
recidicfinfarct

acute opnamc

77nu!6eta/xir/i/ig en e f̂cclM

§7.5.1.5

continu

maximaal 5 dagen

dag+nacht

blocding of embolie

flcbitis

§12.3.4

2x per week

Icvenslang

dag en/of nacht

hoofdpijn. infcctic
duizclighcid

dchydratic.
mfeciie. sepsis

foWM en nauw verrorgerc

20', meestal 60*

thuis of
bejaardenhuis

meestal alleen met
partner

A/aauc>ujppW(//fc< rek

1-2%.

onbekend

3 750-7.500'""•""

50-100»« ••"'•>

gelijk

gelijk

lager

ongewis

klein

We<enscfaippe/i/Ax re/,

ja

o tucker

mogelijk

gering

nee

40-90

thuis of
bejaardenhuis

in 70% alleen met
partner

Viroctatka

hoog

hoog

gcmiddeld

uitbreiding en
andere infcctics

acute heropnamc

§7.5.1.7

5x per week

levcnslang

overdag

flebitis. sepsis

flebitis, sepsis

20-54

thuis

vaak allecnwonend

CytMtotka

hoog

hoog

gemiddeld

vele mogeliike
complicities

soms

§7 1 5 8

inkurcn

met voorspclbaai

overdag

flcbitis.
cytotoxiciteit

flebitis

alle lecftijden

thuis of
bejaardenhuis

alle vormen
mogelijk

von/ie (nc/ujMr/e/TSrcttn op irve/uJtwa/Urir en Aoifen

?
7

3.000-4.000 • " "
±900«"'

10-20»"'*'

gelijk

gelijk

lager

positief"

groot'"

ja

j«
moeilijk

genng

ja

±300"'

1400-1.600"'
800ofmeer"""

150-375"'"

1*2

gelijk/hoger

gelijk

lager

positief"*

laag

/event wrfe/MC/K^I/W/J/

ja

nee
niet mogelijk

genng

nee

venchilt per kanker

25OO-5OOO'"

25-5O»"

onvoorspelbaar

gelijk

onvoorspelbaar

ongewis

groot

ja
groot

mogelijk

genng

nee

V«c«ag

gemiddeld

gcmiddeld

IM«

infcciies'"

heropnamc

§7.519

wisselend**'"

chronisch

nacht en/of dag

embolic. flebitu.
infecuc. sepsis

embolie. infectie,
sepsis

20-54

thuis

alle vormen
mogelijk

7
40*50*"

40 4 50"°
200-500'"

enkele

thuis hoger

gclijk

hogcr

positief"

klein

klein

niet mogelijk

genng

nee
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Tabd B7.I vervotg Selectiecriteria patient en naaste verzorger(s)

Item Morfme

TecnnucAe voorz/enmgen

Complexiteit infusie |

Monitoring bchoefte j

Ovcngc technologic ]
HtJIflHIJ/l/M/tfIf tffl SI/TBVn/if

j/Ui^/r7TlCiuc(Cfl c/1 Uun^UJ

Hulpmiddelen !

Aanpassingen j

Intensiteit j

Med dcskundigheid j

Verp deskundighcid j

Overdracht aan |
patient of naaste j

Gczinsverzorging j

Fysiotherapie j

Pjychosociale j
bcgclciding [_

laag

neen

geen

meestal aanwezig

bergruimte

hoog

huisarts"*

TMV/wijk

incidenteel

vaak

geen

geestclijke.
nachthulp

Comp/ex//e// /ogiil/eA en organua/i«

Instroom j

Mcdicaiie en '
infuusmatenalcn j

Med. overdracht j
i

Verp. overdracht j

Med. bereikbaarheid j
i
I

Verp. bereikbaarheid j

Taakverdeling j

Totale complexiteit [_

&am«nweriting.smoge////U

Motivatie j

Werkdruk belemmert j

Instruct ic j

Vorm overdracht j

met te plannen

eenvoudig
standaardpakket

alleen bij ontslag
uit ziekenhuis

idem

huisarts continu
ivm stervensfase

continu

variabel

hoog

hoog

nee

pijnconsulent

ontslagberichten

Maanitol

gemiddeld

ncen

geen

geen

geen

laag

specialist

TMV

deels

incidenteel

voorafgaand

geen

goed te plannen

standaardpakket

bij voomemen
thuisbehandeling

geen

op afroep

continu

duidelijk

laag

r*

hoog

nee
nee

brief specialist

/n/orma/ievooraenmg en jcWmgjAe^<v//e ^uijartj

Informatiebehoeftc j

Scholingsbehoeftc |
huisarts [_

Financiering

Thuiszorg |
i
j

Specialist/huisans |

hfds 9

subcutane infusie
pijnbestnjding*'

ITZ + materiecl:
AWBZ'"

thuisconsult:ITZ

hfds 9

intraveneuze
infusie

?

?

Antibiotica

gemiddeld

soms spiegeis

geen

geen

soms bergruimte

gemiddeld

specialist/huisans

TMV/wijk

deels

incidenteel

soms

gecn

matig tc plannen

per behandeling
wisselend

bij ontslag uit
ziekenhuis

idem

op afroep

tijdens infusie

duidelijk

laag

variabel

soms

soms

ontslagberichten

hfds 9

intraveneuze
infusie

?

?

COPDroedicatJe

gemiddeld

hoog

reeds aanwezig

geen

geen

gemiddeld

specialist/huisarts

TMV/SV

incidenteel

VMk

eigenlijk nodig

CARA-team,
huisarts

matig te plannen

standaardpakket

bij ontslag uit
ziekenhuis

idem

huisarts bewaking
therapie

continu

variabel

hoog

variabel

soms

afdeling

ontslagberichten

-
intraveneuze

infusie, COPD

fysiotherapie
weinig vergoed

?

Irgend« tabel B7.I: Med -medisch. Verp -verpleegkundig. TMVtransmuraal medisch-technisch handelen
verpleegkundige in casu een voor infuusbehandcling. SV^specialistisch verpleegkundige, ivm^in verband met.
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Tabd B7.1 vervolg Sctectiecriarii patient ea nmfc

Hepariae DopaaiacAeati

Tecnnucne voomemngen

gemiddeld

hoog

geen

hoog

hoog

geen

//«//»•«Air/en en aunpoiimgen

hoog/laagbed

geen

hoog

special ist/huisans

TMV/wijk

gevaarlijk

vaak

geen

geen

wcegschaal

bcrgruunte

r/ing

gemiddeld
specialist

TMV"

incidenteel

vaak

geen

huisarts

Cowp/ejci/etf /ogu/»et en organtsafte

met te plannen

slandaardpakket

noodzakeiyk

noodzakelijk

huisarts bewaking
therapie

continu

variabel

hoog

goed tc plannen

complex
slandaardpakkct

noodzakelijk

geen

op afroep

continu

duidelijk

hoog

Virtwtatica

gemiddeld

laag

geen

geen

bcrgruunle

laag

specialist

TMV/SV

geheel

incidenteel

geen

AlDS-team.
buddy, huisarts

matig te plannen

standaardpakkct

bij ontslag

geen

op afroep

tijdens infusie

duidelijk

laag

•Sa#>ienwer/ting.jmoge/j/ineden vanuif de Jt/iniei

hoog

nee

nvt

ontslagberichten

hoog

nee

dag centrum

bericht specialist

variabel

nee
AIDS-consulent

ontslag bericht

/n/onrnuievoorzien/ng en jcno/ing.jAe/ioe/fe' nuMard

.

intraveneuze
infusie, trombose

Financiering

?

7

hfds9

centraalveneuze
infusie

?

hfds9

centraalveneuze
infusie

CyiMtatica

gcmiddcld/hoog

hoog

geen

geen

geen

hoog

specialist

TMV/SV

gevaarlijk

soms

geen

oncologic-tcam.
huisarts

goed te plannen

per behandcling
wisselend

geen

geen

tijdens infusie

tijdens infusie

duidelijk

hoog

variabel

nee
nvt

bericht specialist

hfds7

intra/ccntraal-
veneuze infusie

soms

soms

hoog

tool

Iteen

bcigniuntc

gemiddeld

specialist

TMV/SV

voorkeur

MM

geen

voedingstcam

goed te plannen

complex
standaardpakket

geen

geen

op afroep

tijdens infusie

duidelijk

hoog

hoog

AM

voedingsteam

bericht specialist

-

centraalveneuze
infusie

namachtigiog

?

nvt=niet van toepassing, lTZ=intcnsieve thuiszorg,*"ltteratuur- of paragraafverwijzing.
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Bijlage 7.3: Enquete thuisbehandeling met cytostatica .•

Vraagstclliny en methode
In 1994 ontvingen 205 patiCntcn 1.893 infuusbchandelingcn met cytostatica in het dagcentrum van
het azM.'" Bij 47 patitntcn waren bovendien 125 infuusbehandelingen met bloedprodukten nodig.
Vanuit de projectgroep en de vakgrocp Interne Geneeskunde leidde dit tot de vraagstelling: Hoeveel
oncologiepatienten, met cytostatica-infusie in het dagcentrum van het azM, zouden in aanmerking
kunncn en willen komen voor IT, mits de bchandeling hiervoor geschikt is? Hiertoe zijn
oncologiepatitntcn die tenminste cen dag Chemotherapie ontvangen hadden geenqueteerd:
1. Wat vinden de paliCnten ervan om infuusbehandeling thuis te ontvangen?
2. Wat zijn volgens de patienten de voor- en nadelen van infuusbehandeling thuis?
3. Welke randvoorwaarden voor IT zijn per patient te onderscheiden: medische (diagnose, duur

en frequcntie van reeds ontvangen thcrapic, comorbiditeit) en demografische, sociale en
psychische factoren (leeftijd, geslacht, opleiding, gezins- en woonsituatie, intelligence,
psychische toestand, mogelijkheid en wil tot participate van patient en naaste)?

Tusscn 22 mci en 9 juni 1995 zijn bijna alle patienten die toen in het dagcentrum een cytostatica-
infusie ontvingen, benaderd voor een vraaggesprek op basis van een scmi-gcstructurecrde vragenlijst.

Ondcrzoeksponulatie
Hicma worden de respondenten mcestal in driefin verdeeld op grand van het antwoord op de Stelling:
"Als het technisch goed uitgevoerd wordt en verantwoord is. wil ik voortaan de infuusbehandeling
licver thuis ontvangen". De antwoordcategorieCn zijn: "eens" of "zeer mee eens" (groep 1), "niet
mee eens en niet mee oneens" (groep 2), "mee oneens" of "zeer mee oneens" (groep 3). Tabel B7.2
gee ft het geslacht, dc leeftijd. de opleiding en de soon kanker per groep. De totale groep
respondenten is divers qua samenstell ing. Omdat bijna alle in die periode behandelde patienten
gelnterviewd zijn, lijken de respondenten (32/205* 15% jaartolaal)representatief voor de doeJgrocp.
Mannen lijken vaker dan vrouwen IT te willen ontvangen. Leeftijd lijkt geen invloed te hebben op
deze keuze. In verhouding lijkt groep 3 iets hoger opgeleid. Vanwege de kleine populatie kunncn

Tabel B7.2 Kxnmcrkcn per groep.

Kcnmcrk

Gemiddeld
Sprciding
Onbckend

1
II
HI
IV
Onbckend

Grocpl
17 (53%)

56
17-79

4
I
4
1

Groep 2
3 (9%)

71
66-73

2
1

Groep 3
12 (38%)

54
26-78

1

1
3
4
3
1

Totaal
32 (100%)

57
17-79

I

S
11
10
s
1

Soorr Jtan/ker
Mamma
Colon/sigmoVd
Rectum
Long
(Non)Hodgkm
CLL/CML
Rest
Onbekend
Totaal

9
2
2
1
1
-

2
.
8

.
2
2

2
1
2
.
9

9 <f
1

1
I
-
-
-

2 1

9
4
1
•

1
-
1
1
1
9

-
1
-
2
-
-

-
3

o

7
2
2
2
-
1
3
1
19

-
5
2
2
2
1
2
-
13

Legend«: *-I: Lager algemeen onderwijs (lagere school, basisschool) 11:MULO MAVO of lager berocpsonderwijs
(huishoudschool. technische school) I11HBS MMS HAVO VWOof middelbaar beroepsonderwijs IV:Hoger
berocpsonderwijs of wctcnschappelijk onderwijs.
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over dezc verschillen geen harde uitspraken gedaan worden Tot slot enkele opmerkingen bij de
groepcn. Grocp 1: Twee rcspondcntcn werden door de Chemotherapie onwcl, waardoor hct interview
niet volledig kon worden afgcrond. Twee paticnten gaven te kennen terminaal te zijn en wilden graag
thuis sterven Ecn patient zou bij onverandcrde toestand IT willen, bij bedlegengheid nict. GnKp 2:
Ecn patient met de zicktc van Moschcowitz (TTP) kreeg ecn eenmalige cytostaticakuur Grocp 3:
Een patient kreeg twee keer per week cen cytostatica-infuus, waarna twee bchandclvrijc weken
volgden. Dczc frequentic werd te laag gevonden voor IT Dric patitnten (waaronder een nicrpatifnt
die op verzock van de nefroloog voor iedere behandeling naar hct azM kwam) wilden allccn in hct
azM en nict thuis met hun zicktc geconfronteerd worden Hen patient wcigerde antwoord tc gcven op
bijna alle vragen en was belcdigd omdat die vond dat IT allccn uit bezuiniging /.ou worden
uitgevoerd Bovendicn twijfelde deze patient aan de technische kwaliteit van de TMVs. waardoor die
thuisbchandeling onverantwoord vond. Deze patient vcrgeleck de wijkverplcging met ecn melkboer.

Therapie
Tabcl B7.3 geeft per diagnose dc tocgepaste behandeling(cn). Aan dc hand van dczc informatic kan
bcpaald worden welke paticnten geschikt zouden zijn voor IT gclct op dc vcrstrektc medicatie en de
duur en frequentie van de behandeling. De volgende cytostatica zijn gebruikt: gencrick (spccialitc):
aantal maal, fluorouracil (5 FU):15. cyclofosfamide (Endoxan)lO, doxorubicinc (Adnamycine):9.
methotrexatc (MTX):4, vincristinc (Oncovin):6, blcomycinc:3. cpirubicinc (Kpi-adnamycinc):2,
ctoposide (VP-I6KEPEG):2, dacarbazinc (DT1C):2, lomustinc (CCNU) oreal: I, dcxamclhason:!,
taxotcrc (Taxol):! en onbekend: I. Tevens zijn cr toevoegingen gebruikt: isovonn:5, zofran:S,
kytril:5 en leucovorine: I
Uit de (Amerikaanse) literatuur blijkt dat bijna alle cytostatica (al dan nict in combinalic) wel cens
thuis worden gegeven. Ook uit deze cnquclc blijkt dat de medicatie divers is en cr vaak middclcn
worden gecombincerd. Dit maakt eventuelc IT gecompliceerdcr Vanwegc de monothcrapic met
fluoruracil bij colon/sigmofd- en rcclumcarcinomcn lijkt het aan te bevelen om bij IT dezc therapie
ecrst te ontwikkelen. Ook qua aantallen is dit een geschikte groep. Indien bij IT voor dezelfdc
behandelduur gekozen wordt, lijkt het gczien dc duur (gemiddeld 1 % uur) geen bezwaar om de TMV
continu aanwezig te laten zijn. Hierdoor zouden meer patienten thuis behandele! kunnen worden,
omdat dan de eisen aan de patient en diens omgeving minder hoog kunnen zijn. Dc vraag is echter of
de behandelduur en frequentie in het dagcentrum, altijd de meest adequate zijn. Er zijn aanwijzingen
dat continue toediening van fluoruracil beter werkt.'"

Voor- en nadelen Chemotherapie thuis
Tabel B7.4 geeft de antwoorden op de open vragen: "Welke voordelcn ziet u bij infuusbehandcling
thuis?" en "Welke nadelen ziet u bij infuusbehandeling thuis?". De meest genoemde voordelen zijn
het minder reizen en het in de eigen omgeving meer op het gemak zijn. Het mecst genoemde nadcel
is dat er iets mis kan gaan. De gehele populatie nocmt gemiddeld evenveel voor- als nadelen (0,9).
Grocp 3 geeft bijna geen voordelen, terwijl grocp 1 wel nadelen kan bedenken Hieruit is tc
concluderen dat groep 1 wellicht een genuanceerder oordeci heeft. Groep 2 noemi allcen voordelen.

(Rand)voorwaarden met betrckking tot thuisbehandeling
Per patient is per (rand)voorwaarde (naar oordeel van dc patient of dc interviewer) ingeschat in
hoeverre die geschikt zou zijn voor IT indien de benodigdc medicatie en de duur cn frequentie van
de kuur geen beletsel zouden vormen. Omdat iedcre patient telefoon had, is deze randvoorwaardc
niet verder in de ovcrwegingen opgenomen. Hetzelfde geldt voor de bereidheid om extra tc bctalcn
voor IT. De antwoorden hicrop variecrden van "nee" tot"/ 500". Geanalyscerd zijn:
1. ftir/iciperen (inschatting patient): willen en kunnen de patient en/of de mantelzorger zodanig bij
IT betrokken worden, dat de verpleegkundige niet tijdens de gehele infusie aanwezig hocft tc zijn.
2. £mor;on«eWjyc/iifc/i (inschatting interviewer): is dc patient, gerelateerd aan de psychische
toestand tijdens dezc (en eventueel vorige) kuren, in Staat IT tc ondcrgaan. Met andere woorden zijn
cr emstige psychi(atri)sche complicaties, die IT zouden kunnen belemmeren.
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T»bd B7J Therapiesoort en duur naar diagnose.

Soort kankcr

-geen metastasen

-metastase

-geen metastasen

•metastase lever

-peritonitis care,
-sigmold

-geen metastasen

-metastase lever
-metastase onbekend

Long
-kleincellig

-met kleincellig Ilia
-met gcspccificccrd

-CLL
-CML

-Hodgkin
-non-Hodgkin

-melanoom
-morbus Kahler
-scminoma lestis
-siecht gediff adenoca.
-TTP

N - 3 1 '

Medieatie

-cyclofosfamide, fluorouracil
-cyclofosfamide, dexamethason, epirubicine, fluorouracil (K)
•cyclofosfamide, fluorouracil. methrotrexate
-cyclofosfamide, epirubicine (Z)
-cyclofosfamide, doxorubicinc, methotrexate (Z)
•cyclofosfamide, fluorouracil, methotrexate
-cyclofosfamide, doxorubicine

-fluorouracil
•fluorouracil
-fluorouracil 0')
-fluorouracil (I')
-fluorouracil, methotrexate
-fluorouracil (I')
-fluorouracil (L')

-fluorouracil
-fluorouracil
-fluorouracil (I') .
-fluorouracil (I')

• *

-cyclofosfamide, doxorubicinc, etoposide
•cyclofosfamide, doxorubicine. etoposide
-taxotere
-onbekend

-cyclofosfamide, doxorubicinc, vincristine
-doxorubicinc, Oncovin (Z')

-bleomycinc, doxorubicine, dacarbazine, vincristine (2!)
-fluorouracil

-bleomycme, lomustine", dacarbazine, vincristine
-doxorubicine. vincristine
-bleomycme
•cyclofosfamide, doxorubicine (2)
-vincristine

'Doorsnee' behandeling:

Duur '

lV«x2
P/.x2
l'/ixl
2 Wxl
Vixl
±2x1
l'/ixl
l'/ixl

'/ix5
Vixl
>/«x5
%x5
1x2
1x5
lxl

%xl
%xl
1x5
1x5

P/.x3
3x3
l'/«xl
%x2

1'/4X5
2'/ixl

2Mxl
1x5

1x5
'4x5
'4x1
l'4xl
%x4

1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
2:4
2:5
1:4

1:4
1:1
1:4
1:4
1:3
1:4
1:1

1:1
1:1
1:4
1:3

1:4
1:4
1:4

2:3'

-1:6'
4

1:2
1:4

1:4
1:4
2:4
1:4

7

1:3

Legend» label B7J *=aantal uur x aantal dagen behandeling per week daama duur van de behandeling in
weken de totale cyclus van de kuur, gediff adenoca.=gedifferentieerd adenocarcinoom,'=Z:Zofiran (anti-
emeticum) KKytril (anti-emeticum) Msovorin (vitaminepreparaat) L:Leucovorine (vitaminepreparaat)r=oraal,
•-van een patient is de diagnose onbekend. '=in "rustweek" opname in azM, '=is nog niet teruggeweest
ftequcntic onzeker in icdcr gcval langer dan 6 wekcn.^overlcden, '=eenmalige behandeling (TTP).

3. l>r/>/eegJtort<Äge (inschatting interviewer): moct tijdens dc helc infusie cen verpleegkundige
aanwezig zijn.
4. 5p^c/a/isi: Soms werd, zonder dat hiema gevraagd werd, een veelvuldig contact met de
behandelend specialist als eis gesteld. In de thuissituatie zou men dit niet willen missen.
5. / 'jycAosooafe tege/eiV/ing (inschatting interviewer): is bij thuisbehandeling begeleiding nodig?
Bijvoorbeeld als de patient uitdnikkelijk aangeeft de begeleiding door de verpleegkundigen van het
dagecntrum te missen.
6. A/eJt'puru'/i/fn (inschatting patient): enkele patifnten vermeldden spontaan dat men contact met de
medepatieiuen ook bij thuisbehandeling een vereiste vindt.
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TabdBT.4 Voornaamrte vooc-en na<MCTVolia_^ _•_!>»• .

Groep 1 Groep} Groep 3 Toraal

-in de eigen omgeving meer op gemak
•ik hoef minder te reizca' reizen is berwaarlijk
•mecr contact met eigen huisarts
-chemokuur kan doorgaan ondanks ziekte

Gemiddeld aantal voordclca

7
16
1
1
.4

S
2
2
1
.

1
1

•
U

•
1

•
0.1

s
3
3
2
1
2
1

10
18
1
1
o.s

13
S
s3
1
2
1

-er kan lets mis gaan met hct infuus
-geen contact mecr met medepatiCntcn
-mist contact met verplcging dagecntrum
-mist gcniststellcndc aanwczigheid specialist
-te wcinig morclc stcun van naastc vcrzorgcr
-deskundighcid vcrplccgkundige onvoldocnde
-huis is te klein

Gemiddcld aantal nadelen 0_S 0 M 0.9

7. C«fior6i<ft/eiY (inscharting interviewer): een andere ziekte of handicap die IT belemmert

Tabel B7.5 geeft per groep wecr hocveel patienten aan de verschillende nindvoorwaarden voldeden.
Ook is per patient een 'overall score' toegekend uitmondend in drie klassen
I: Voldoet aan alle (rand)voorwaardcn, de patient is geschikt is voor IT
2: Voldoet niet aan maximaal 2 (rand)voorwaarden; de patient is mogelijk geschikt voor IT.
3: Voldoet niet aan meer dan 2 (rand)voorwaarden; de patient is vooralsnog ongeschikt voor IT.
De grens van twee belemmeringen is gckozen, omdat in het merendcel van de gcvallen twee
belemmeringen opgeheven zouden kunnen worden. Hct opheffen van mccr dan twee belemmeringen
(zo al mogelijk), zou te belastend zijn voor en de patient zelf en voor dc organisatie van dc IT.

Alle patienten in groep I en 2 hebben twee of minder belemmeringen, in groep 3 slechts 25%.
Volgcns het 'overall' klassegemiddclde lijkt groep I geschikt voor IT en groep 3 juist niet. De
mening van patienten blijkt dus overeen tc stemmen met een 'objectievere' vaststelling van dc mate
waarin aan (rand)voorwaarden is voldaan. Het verdient daarom aanbeveling om bij dc screening van
patienten tcrdege met hun mening rekening te houden. Groep I en groep 2 hebben ongevecr
hetzelfde 'overall' gemiddelde. Wellicht komt ook groep 2 in aanmerking voor IT. Dczc tendens
bleck ook al uit tabel B7.4.

Tabd B7.5 Aantal voorwaarden voor IT waaraan huidige patienten in hct dagcentrum voldocn.

Groep 1' Groep 2 Groep 3" Totaal

1. Participeren
2. Emotioneel/psychisch
3. Verpleegkundige
4. Specialist
5. Psychosociale begelciding
6 Medepaticnten
7. Comorbiditeit

Kfnfc /mg m i
1. geen belemmeringen
2. een of twee belemmeringen
3. drie of meer belemmenngen

O w o / / jcorc in t/qugn

11
16
9
14
13
13
IS

6
11
0

1.6

1
3
2
3
3
3
3

1
2
0

1,7

S
5
2
7
7
5
7

0
3
9
2,8

17
24
13
24
23
21
25

7
16
9

2,0

Legeada '»van 2 respondenten ontbreken antwoorden,~-van S respondenten ontbreken anrwoorden
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De 'overall' score van groep 1 en 2 zou dichter de 1 kunnen benaderen (=gcschikt), indien de
verpleegkundige gedurende het hele infuus aanwezig zou kunnen zijn. Dit is afhankelijk van de soon
medicatie, de duur en frequentie van de behandeling, de reisafstand tussen patienten en financier.

Conclusies
Door het kleine aantal respondenten zijn geen harde uitspraken mogelijk over de invloed van leefhjd,
geslacht en opleiding op de mening van patienten over IT. Vrouwen en hoger opgeleiden lijken
minder geneigd tot IT. De mening van de individuele patient komt veelal overeen met een
'objectievere' vaststelling van de mate waarin aan de (rand)voorwaarden voor IT is voldaan. Dc
patienten die twijfelen, zouden waarschijnlijk overtuigd kunnen worden, aangezien ze enerzijds
alleen maar voordelen aangeven en anderzijds voldoen aan de (rand)voorwaarden.

Bijlage 7.4: Toepassing selectiecriteria individuele patienten
Tabel B7.6 gecft enkele kenmerken van patienten waarbij niet aan de instroomcriteria voor
verantwoordc thuisbehandcling kon worden voldaan.

Tibel B7.6 Patienten waarbij niet «an de instroomcriteria voor thuisbchandeling voldaan kon worden

Pt Med No Voorwaarden waaraao niet voldaan kon worden
er 65 morf 1 patient wilde niet (p)
i /29 ib 1 medisch belcid met duidclijk(m) • •
9 45 man 1 afgezegd vanwege vakantie (p)
9 52 man I uitgeslcld tot na onderzocksperiode (p)
d" 60 dola I screening wikkelhart en hamransplantatie (m)
d" 74 dola 1 Slaphylococcus aureus infectie: implantatie centraalvencuze poort uitgesteld (m)
9 87 dola 4 zeer slcchthorend (m), beperkt begnpsvermogen (p), allcenstaand (o),

achterwacht bejaardenhuis onvoldoende (z)
9 69 dola 3 slcchthorend en vergeetachtig (m), alleenstaand (o), achterwacht bejaardenhuis

onvoldoende (z)
<f 72 dola 3 slcchthorend (m), niet therapietrouw (p), alleenstaand (o)
d" 73 dola 3 slcchthorend (m), niet therapietrouw (p), echtgenote angstig en slechthorend (o)
d" 80 dola 2 slechthorend (m), echtgenote vergeetachtig en onvoldoende andere naaste

verzorgers (o)
9 81 dola 3 durfdc het niet aan (p), zus ook angstig (o), onvoldoende voorgelicht (z)
9 64 dola I lievcr in dagcentnim (p)
d* 70 dola I echtgenote ook hartpatitntc en angstig (o)

Legcndi Pt-gcslacht en leeftijd patient, Med=medicatie: morf=morfme, ab=antibiotica, man=mannitol,
dola~dopamine/lasix, No=aantal klasscn voorwaarden waar met aan kon worden voldaan: (m)=mcdisch,
(p)-persoonhjk, (o)**omgeving, (z)*zorginhoudelijk.
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Bijlagen bij hoofdstuk 8

Organisatie van zorg

Bij läge 8.1: Kenmerken Stkhting Groene Kruis Heuvelland
Tabellen B8 I en B8 2 geven enige structurele en produktiekenmerken van de SGKM (financiClc
kenmerken bijlage 11.6).

TabelBS.I Stnicturelc kenmerken SGKH 1993-1995

Structuurkemncrk

Management en staf
Algemene zaken
Personeelszaken
Ouder en kindzorg
Wijkzorg (+vooriichting)
Totaal
Fulltime equivalenl

Oproepmedewcrkcrs
Vrijwilligers/detachcnngen

Tabel B8.2 Produktiekenmerken SGKH

Produktiekenmerk

Individuele contacten
Groepsgewijze bijeenkomsten

Geromttettirvoor/ic/i/mg
Dcelnemers
Cursusscn

Ouder en jbrwtorg
Aantal geboorten
Aantal gczmnen in zorg
Gemiddelde verzorgmg (dagen)

f'erp/egen en verzorge/i
Zorguren 08 00-12 00
Zorguren 12 00-18 00
Zorguren avond/nacht
Zorguren weekend
Totaal aan zorguren
Totaal aantal contacten
-waarvan medisch-tcchmsch
Clienten ouder dan 60

1991

4
24
20

121
119
2M
191

112
56

1993-199$.

19*3

3.114
264

402
44

2.161
1.507

7.3

44 771
13.573
3.723
7.713

69 780
72.715

3.1%
±80%

1-W4

4
26
II

III
112
271
184

139
63

1994

±3.550
±200

712
78

2173
1.680

73

45708
8045
5607
9324

68 684
129 503

2.6%
±«0%

19M

4
24
19

103
III
331
190

I3S
67

19H

5.503
*225

927
107

2.131
1.571
*?«*

60 993
7454

10 579
13381
92587

169.222
1,6%

±80%
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Bijlage 8.2: Kenmerken academisch ziekenhuis Maastricht r
Tabellen B8.3 en B8.4 geven enige stnicturele en produktiekenmerken van het azM (financieie
kenmerken bijlage 11.6).

Tabcl B8J Stnicturele Icenmerken azM 1993-1995.

Structuurkcanerk

Somalische bcdden
Bcdden dagbchandeluig
PAAZ bcdden
Wiegen
Totaal

Management en administrate
Civiclc dienst
Technische dienst
Instmmentele dienst
Ovenge algemene dienst
Vcrpleging
Paramedisch dienst
Operatievc dienst
Poliklimsche dienst
Laboratoria
Logistieke dienst
Mcdischc staf
Totaal
Fulltime equivalent
Vrouw

Tabcl B8.4 Produktiekenmerken azM

Produktickenmerk
Opnames
Patienten regio Heuvelland
Verpleegdagen
Gemiddclde opname (dagen)
Bedbezetting
Aantal dagverplegingen

Operaties poliklimsch
Operaties klinisch
Eerste polikliniekbezoek
Controle polikliniekbezoek
EHBO algemeen.
waarvan opgenomen
EHBO eerste harthulp
DiagnostischeVfunctietesten
Radiodiagnostiek
MRI
Pathologische tests

1993

633
32
20
10

695

478
297

50
38
68

993
96

198
193
389
61

376
3.237
2741
64%

1993-1995.

1993
20.101

70%
204.098

10.2
85,6%
5.849
4.525

15.756
62812

255.609
22.248
4.210
2.632

198.054
118.520

2.199
29 799

1994

633
32
20
10

«95

461
2M

49
3t
66

964
96

197
192
377

57
400

3.181
2.654
64%

1994
20.440

69%
195.175

9,5
81,9%
5.518
4454

16.880
65.945

259.735
23.050
4.319
3.037

204.003
119.673

2.860
30.174

1995

653
32
20
10

715

451
274

46
41
71

1018
98

189
196
418
55

425
3.282
2.738
64%

1995
21.359

68%
199184

9,3
81,1%
5.684
4.178

17.309
66.575

259.294
25.015
4.569
3.456

205.037
120.763

3.318
30.132



Btjlage 83: Stmctuur werkoverieg
Het genotulccrde wcricovcrleg van de TMVs vond wckclijks plaats bij het wisselen van de dienst. Bij
het werkoverieg was een van de projectcoördinatoren aanwezig.

Doelen van het werkoverieg:
* Op de hoogte brengen collcga's
* Signaleren algemene aandachtspuntcn
* Inventarisatie problemen in de zorguitvoering

Structuur van het werkoverieg:
* Opening en aanvullcndc agendapunten
* Notulen vorige wcrkovcrlcg
* Patientenbespreking
* Mededelingen en ingekomen stukken
* Aandachtspunten TMVs
* Bijvullen matcnaalkoffcrs
* Rondvraag en slutting

Structuur binnen de patientenbespreking:
* Patienten waarbij de zorg afgcsloten is
* Patienten die al langer in zorg zijn
* Patienten die nieuw in zorg zijn
Binnen elkc groep zijn paticnten gcrangschikt op volgorde van startdatum

Structuur per individucle patient:
* Naam patient
* Reden, soon en frequence infusie
* Start- en stopdatum
* Intake:

verloop aanmelding
andere disciplines: betrokkenen, afspraken en participatie
mantelzorg: aanwezigheid, afspraken en participatie

* Proces:
verloop infuusbehandeline

* Evaluatie:
realisatie gemaakte afspraken bij intake
tevredenheid/knelpunten

* Zo nodig bijzonderheden
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Bij lage 8.4: Z o r g d o s s i e r T h u i s z o r g '•••• :-•>-----,; - ' • • - , <
Hct Zorgdossier Thuiszorg heeft de in schema B8.1 genoemde opbouw en wordt kort toegelicht

Schema B8.1 Inhoudsopgave Zorgdossier Thuiszorg.

AlgeroecD
Algemene gegcveiu patient en contactpcrsonen / naastc verzorgers / bctrokkencn bij de thuiszorg

Planning
Zorgplan • •
Planrooster
Werkiooster

Ujiten
Medicatie
Klinische obscrvatielijsten

Rapportagr
Vragen cn berichten
n«gllMfipi nli i n huisarts plus rapportagebladen huisarts
Deitoaflprakcn verpleging plus rapportagebladen verpleging
Begmafspraken gezinsvcrzorging plus rapportagebladen gezinsverzorging
Rapporiagebladcn naasle verzorgers
Rapportagebladen fysinthcrapie
Rapponagebladcn maatschappelijk werk
Rapportagcbladen (ovengen)

Btbandtlprotocol
Mogelukheid om behandelprotocollen in te voegen

Algcmenc gegevens
Datum
A. Personalia client: naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, »pnve, «werk;
zorgverzekeraar, ziekenfonds/particulier, cliCntnummer, contactpersoon, »werk, »fax; soort ITZ,
ITZ-functionaris, »werk, «fax; thuiszorg, clientnummer; diagnose, aJlergieCn, diect, bijzonderheden.
B. Contactpersonen / Naaste verzorgers (2x): naam, partner/ouder/kind/familie/buur/ander, adres,
woonplaats, »privd, »werk.
C. Coordinator van dc thuiszorg: naam, discipline, adres, woonplaats, »werk, »prive'.
D. Betrokkenen bij de thuiszorg onderverdeeld in ovcrigc naaste verzorgers, ziekenhuis- en
thuiszorgdisciplines: naam en functic, »werk.

Zorgplan
Datum
A. Kernproblemen zorgsituatie (vier regels).
B. Samenvattend kunnen dc activiteiten aangegeven worden, per regel: datum, wie?, wat?, wanneer?.
Tevens staat onderaan: evaluatiedatum, tijd en plaats.

Toclichting: "Hct zorgplan geeft samen met het planrooster ecn ovcrzicht van de totale rond de
client georganiseerde zorg. De nadruk ligt op samenwerking, onderlinge afstemming en
taakafbakening. De zorg bestaat uit mantelzorg en betaalde zorg. De betaalde zorg wordt
geleverd door gezondheidswerkers uit de thuiszorg en eventueel het ziekenhuis, alsmede door
medewcrkers van facilitate (ondersteunende) bedrijven en instanties. Voor gedetailleerde
overzichtcn van de te leveren en geleverde zorg wordt verwezen naar de rapportagebladen".

Planrooster
Geldigheidsduur en evalutiedatum.
Gep/ancif zorg in uren per weekdag onderverdeeld in morgen, middag. avond en nacht. Kolommen
voor: familic; vrienden, buren, kennissen en vrijwilligers; gezinszorg/o-hulp; wijkverpleeg-
kundigc/ziekenverzorgende; TMV; huisarts: bianco. Onderaan mogelijkheid tot totaliseren.

Aandachtspunten: Begin- en eindtijd per bezoek aangeven. Voorbeelden van vijf tot rwintig
over acht "s ochtends wordt 08.05-08.20 en van kwart over negen s avonds tot 6en uur
's nachts wordt 2I.1S-0I.00. Verklaring van de gebruikte afkortingen.

Wcrkroostcr
Periode.
Voorts identiek aan planrooster behalve dal hier de geftoc/en zorg geregistreerd wordt
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Ljjsten: Medicatie *
Per medicament cen rcgcl met: start op, wijzig op, stop op, naam medicijn, sterktc medicijn.
toedieningstijdstip(pen) plus een lege rcgcl \oor opmcrkingen.

Aandachtspunten: Bij wijzigen of staken \an medicatie de helc rcgcl doorhalen en een nicuwe
regel gebruiken. Toedieningstijdstip(pen) dienen in een 24-uurs aanduiding tc geschieden,
voorbccld: 8u-16u-22u Bij "opmcrkingcn" kunt U aanwijzingcn voor hct gcbruik noteren.

Lüsten: Pijnevaluatie + Pijnscorelijst
Op hct pijnevaluatieformulier is per regel plaats voor: datum en tijd, pijnscore. bijzonderheden.

Toelichting: Pijnbestrijding dient altijd plaats te vinden op gcleidc van hct klinisch bceld.
Pijnmcting door middel van de VAS-mcting (visual analogue scale) kan hierbij een hulpmiddcl
zijn. Indien van de VAS-meting gcbruik gemaakt wordt. dient de pijn gemeten tc worden voor
hct starten of veranderen van de therapie. Daama kan de pijn vervolgd worden uan de hand van
een regelmatige pijnmcting De absolute pijnscore is hierbij niet /o/eer van belang l)c/.e is per
patient verschillcnd. wel van belang is het verschil in pijnscore dat bij dc patient optreedt. IT
dient naar gestreefd te worden dat de pijn minimaal twee punten doalt. Instruct ic dc patient
wordt vcrzocht een kruis te zetten op een lijn van tien centimeter met als uitcrstc waarden. geen
pijn en ondraaglijke pijn Daama wordt de waarde bepaald met bchulp van dc mccgclcverde
mectlat en in helc cijfers aan gegeven (geen pijn is 0 en ondraaglijke pijn is 10).

Op de pijnscorelijst staan een aantal VAS-schalen: Kunt U de mate van pijn weergeven. die u op dit
moment heeft door op onderstaandc lijn een kruisjc (X) te zcttcn op de plaats die hicmicc
overeenkomt. Lijn van 10 cm met als uitersten geen pijn en ondraaglijke pijn.

Lüsten: Dagstaat vochtbalans + Vcrzamelstaat vochtbalans
Op de verzamelstaat vochtbalans kan genotecrd worden vochtbeleid in liter per 24 uur, afwijkende
tijden vochtbalansen, verantwoordelijke voor verzamelstaal. label met kolommcn vochtopname:
datum, per os of per sonde. aangesloten infuus. ingclopcn infuus; vochtverlies urine, broken,
ontlasting; bijzonderheden. Onderaan mogclijkheid tot total iscrcn

Aandachtspunten: Bij dreigende problcmcn rond vochtopname en/of uitscheiding kan een
vochtbalans worden bijgehouden. Hicrtoc dient de dagstaat vochtbalas. Dc hocveclhcdcn
opgenomen en uitgescheiden vocht worden vanaf de dagstaat overgenomen op de
verzamelstaat. De staten dienen op dezelfdc tijd tc beginnen en te eindigen. Tenzij anders
aangegeven duren de pcriodes 24 uur en gaan steeds in om 12 uur 's nachts. Hct invullen van
de verzamelstaat dient zoveel mogelijk door een en dezelfdc persoon te gebcurcn.

Op de dagstaat kan ook de dag worden ingevuld, voor de rest is deze identiek aan de verzamelstaat
vochtbalans, maar dient om de vochtbalans van ecn dag bij te houden.

V ragen en berichten
Hiermee kunnen zorgverlcners communicercn; kolommcn met: datum, aan, vraag/bcricht, van.

p p g
Er zijn rapportagebladen voor de: huisarts, wijkverplcging, gezinsverzorging, naaste vcrzorgers,
fysiotherapie, maatschappelijk werk en ovcrigen.
Voorts zijn er beginafspraken huisarts. Hierin dienen de volgende vijf punten omschreven te zijn:
1. De zorgvraag van de client en/of diens familie/betrokkenen, plus ziektcbceld en medisch belcid.
2. De met de medisch behandeling bcoogde doelen, plus effecten en bijwerkingen.
3. De medische activiteiten die door client en/of diens familie/betrokkenen zelf ondemomen worden.
4. De medische activiteiten die worden verricht door de huisarts.
5. Dc benodigde medische hulpmiddelen (medicatie op apart formulier).
Ook zijn er beginafspraken wijkverplcging om de volgende vijf punten tc omschrijven:
1. Dc zorgvraag van de client en/of diens familie/betrokkenen.
2. Dc vcrplcegdoelcn die afgesproken zijn.
3. De vcrpieegactiviteitcn die door client en/of diens familie/betrokkenen zelf ondcrnomen worden.
4. De verplecgactiviteiten die worden verricht door de wijkverplcging.
5. De benodigde hulpmiddelen of woningaanpassingen.
Op beide formulieren worden datum, naam en bereikbaarheid van de opsteller ingevuld.

Aandachtspunten: De afspraken worden met de client en familic of naaste vcrzorgerts)
doorgenomen. Bij de activiteiten worden ook de tijdstippen en dc duur aangegeven. Nicuwe
afspraken worden vermeid op het rapportagcblad huisarts.
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Bij läge 8.5: Verdeling van het aantal problemen
Tabel B8.5 geeft aan in hoeveel percent van de behandelingen een bepaald aantal problemen is
opgetreden.
Figuur B8.1 gecft aan bij hoeveel percent van de verschiliende soorten infiisie een bepaald aantal
problemen of minder opgetreden is (hoe meer problemen, hoe meer de curve naar rechtsonder
verschuift).

Tab«! B8.S Absolute en percentuele v er del ing van de behandelingen naar het aantal problemen.

Problemen

0
1
2
3
4
5
6
7
8

TotMl

SCab«

26
19
t
2
2
0
1
0
1

59

SC%

44

32

14

3
3
0
2
0
2

100

IV ab«

14

16
25
12
4
3
1
0
1

76

rv%
IS
21
33
16
5
4
1
0
1

100

CVabs

S
10
3
7
3
3
2
2
0

38

C V %

21
26
8
18
t
t
S
S
0

100

Toi ab»

48

45

36

21

9
6
4
2
2

173

To i%

28
26
21
12
S
4
2
1
1

100

F l f T B8.I Cumulatieve verdeling van soorten infiisie naar het aantal problemen (*/»).
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Tabel B8.6 gccft aan in hoeverrc een bepaalde probleemklasse (het aantal behandelingen met &n
fout, twee fouten, enzovoons) bijdraagt 3an het totaal aantal problcmcn per soon infusie en in totaal.
Figuur B8.2 geeft dcze verdeling nogmaals grafisch weer

TabdB&6

Pi VOKMCI

0

I
2
3

4

S
«
7
t
Totaal

Per behandcling

Per infusiedag

Inrusiedagen

Absolute en pcrccntuelc verdeling per probleemklasse van het aantal Problemen afgezet
legen het totaal

S C a b .

0

1»
16

<>

0
t
0
1

63

1,07

0,097

648

aantal problcmcn per soon behandcling en voor het totaal.

SC%

0

30
25

10

13

4
10
0
13

100

IVatw

0

16
SO

36

16

13
6
0
t

147

1.93

0.156

941

rv %
0

n
34

24

I I

10

4

0

s
100

O aba

0

10

6

21

12

15

12

14

0
90

2.37

0,090

1002

cv%
0

I I

7

23

13

17

13

16

0
100

Totabt

0

45

72
63

36

30

24

14

16

300

1.73

0.116

2S9I

T o t *

0

IS

24

21

12

10

8
S
S

100

Lcgcnda: — »declt de klasscn ongevcer in rweeen.'-hcl gemiddeld aantal problcmcn per behandcling

Figuur B8.2 Verdeling van bet aantal problemen ten opzichte van het totaal.

Tottal unw probbman

as-,

to-

7$-

70-

as-
• 0 -

ss-
30-

49-

40-

3»

30-

2S-

20-

1S-

10-

s-

0-

/ \ km».»

/ / \ \

/ ^ ' • \

/ / "^ \

/ / \ ^ ^

/ / . ^ /'v\ _ \ _ _

/ / " " ' " ' " " " " v̂̂ ' \ . ^
0 1 2 1 4 t « 7 i

Bin_AGE(N) 323



Bijlagen bij hoofdstuk 9

Informatievoorziening

Bij läge 9.1: Chronologisch overzicht verspreide informatie
Tabcl B9.1 gecft ecn chronologisch overzicht van de over het project verspreide informatie. Tevcns
is aangegeven of de informatie algemeen (Al) van aard en/of op de behandeling (Be) gericht was.

Tabd B9.I Regionaal verspreide algemcne en behandelingsgerichte informatie.

Informarie in chronologische volgordc AI Be
Thuiszorg met bchulp van technologische hulpmiddelen. Informatiebulletin Diagnostisch X X
Coordinercnd Centrum juli 1992 14(1) 20

Derckx EWCC Project 'Thuiszorgtechnologie Infuussystemen'. Informatief X
(informatiebulletin personeel SGKH) november 1992,(11)21.

Integrul Kankercentrum Limburg Werkgroep pijnbestrijding bij kankerpatienten. • • X
Jaarvenlag 1992:14
Apothekersvereniging Maastricht. Jaarverslag 1992:6-7. X
Derckx EWCC Voortgang project Infuusbehandeling Thuis' Informatief februari X
1993;(2)11
Diagnostisch Coordinerend Centrum Jaarverslag april 1992-1993:31. XX
Project 'Inruusbehandeling Thuis'. Nieuwsbnef Regionale Huisartsen Vereniging X
Heuvelland 1993,9(1) ongenummerd
Thuiszorg met technische hulpmiddclcn (voordracht). Symposium Huisarts-Specialist 1993. X X
Thema: Communicatie en samenwerking tussen huisarts en specialist. Diagnostisch
Centrum / Stuurgroep P-2* lijn / KNMG Maastricht: 17 april 1993.
Nieuwsbrief I Project 'Inruusbehandeling Thuis' augustus 1993 X
Derckx EWCC. Voortgang project ' Infuusbehandeling Thuis'. Informatief augustus X
1993;(7):7.
Project 'Inruusbehandeling Thuis'. Nieuwsbrief Regionale Huisartsen Vereniging X
Heuvelland augustus 1993,9(4) ongenummerd

Nieuwsbrief 2 Project Inruusbehandeling Thuis' 8 Oktober 1993 (officielc startdatum). X X

Derckx EWCC. Voortgang project 'Inruusbehandeling Thuis'. Informatief Oktober X
1993;(9):14.
Cann J van. 'Infuusbehandeling Thuis' van start. Traject (informatiebulletin personeel azM) X X
Oktober 1993;8(9): 17
Nieuwsbrief 3 Project Infuusbehandeling Thuis' december 1993. X
Integraal Kankercentrum Limburg Werkgroep pijnbestrijding bij kankerpatienten. X
Jaarverslag 1993:7
Apothekersvercniging Maastricht. Jaarverslag april 1993-1994:7. X
Diagnostisch Coordinerend Centrum. Jaarverslag 1993:38. X X
academisch ziekenhuis Maastricht. Jaarverslag 1993:32. X X
Derckx EWCC Project Inruusbehandeling Thuis Informatief februan 1994,(2): 12. X
Cann J van Relatic van infuusverplcegkundige met patient is de spil van het hele project X
Traject apnl 1994.9(4)15
Crouzen B. Huisarts wordt deskundiger. De Limburger 2 iuni 1994. X
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T-bd W.I Region—I vgrsprctdc «Igerocnc en bchandclingsgcrichtc informiie.

laforaatie in chronologische voigorde AI Be

Derckx EWCC Project Infuusbehandeling Thuis Informaticf juli 1994.(6): 12-3. X X

Technologische vemieuwingen in de thuiszorg (lezing). Second European Congress. X
Closing the gap between institutional care and home care European association of
Organizations for Home Care and Help at Home Maastricht 6-7 Oktober 1994

Nieuwsbncf 4 Project Infuusbehandeling Thuis' Oktober 1994 X

Ortjens W Maastricht was een schone slaapster onder spinncnwcbbcn Mcdiscope X

(informaticbulletin faculteit geneeskunde RL)4 november 1994.(3)4-7.

Apothckersvereniging Maastricht Jaarverslag apnl 1994-1995:9 X X

Diagnostisch Coordincrend Centrum Jaarverslag 1994.37-38 X X

Anoniem Sneller naar him Kruiswerk en ziekenhuizen werken nauwer samen Gczond X
Thuis (informaticblad voor leden SGKH) januari 1995.4
ServajsJ Patient bij behandeling betrckken Traject januan 1995.10(1):8-9 Overdruk in X X
Informatief januari 1995.(1) 17-8

Project Infuusbehandeling Thuis' (voordnchl) NHG-Refcralendag NHG Maastricht: 2 X X

juni 1995

Crouzen B Experiment met thuis-infuus is een succes De Limburgcr 30 juni 1995 X X

Derckx EWCC Project Infuusbehandeling Thuis' Informatief juli 1995,(7) 5. X X

Derckx EWCC lnfiiusproject Informalicf Oktober 1995.(10) 2 X

Invitational Meeting Transmuralc Farmacie Klinische Karmacie en Toxicologie azM X
Maastricht 22 november 1995
Themanummer TransmuraJc zorg azM Select (uilgave azM voor rclatics) deccmbci X
1995.4(16)

Nieuwsbncf 5 Project 'Infuusbehandeling Thuis' & Stuurgroep Transmuralc Zorg 1 X X
februari 1996 Overdruk in Informatief februan 1996.2:8,11.

Anoniem. Het persoonsgebonden budget. Zclf uw zorg inkopen Gczond Thuis mei X

Legend«: Al-algemene informatie, Be-behandelingsgenchtc informaüe.
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Bijlage 9.2: Projectfolder

"ST

'InfuusbehandeUng Thuis'

Fotdtr TOOT loiguricatri

I CoönUncrend Ci
I liekeiillUH Mjuutrirhl

Vakgrocp Hiiiurtsgcneeskunde
Rijksunivercileil l.imburg

'Infuusbefaaiideling Thuis'

Het fonnuleren v n voorwaanJen waaronder pjuiiaen in de
thuisstuatie met een infuus behandeld kurmen worden en het in dc
prakujk evalueren hiervan.

• OpseJlen vm cnteria voor docJgroepen en individuele pabenien
- Prouxollenng van de thuisbehandeiing
- Schohng van de zorgverleners
- Voorlichunc aan en instracue van patient en manlebDTgen
- Organisatje vm de thuisbehandeling
• Toeptssing van lechniKhe hulprruddcien en mrhnirirwi
- Koarncalculaue van de thuisbehmdriing

Het project beperkf och met lot vastomschreven doelgroepcn.
Ervanng is optedaan met pijiutillende medicalie en parenterale
vochaoediening btj lerminale (kanker)pai]enten. anubiouca bij cynic
fibrous, neuroborellioMS. osieoniyelius en TBC. virostauca bij
cyloinefalic infecues, anti-«pikepuca btj henentumoren. mamutol bij
sympathische reflex dysuofie (sudecltse dystrofic) en fecombineerde
doomne/lam inhuie bij chronisch hanfalen

WtrkwiJ»
In overtcsj met de UIWCJIB iMf^ en MttfflBWIK dncipliiktt Cfi
orfaruuue» wordl nagefaan hoe inft»nhi<—Iflirn in de thuu-
situaue op een verantwoorde wipe kan ptaaovinden Na een
inventansabe van de optimale aorf per patientf roep. wordt op basis
hfman besfcMen wie (fc tt)r^. vanuil weflce orfanisauc zai gaan
uitvoeren Het streven is om zoveel mogelijk gebruik le maken van
bestaandc. eveniueel ungepaste zorgvirrlening Het project
'tnftjusbehandeling Thuis' onderateunt en evalueen dit proces.

Prajectgrocp
Het project is een samenwerkingsverband Rissen de vakgroep
Huisaiugeneeskunde van de Rjjksunivcrsiteit Limburg en het
Diagnostisch Coordinerend Centrum van hn Academisch Ziekenhuis
MaaniKht

De projectleiding ligt in handen van Prof dr H F I M Crebolder
(vooraner). Pro! dr P PopenDr G H M I Bcusnans

De projectorgamsalie vindt plaau door Emmy Derckx
(verpleegkundig coordinator gedeucheerd vanuil het Groene Kruis
Heuvelland). Patrick Smeets (medisch coordinator en
ans-onderzoeker) en Conna Wolfen (ondenoekassistenl).

T r u n i r u l lnfuu»<trpfc«|li»ii<Wiea (TNTV's)
De gespecialiseerde verpkegkundige sorg wordt uitgevoerd door
Fieke Damoiseaui Gootjes. Bianca Gerards-Vosiermaiu. Ingnd
Janssens-Kiuen. Mia Royen-Munnix, Manj Valkenburg-Mulden en
Karia Wehnen

In de befeleidingscommiuie ajn venegenwoordigd
• Vakgfoop Hut&arugcnerskunde Rijksumvcnileil Limburg
• Vaktracp Intern? (*rnee«i:vjnar Riiksunivrnitcit Limburg
- Vakgrotp Vnplrgiiu;sv.-etenschap Rijkainivcmieii Limburg
- Academisch Ziekenhuts Maastnchi
- Zickenhuisapotheek en penrere apotheken
- Sfichting Groene Kruis Heuvelland
• Slicnting Thuinorg Zuid-Limourg
- Regionale Huisartsen Veremging Heuvelland
- Inspcvlie voor de CieiondrieKUzorg voor Limburg
- Zorgvenrkerurc VGZ & 11 AM

Centnal Meldpum van het Groene Kruis Heuvelland

TetefoonO«-3690670

Prtucctburau

Patnck Smeets / Conn« Wollen

Diagnostisch Coerdinerend Centrum,
Academisch Zjekenhuu Maastnchi,

Peer Debeyelaan 23.
6229 HX Maastncht.

Postbus5M».
6202 AZ Maastricht

Tescfoon043-MT7392
F » 043 - 3J77M0 (o v v DCCk 1 20)

Het Project 'Innjusbehandehng Thuis' won* grsurnnVrrd door het
Ministerie van WVC
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Bijlage 9.3: Informatie-enquete

0

Project 'Infuusbehandeling Thuis'

Diagnostisch Coördinerend Centrum azM
Vakgrocp Huisartsgenceskunde

A. In wdk <deel)speciilisme bera U werkzaam:

B. Wit is Uw funcbe-omschruving ?
O Specialist G Agio G Agnio G Anden, te weten:

1. Hebt U wel eens van bet project 'Infuusbehandeling Thuis' gehoord ?
O JA G NEE, ga venter met vraag 9

2. Is net U bekend hoe net project 'Infuusbehandeling Thuis' in de pnkn'jk te werk gaat ?
D JA D NEE, ga verder met vraag 9

3. Is net U bekend door wie panenten ofticieel voor net project kunnen worden aangetneld ?

D NEE D JA. te weten:

4. Is net U bekend waar panenten voor net project kunnen worden aangemeld ?

D NEE Q JA. te weten:

3. Zijn er wel eens patienicn van U in net project opgenomen ?
DNEE DJA

6. Welke infuusbehandelingen kunnen volgens U via net project ihuis gegeven worden ?
D Antibiotica G Mannitol
G Morfine D Cytostaoca
D Dopanune en/of las« D Andere, te weten:

7. Ziet U nog mogdijkheden voor andere mniusbehandelingen thuis ?

G NEE G JA. te w«en:

8. Hebt U oproerkingen en/of suggesues ten aanzien van eventuele verbetering van net project ?

G NEE C JA, en wel:

9. Hebt U behoeftc aan meer lnformane over bet project 'Infuusbehandeling Thuis' ?

D NEE G JA, ien aanzien van:

Hartelijk dank voor Uw medewerking !
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Bij läge 9.4: Uitkomsten informatie-enquete
Tabel B9.2 gecft de respons op de enquete over de bekendheid met de naam en inhoud van het
project onder artscn in het azM. Bij de vakgroep Interne Geneeskunde zijn de deelspecialismen
onderschcidcn.

Tabel B9.3 gecft dc naamsbekendheid van hct project onder artscn binnen het azM. Binnen de
vakgroep Interne Geneeskunde zijn wederom de deelspecialismen onderscheiden.

Tabel B9.4 gceft de informatiebehocftc van artscn in het azM over het project naar soort

Tabel B9.2 Respons per functie en per klinisch specialisme

Klinisch spccialUmc

Anaesthesiologie

Cardiologie

Cardio-pulmonale Chirurgie

Dermatologie

Heelkunde

Intensive Care (agnio)

Interne Geneeskunde (subtotaal):

- algemeen interne gen
- endoerinologic

• geriatric
- hematologie/oncologie
- nefrologie
- reumatologie
- nict nader gcspecificeerd

Keel-neus-oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Longziekten

Mondzickten en Kaakchirurgie

Neurochirurgie

Neurologic

Obstetric en Gynaecologie

Oogheelkunde

Orthopaedic

Plastische Chirurgie

Revalidatie

Urologie

Totaal per functie absoluut

Totaal per functie %

Totaal per functie verzonden

Spec

11
10
2
4
10
-

27
2
4
-(1
1
6
4
4
2
4
9
5
-

4
6

6
7

' ' . ' '

3

120
64%

188

Agio

11
S
1
4
9
-

18
-
1

-
1
-
2
13

3
5
4
-

1

3
6
S
7

t
t
4

88
65%

136

Agnio

-
-
2
-
3
0
-
•
-
-
-
-
-
-
-
-

3
1
-
-
S

.• • . .

-
-
-

14
52%

27

Overig

-
-
-
-
- •

-

1
-
-
-
-
-
1
-
•
-
-
-
-
-
1

. -
-
-
-
-
•

2
50%

4

Tot
Abs
22
15
5
8

22
0

46
2

: 5
• J!

1
7
5
6
15
7
17
10
0
5
15
15
11
14
1
4
7

224

63%

355

Tot
%

65%
39%
42%
73%
60%
0%

71%
40%
71%

AWW
100%
88%
83%
100%
56%
70%
74%
77%
0%

71%
68%
58%
58%
88%
25%
100%

70%

63%

Vera
Abs
34
39
12
11
37
1

65
5

: 7
• „«

1
8
6
6
27
10
23
13
2
7
22
26
19
16
4
4
10

355

Lrgcnda: Spec=speciahst, Ag(n)io=assistcnt geneeskundige (niet) in opleiding, ToWotaal, Abs=absoluut,
Verz~verzondcn, gen -geneeskunde
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Tabd M J Absolute en penxntuele naamsbefcendncid per functie en per klinisch «poctalnrae.

KHwsch specialmnt

Anaesthcsiologie

Cardiologie

Cardio-pulmonale Chirurgie

Dermatologic

Heelkunde

Interne Geneeskunde (subtotaal)

- algcmccn interne gen.
- cndocnnologie
- gastro-entcrologie
-genatne
• haematologie/oncologie
• oefrologic
- reumatologie
- met nadcr gespecificccrd

Keel-neus-oorhec 1 kundc

Kindergeneeskundc

Longziektcn

Neurochirurgie

Neurologic

Obstetric en Gyitaecologk

Oogheelkunde

Orthopaedic

Revalidatie

Urologie

Totaal per functie absoluut

Totaal per functie %

Spe«
(n-120)

8
«

2
4
10
25

2
4
3
l
6
4
4
1

4
9
S
2
S
7
3
7

3
3

103
8«%

Agio
(n-87)

7
4
•

4
9
13
.
1
I
-
1
-
2
8

2

S
3
1

2
S
4
6
.

3

68
77%

Agaio
(n-14)

*

•

2
.
2

- * - •

. *

•

•

•

1
•

S
-
-

•

10

71%

Overig Tot Ab»
irt-2) (n-223)

•

•

-
•

*
•

-

•

-

-

•

-

-

•

IS
10

4

1

21
39

2
S
4
1
7
5
6
9
6

IS
8
3

12

12
7

13
3

6

1 182

50% 82%

Tot%

68%
67%

80%
100%

96%
87%

100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
64%
86%

88%
80%
60%

80%

80%

64%

93%

75%

86%

82%

Legenda: Spec=specialist, Ag(n)io=assislen( geneeskundige (nict) in opleiding, Tot Abs /Tot %-totale absolute
/ totale percentuele aantal respondenten dat met dc naam bekend was, gen -genccskunde

Tabel B9.4 Informatiebehoefte naar sooft

Omsehrijving inibrmatiebehoefte

Nee

Ja, niet nadcr gespecificeerd

Algemeen

Soorten infusen

Relevanue eigen vakgebied

Aanmelding

Oveng uitvoering, criteria, etc

On bekend

Totaal

Frequence
HI
37
35
13
9

t
7
3

223

Percentage
50%
17%

16%
6%
4%
3%
3%
1%

100%
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Bijlagenbij hoofdstuk 10

Scholing

Bijlage 10.1: Oordeel van huisartsen over de ontvangen scholing
Tabel BIO. I gceft de toenamc in deskundigheid door de scholing zoals de huisartsen die zelf
aangeven plus hct vcrschil tussen de door hen gewenste en bchaalde deskundigheidstoename.

Tabel BIO.I Door huisartsen (N-25) bcreiktc scholingsniveau's (*/•).

Niet van locpassing'

Gccn

1 mveau

2 nivcau's

KWJC/I// ruuen Aef Joor /IU/J

2 nivcau's lager
1 mveau lager

Oeluk

1 niveau hoger

2 niveau's hoger

Subcutaan */• Intraveneus */•

rtämveau van <& /luuartse n Joor de jc/io//ng ('/M-voor,

12

20
16

52

16

8
68

8
0

4

16
60

20

0

24

64

8

4

Centraalveneus %

1

0
28

64
8

8

16

60

16

0

Legcnda:"—dit percentage huisartsen gaf voor dc scholing aan reeds het hoogste deskundigheidsniveau te
bczitten, voor hen was bij deze meting gecn toenamc mogelijk.
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Bijlage 10.2: Oordccl van TMVs over de ontvangen scholing
Elke scholingsmodule is beoordeeld op de cursusinhoud. dc doceni en dc lesorganisatic (tabel
BI0.2) Het oordeel kan siecht (3), onvoldocnde (4' 2). voldocndc (6). gocd (7'1) of/eer goed (9)
njn Daamaast geeft elke TMV in cen eindoordeel aan of de cursus vollcdig (10). grotcndecls (7'/J),
ten dele (5) of niet (0) aan de vcrwachtingen heeft voldaan. De getallcn tusscn haakjes zijn later
toegekend om de resultaten te kunnen vergelijken. De laatste kolom geeft het groepsgemiddelde per
onderdeel. Op de voorlaatste regel is het -op basis van de beoordeling van de afzondcrlijke modules»
berekende gemiddeldc voor de totale scholing per cursist »ccrgegc\en. op de laatste rcgcl het
algemene eindoordeel. De scholing als geheel is door dc TMVs als gocd bcoordecld Hci onderdeel
Pen fere Infusie" is lager beoordeeld. Bij navraag blijkt dit grotendcels terug te vocrcn op de diK'cnt.

Het door de TMVs gegeven eindoordeel komt goed overeen met het uit de onderdclcn herckende
gemiddelde.

Tabel B10J Oordeel van TMVs (N-5) over de scholing per onderdeel en in tijn geheel.

A/io'uc'MrcfamcA fazndi

* cursusstof
* doceni

* lesorganisatie

CunutA

r*r/t

7.5
9.0
9,0

Carsist B

7.5
7.5
7.5

/•«ri/Srrr /n/iui« IJUIKK&VW «/i in/rowrnrurc u(/iui«>

* cursusstof

* docent

* lesorganisatie

On/rod/wneuze ui/iui«
• cursusstof

* docent

* lesorganisatie

• cursusstof

• docent

* lesorganisatie

6.0
4.5
4.5

7.5
9,0
9,0

7,5
9,0
9,0

7.5
4.5
7.5

7.5
7.5
7.5

9,0
9,0
9,0

^an/eren von voart/ig/iedWt finj/rucfie geven^

• cursusstof

* docent

* lesorganisatie

* bcrekend gemiddelde

* eindoordeel cursist

9.0
9,0
9.0

7,9
7.5

9,0
9,0
9,0

7.9
7,5

( ursiit C

6.0
7.5
7.5

6.0
6.0
6.0

7,5
7.5
7.5

7,5
9.0
7.5

7.5
7,5
7.5

7.2
7.5

CaniilD

9.0

9.0
9.0

7.5
6.0
6.0

9.0
9.0
9.0

.*
*

-*

9.0
9.0
9.0

8,4
10,0

Curtid E

7.5
7.5
7.5

7.5
7.5
7.5

9.0
9.0
9.0

9.0
9.0
9,0

7.5
7.5
7.5

8.1
7,5

Tolaal

7.5

8.1
t.l

6.9

5.7
6.3

8,1
8,4
8.4

8.3
9.0
8.6

8,4
8.4
8,4

7.9

s.o
Legend« alle regeis behalve de laatste 3 siecht 4Vi:onvoldocnde 6 voldoende 7'/rgoed 9 zeer gocd,
laatste regel 0 met 2'/i ten dele 7'/, grotendeels lOvolledig'-cursusdeel met bijgewoond.
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Bijlagen bij hoofdstuk 11

Financiering

i

Bij läge 11.1: Prijzen van pompsystemen
Tabcl B M I geeft de begroting van materiaalkosten voor 120 infuusbehandelingen (1.065
infusicdagcn, bij 200 behandelingen 1.775 infusiedagen) met een cassettepomp. De gewogen
dagprijs is /90. label Bl 1.2 bevat een kostpnjsvcrgclijking van ecn cassette-, een elastomeer- en een
veerpomp bij ecn maximum dagprijs van /90.

Tabcl Bl 1.1 Begroting materiaalkosten van 120 infuusbehandclingen exclusicf medicatie (guldens).

Medicatie

CytosUtica

Morfine

Voeding

Anlibiotica

llcparinc

Totaal

Per dag

100

75

I2S

95

95

90'

Aaaial dagen

6

20

4

7

S

9'

Per bebandeling

600

1.500

500

665

750

796'

Aantal patienten

30

25

30

15

20

120

Begrool

18000

37.500

15000

10.000

15 000

95.500

Legeada: '-gewogen gemiddelde.

Tabcl Bl 1.2 Prijzen pompsystemen per stuk: apotheek inkoopprijs inclusief BTW (guldens).

Soort pompsysteem

Cassettepomp'

Elastomeerpomp

Veerpomp

gift'
2 4 u u r '

gift'
2 4 u u r '

Reservoir + pomp + draagtas

63,87 + 5,42 + 0,19

77,91/64,13 + 0,00 + 0,00
95,40 + 0,00 + 0,00

38,19+1,83 + 0,73
57,24 + 8,83 + 0,73

Rest infuusmateriaal + vullen '

20,52

12,09/25.87
-5,40

49,25
23,20

Legenda: *—dit bedrag resteen voor alle ovenge benodigde infiiusmaterialen inclusief het vullen van de Systemen ;
door de apotheker maar exclusief medicatie en infuusvloeistof. |
'»Pharmacia Deltec CADD I® cassette 50 ml + extensielijn 152 cm rechtstreeks via Pharmacia betrokken; j
pomphuur berckend /9900 aanschafpnjs plus technisch onderhoud 5 jaar via Minigas liniaire afschrijving op
1.826 dagen (utilisatie 100%!), draagtas /69.90 liniaire afschnjving op 365 dagen (1995 prijzen)
Mtomepump® A2002 100 ml, 100 ml/u mmimumafhame 24 stuks voor / I 869,84 in 1995 minimumafname 12
stuks voor /769.56 in 1996, draagtas gratis
"-Homepump® A2007 100 ml. 5 ml/u minimumafname 24 stuks voor / 2 289.60; draagtas gratis (1996 prijs).
'-Sidekick® 100 ml. 100 ml/u systeem via Spruyt Hillen mintmumamame S stuks, eenmalige aanschaf
pompdoos Sidekick® /55 plus draagtas /22 beide liniair afgeschreven op 30 dagen (1994 prijzen).
*"Paragon® 100 ml, 4 ml/u systeem via Spruyt Hillen minimumafname 5 stuks; eenmalige aanschaf pompdoos
Paragon® /265 plus draagtas /22 beide liniair afgeschreven op 30 dagen (1994 pnjzcn)
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Bijläge 11.2: Bijdrage aan zorgverlening vanuit project
Tabel Bl 1.3 geeft dc oorspronkelijke. tabel B11.4 de gewijzigde projectbegroting.

Tabel Bl 1J Bijdrage aw zorgverlen

Kofleapost

Huisaruen. wijkvcrplccgkundigcn.
gczinsverzorgendcn

Desk undighe ids bev ordering

Coordinator 0,5

Tottal

ing volgens oors|

Jaar l

30.000

16.000

40 000

106.000

xonkelijke p

Jaar 11

100.000

4000

40 000

144 000

rojeefbegroang (gnl

Jaar I I I

50 000

4.000

40 000

94.000

dens).'"

Totaal

200.000

24.000

120 000

344.000

Tabd Bl 1.4 Bijdrage aan zorgverlening volgens gewijzigde projectbegrotmg (IUMMB),"'

Rostra post

Basisaanstelling TMVs 4x0.1'

Deskundigheidsbevordenng TMVs'

Investenngen'

Coordinator medisch 0.3'
Coordinator vcrpleegkundig 0 ,1 '
Sccrctaressc 0.25'

Matcnecl naar ralo'

Toual

Rcscrvcnng onvootzien

Jaar l

10 000

24000
8000

12500

4 200

58.700 1

;

Jaar I I

40 000

•

10 000

24.000
8.000

12.500

4.200

98 700

5 000

Jaar I I I

40 000

-

24.000
8.000

12.500

3.600

88 100

5 000

Jaar IV

40000

• .

-

24000
; 8000

12 500

3600

i 88 100

! 5.000

Totaal

120 000

10000

10 000

96 000
32000
$0 000

15600

333600

15 000

Legenda '=7x24-uurs beretkbaarhcidsdienst mclusief wekclijks werkoverleg.*~details hoofdstuk 10,

'"computer/3.000, faxen /2.3OO, semafoons / I 600. arvalboxen / I 250, inhoud koflers TMVs /700,

steelcwagens /400. overig /750,'"zorgcoordmatic naar rato van verhouding zorgverlening en onderzoek

verdeeld: aJIccn de zorgverlening is weergegeven.

Bij läge 11.3: Kostenraming morfine- en mannitolbehandeling
Tabel Bl l.S geeft de kostenraming van de morfine- en de mannitolbehandcling gebasccrd op een

behandelduur van respectievelijk 10 en 7 dagen."'

Tabel Bl 1.5 Kostenraming per morfine- en mannitolbehandeling (guldens).

Kostensoort

TMVzorguren

Huisartsconsult

Dagcentrum

Medicalie

Inftiusmatcnaal

Infuussiandaard en
pomp

Afval

Administrate«

Totaal

5u6ru/<in« ;n/usi* mor/in< /

BerckcDiDg

intake 2 uur + 9 dagen 40
minutcn; 55 per uur

8 weekvisites a 30 en 2
weekendvisites a 60 ITZ

Niet nodig

Dagdosis ±20 mg

Standaardpakket apotheek

Huur standaard 8 per week;
haicn en bezorgen 5

Per patient 25

Per patient 100

9<*>«r/i

Bedrag

440

360

0

125

225

25

25

too
1300

/n/rawwuK m/uiK man/i//o/

Bcrekeoing

intake 2 uur + 18 bezocken
van 1 uur, 55 per uur

3 weekvisites a 30 en 1
weekendvisites a 60 ITZ

Procfdosis a 375

Manmtol lOV.azM

Standaardpakket azM

Huur standaard 8 per week;
haJen en bezorgen 5

Per patient 25

Per patient 100

Bedrag

1 100

150

375

135

165

25

25

100

2075
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Bijlage 11.4: Berekening effect van technologiekeuze
Tabcl Bl 1.6 gccft het verschil tusscn de gcrealisccrde cn de oorspronkelijk geplande technologic
(§11.2). Eerst is het variabele deel van de materiele kosten op basis van de individuele kosten-
overzichtcn van 2.591 infusiedagen (173 behandelingen) weergegeven. Vervolgens zijn de kosten
terug gerekend naar de oorspronkelijk geplande technologic Hierbij golden de volgende aannamen:
I) Alle toegediende medicatie kan per cassettepomp toegediend worden; 2) Per infusiedag zouden
6en cassette en pomp benodigd zijn, behalve bij de dopamine/lasix infusie twee; 3) De kosten van de
cassettepomp plus materialcn zijn geschat op /90 per dag plus 3 uur instructie a /262.50 bij de eerste
bchandeling van ccn patient (§11.2); 4) De overige kosten blijven gelijk.

Tabd Bl 1.6 Materiele kosten van parenterale thuisbehandclingcn (guldens)

KMtentoort
Gerea/;ieer<fc tec/tno/ogfc
Infuusmatenaal'
CADD 1* pomp
IVAC 591® pomp
Infuusstandaard
Totaal

Ctwcttepomp
Instructie
Totaal

Verschil inclusief instructie
Verschil exclusief instructie

Totaal aantal dagcn infusie

SI morf

12.380
-

175
1008

13563

57.060
14.700
71.760

58.197
43.497

634

IV man

1684

-
1.425

680
3 789

28980
7.350

36.330

32.541
25.191

322

IV ab

15944

-
2.005

632
18.581

45.090
3.938

49.028

30.447
26.509

501

CV dola

71.271
19.903

-
-

91 174

150 480
2.363

152.843

61.669
59.306

836

Overig

11.657
-

555
248

12 460

26.820
3.938

30.758

18.298
14.360

298

Totaal

113 038
19 903
4.160
2.568

139 669

308430
32288

340.718

201.049
168.761

2.591

Legenda: "»inclusief disposable pompreservoirs.

Op de aannamen is kritiek mogelijk. Ten eerste zouden niet alle behandelingen via een cassette
(maximum 200 ml) op een pomp mogelijk zijn (aanname 1). Bij voorbeeld 1 ä 2 liter mannitol of
vocht. Deze zouden met een infuusstandaard en infuuszakken dienen te worden toegediend. De
cassettepomp zou als gewone infuuspomp functioneren. Ook zou niet in alle gevallen een cassette
per dag nodig zijn (aanname 2). Bij de morfinebehandeling zou langer met een cassette kunnen
worden toegekomen. Anderzijds werd bij deze terminale patiCnten vaak de morfinedosis verhoogd,
medicatie aan het infuus toegevoegd en enige hydratie bewerkstelligd door de 500 ml NaCl 0,9%
waarin deze opgelost waren. Ook diverse antibiotica die in combinatie in giften zijn gegeven
mochten niet met elkaar gemengd worden of 24 uur van te voren opgelost worden. De kostprijzen
zijn vergeleken met een Offerte van een facilitair bedrijf en zouden in werkelijkheid zowel hoger als
lager kunnen zijn. Kosten voor instructie zijn natuurlijk ook binnen het project gemaakt. Toch zijn
deze hier extra opgevoerd omdat toepassing van cassettepompen bij patienten met hartfalen een
ruimere instructie vereiste. Wordt bij de berekening van het verschil de instructie niet meegerekend
dan daalt het verschil met 16%. Dat personeelskosten gelijk blijven (aanname 4) is moeilijk te
onderbouwen. Een aantal bezoeken van de arts en verpleegkundige zou door de geautomatiseerde
tocdiening overbodig kunnen zijn. Anderzijds bleek het aansluiten en inst eilen van een cassettepomp
in de praktijk langer te duren in vergelijking van toepassing van andere infuustechnieken. Voorts was
de tcchniek minder gemakkelijk over te dragen naar andere (professionele) zorgverleners. Tevens
was het verwisselen van de infuuszak of cassette maar &n van de redenen voor een bezock van de
verpleegkundige of arts.
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Bij läge 11.5: Berekening effecten technologie- en financieringskcuzen ».
Tabel Bl 1.7 geeft de efl'ecten van technologic- en financienngskcu/cn (toehchting §11.5) voorde
verzekeraars (Verz), het project lnfuusbehandchng Thuis (IT) en het azM.

Tabd Bl 1.7 Eflcctcn van iwhwologie- i (guide«)

7i (rcAno/ogir

Koctea

Basis TMVs' 123 800

TMVzorguren 265 155

Huisartsconsult 37601

ZorgcoOrdinali« 38 700

Dagcentrum 11.250

EHBO 3464

DeclaratieSGKH' 9 083

Personeel 489053

Medicatie 112.490

Infuusmatenaal' 113 038

CADD IS) pomp 19 903

I VAC 591» pomp 4 160

Infuusstandaard' 2 568

Afval

Materieel

Totaal''

5275

257434

746.487

Basis TMVs'

TMV zorguren

Pompinstructie

Huisartsconsult

Zorgcoordinatie

Dagcentrum

EHBO

Declaratie SGKH

Kosten

123 800

265.155

32288

37601

38.700

11250

3464

' 9083

Personeel 521.341

Medicatie 112 490

Infuusmatenaal' 308.430

Afral 5 275

Materieel 426 195

Totaal' 947.536

Gerralisccrd in project

Ver» IT aiM Vcn

Scenario III

IT aiM

265 155

37 601

3464

306 220

112 490

91038

19 903

4160

568

228 159

534.379

Vera

265 155

32288

37.601

3464

338508

112 490

286430

398 920

737 428

123 800

38 700

162.500

0

162.500

Scenario II

IT
123.800

38.700

162500

0

162 500

11.250

11.250

22.000

5.275

27.275

38 525

azM

11250

11.250

22 000

5.275

27.275

38 525

2I7.6SS

37.601

11250'

3.464«

269970

112490

113 038

19903

4160

568

5275

255.434

525.404'

Verz

249943

37.601

11250'

3 464'

302258

112 490

112 891

5.275

230656

532.914'

123 800

47 500

38 700

210.000

0
210.000

Scenario 1

IT
123.800

15.212

32.288

38.700

210000

0

210.000

0

0

0

azM

0

195539

195539

195 539

Lcgenda '=2 jaar /80 000 bereikbaarheid, /16 000 verpleegkundig specialist, / I7 800 materieel. / I0 000
scholing, *=de SGKH financicrde de declaraties a /9.083,'-inclusief disposable pomprcservoirs,'-de SGKH
Tinancierde de infuusstandaard van leden a /2 000, '-CADD ISi pomp plus alle infuusmatcnaal.'•-kosten
dagcentrum en EHBO bij voorziene financiering in regulier budget,'-maximaal ITZ-budget /518.200 * regulier
budget /11.250 + /3 464 is maximaal lotaal budget van /532.914.
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Bijlage 11.6: Resultatenrekeningen van het azM en de SGKH
Tabel Bl 1.8 geeft de resultatenrekeningen van het azM en tabel Bl 1.9 van de SGKH over de jaren
waarin het project Infuusbchandeling Thuis is uitgevoerd

Tabcl Bl I J Resultatenrekeningcn academisch ziekenhuis Maastricht 1993-1995'

Salarissen
Sociale/penonele kosten
Voeding
Andere hotelmatige kosten
Algemccn
Patient/bewoner gerelatecrd
Terrein en gebouwen
Afschnjving. huur, lease
Andere
Voordelig saldo

Wettclijk budget
Rijksbijdrage
Vergoedingen van derden
Afschnjving
Andere
Nadelig saldo

7b«M/

19»

144.587.767
43 133 108

3842819
6404.297

15.815.351
51 519604

8551.930
81380 977

1.903
-

249 463 000
92.612.492

7 789 110
4805473

211849
355832

355.237.756

1994

145.568.862
52.896.339

3.753.027
6.663742

16.869 464
53.839.011
11 571.388
80486765

4.273
•

259.248.000
91 107 269

8400703
4.775.080

-3.331.248
11.453.067

371.652.871

Tabcl Bl 1.9 Resultatenrekeningen Stichting Groene Kruis Heuvelland 1993-1995."°

Salarissen cn beloningen
Ovcnge pcrsonele kosten
Huisvestingskosten
Rente en afschrijvingskosten
Matenaalkosten
Algemene kosten
Voordelig saldo

fia/en
Contributes
Bijdragen
Huren
Rente
Overige baten
Omzet kraam
AWBZ

7V>/«J/

19»

13509.136
1.014.032

798.723
1.047.480

1.641.261
193.307

2.034166
36.708

110.892
69 527

303 803
3774.166

11.874.677

18.203.939

1994

12.982.000
1.882.000

915.000
880.000
-20.000

2.082O00
395.000

2.379.000
38.000

141.000
150.000
388.000

3791.000
12.229.000

19.116 000

1995

153.763 630
47.360.447

3 699 195
7.828285

18.052.287
57.160.102
11986.491
80.584.298

53.770
1.310.949

270.226.000
94 079 911

7618558
4.701.012
5.173.973

-
381.799454

1995

13.815.000
2.401.000
1.052.000

838.000
-62.000

2.027.000
331.000

2.369.000
44.000

527 000
6.000

988 000
3.830 000

12.638000

20.402.000
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Bijlagen bij hoofdstuk 12

Keuze en toepassing thuiszorgtechnologie:
de infuusbehandelingen

Bij läge 12.1: Aanpassingen op hct Wijk Administratie Systeem
Het wijkadministraticsysteem 92 (WAS) is aangcpast om infuuszorg ten bchocvc van
infuusbehandeling thuis tc kunncn scheiden van reguliere wijkzorg:
* Er zijn clientgenchtc WAS-registratieformulieren gcbruikt;
* Activiteiten voor infuusbehandeling zijn met cen casusnummcr gescheiden van reguliert wijkrorg;
* Verschillende soorten activiteiten vallend binnen ecn huisbe/.oek zijn per activiteit gercgistrccrd,
* Door ecn apartc functionariscode zijn TMVs gescheiden van gewone wijkvcrplecgkundigen;
* De reistijd is aangegeven via ecn aparte code om te voorkomen dat dczc in dc totaalcytcrs van
zorgverlcning werd opgenomen;
* (Modisch-technische) handelingen bij infuusbehandeling thuis zijn verder gcspcciflcecrd;
Sommige bestaandc WAS-codes zijn anders, andere zijn nict gcbruikt (schema's UI2.1 1+B12.I.2).

Schema B12.l l Interpretaties bij de WAS instruct« bij rubnek 23 en 26.

Code

10-96 Uitvoering van vcrplcegkundige interventies bij infuusbehandeling thuis en zo nodig uitvoering
van ovenge verpleegkundige zorg plus het bijhouden van de bijbchorcndc rapportage

20 MTH-algemeen: bij infuusbehandeling thuis vcrdere spccificatie

40 of 50 Begeleiding en advisenng van patient en naaslc vcrzorger(s) met aandaehl voor de kwaliteit van
leven van de patient

61 Voorlichting, instruclie algemeen wordt wanneer met betrekkmg hebbend op infuusbehandeling
thuis gerekend tot individuelc GVO

81 Onderlinge patifintenoverdracht

81-85 Discipline- en organisalic overstijgend overleg en afstemming met betrokken zorgverleners
Coordinate zorgverlcning
Zorg voor een soepele overdracht tussen 1' en 2 ' lijn / voorbereiden thuiskomst

91 Het voeren van een tntake-gesprek met paiientcn die voor infuusbehandeling thuis in aanmcrking
wensen te komen en hun naaste verzorger(s) anamnese afhemen, afchecken van de voorwaarden
voor infuusbehandeling thuis, verpleegkundige diagnose(s) stellen, vcrplcegdoelen en
interventies bcpalen en plannen, evaluatiemomcnten afspreken plus net vastlcggen van dit alles
in het zorgplan

92 Intake-activiteiten, patient uiteindelijk nitt in zorg

97 Evaluatie van verpleegkundige interventies en verpleegdoelen en zo nodig bijttelling van dc zorg
plus het bijhouden van de bijbehorende rapportage

99 Reistijd
lx invullen (heenreis) als vanuit de patient naar een volgende patient gegaan wordt. BIJ de
volgende patient wordt de tussen I iggcnde rets als heenreis ingevuld
2x invullen (heen- en tcrugreis) als vanuit de patient weer naar huis gegaan wordt. Voor vertrek
wordt voor de tcrugreis dan hetzelfde ingevuld als voor de heenreis

Codej die //) ruine* 26 n<e/ geftru/*/ moc>i/«n M>or<4rn

209 Toedienen van een hypodermoclyse

211 Assisteren bij toediening inuaveneus mfuus

256 Voorbereiden en asststeren bij het uitvoeren van het aanlcggcn van ecn inlraveneui uifuuf
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Sehern« B12.1.2 Aanvullingen op de WAS instmetie bij rubriek 25 en 26.

Code/ <fa m ruin** 2<5 toegevoegrfzi/n a/j j/Kci/ica/ie von codie 20 in mine* 25

Subcutane Infutk • i "• y.

270 Inslmclie subeulaan infuas patifint/naaste verzorgen
271 Instmetie subeutaan infuus wijkverpleegkundige -> . • " f i -
272 Inslmctic subeutaan infuus huisarts
273 Voorbereiden en inbrengen subeutaan infuus
274 Tijdclijk aan- en afkoppelen subeutaan infuus
275 Verwijderen subeutaan infuus

Perifere Infusie ' • '
276 Instmetie perifeer infuus patient/naaste verzorgcrs
]77 Instmetie pen fee r infuus wijkverpleegkundige
27t Instmetie perifeer infuus huisarts
279 Voorbereiden van/assisteren bij inbrengen perifeer infuus
210 Tijdelijk aan- en afkoppelen perifeer infuus en heparimseren
211 Verwisselen perifeer infuussysteem
212 Verwijderen perifeer infuus

Ccntr i t l Vencuze Infusie
213 Instmetie centraal vencuze poort palienl/naastc verzorgen '
214 Instmetie cenlraal veneuze poort wijkverpleegkundige ' *
215 Voorbereiden en aanpnkken centraal veneuze poort
2 M Verwisselen centraalveneus infuussysteem
217 Afkoppelen centraal veneuze poort
211 Heparimseren (doorspuiten) centraal veneuze poort

Algemeen
289 Verzorgen insteekopening
290 Aansluiten/verwisselen infuuszak/fles/cassette plus kJaarmaken medicatie
291 Installeren infusiepomp
292 Zorgdragen voor verpleeghulpmiddelen
293 Zorgdragen voor infuusbenodigdheden (medicatie en infuusmaterialen)
294 Consult patiCnt/naaste verzorgcrs t.a.v. infuusbehandeling bij patient in zorg
295 Consult zorgvcrleners t.a.v. infuusbehandeling bij patient in zorg
296 Consult patitnt/naaste verzorgers t.a.v. infuusbehandeling bij patient niet in zorg
297 Consult zorgverleners t.a.v. infuusbehandeling bij patient niet in zorg
298 Afvalverwerking
299 Evaluatic zorg

Legend«: t a v -ten aanzien van.
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Bijlage 12.2: Subcutane infusie van morfine * ".'''

Noot 12.2.1: ,ii~,,,
Het kan een dankbare periode zijn. Zo hebben patiCnten een bedrijfsjubileum gevierd of zijn met de
familie gaan picknicken. Een patient was ten tyde van de instroom stervende. maar wilde perse naar
huis en is dan ook binnen enkele urcn overlcdcn. Vanuit professionecl oogpunt woog de belasting
van het vervoer en het opstartcn van IT nict op tegen de "winst' van het thuis sterven. maar is dczc
wens gcrcspecteerd.

Vanwege het overzicht geeft tabel B12.2.1 de instroom van alle terminale patitnten wccr. Met tweede
deel van het schema bevat dc onderverdeling van de behandeldc patienten naar soon infusie.

Tibel B 12.2.1 Instroom terminate p«liCntcn

Aangcmeld

Gescreend

Behandeld

MorflM

PitifnlcD Episodrn

65

62

61 62

Aaden Totaal
Piritntrn Episoden Pitifntrn Kpliodtn

7 72

7 69

7 | 6J 70

Onderverdeling

SC morfine

vocht

tV morfine

vochl

anti-epileptica

CV morfine

vocht

56 57

4

Legend«: SC-subcutaan, IV-intraveneus, CV-ccntraalvcncus
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Tabcl B 12.2.2 gecft cnkeic kenmerken van de kankerpatienten in deze Studie.

Tabel B 12.2.2 Ranker bij mannen en vrouwen per orgaansystcem

Orgaansyileem*

Centraal zcnuwstelscl

Ademhalingstelsel

Spijsvcrtcnngstclscl

Nier en urincwegen

Geslachtsorgancn

I

Bloed

Huid

Overig

Totaal

Tumor: omschrijving (mctastasen) + comorbiditrit

astrocytoom graad IV Ix*

bronchus: grootcellig (supracl lymfe, hersenen) + hartinfarct
bronchus (diffuus, hersenen) + longoedeem + ascites
long gruotccllig (rug, hersenen)
long kleincellig (lymfe, hersenen)
long (lever, hersenen) + links verlamd
long (lever, hersenen) + ascites*
long (n.n.o.) -
sutus na resectic linker long (bot, wervelkolom)
long (bot)

tong (lokaal) '
oesofagus (lever)
oesofagus
maag flever) I <rtc'
maag (lever, hersenen) + rechts verlamd na CVA*
maag + mechanische ileus'
pancreasstaart + ingroei in maag
pancreaskop
panercaskop (lever)
pancreaskop (n.n.o.) + mechanische ileus
pancreas (maag, bulk)
caecum (lever, peritoneum) + mechanische ileus
colon (difluus, lever) + mechanische ileus*
colon (long)
colon (lever)
sigmold (beide longen, bot, huid)
sigmoid (lever) + ascites
rectum (lever, peritoneum, bot) + diabetes
rectum (lever)
rectum met lokaal recidief
primair onbekend: adeno (lever)
primair onbekend: adeno (lever) + ascites
primair onbekend: adeno (n.n.o.) + ascites
primair onbekend: adeno (n.n.o.)'
primair onbekend (hersenen, longen, bot) + maagperforatie'

status na ncfrcctomie links: Grawitz (bulk, longen)
blaas (bot)
blaas (n.n.o.) + maagbloeding

cervix rccidief
mamma (lever) l x '
mamma (n.n.o.)
mamma (n.n.o.) + pleuritis carcinomatosa
mamma (n.n.o.) + rheuma
ovarium (bulk) + ascites + oedeem benen
ovarium stadium III (n.n.o) + ascites + oedeem benen/longcn'
ovarium (n.n.o.) + peritonitis carcinomatosa + ileus'
ovarium (n.n.o.) + ileus
prostaat urotheel (bot) + pleuritis carcinomatosa
prostaat (n.n.o.)
prostaat (lever, bot)

chronisch plus acute myelolde leukemic (bot)
acute lymfatische leukemic

melanoom rechter bovenbeen (hele lichaam, longen)
melanoom (hersenen)

sinus maxillaris

3

2
2

1

1

1
1+1

1
1
2
1

1
1
I
I
1
1

1
1

2+1
2

34+1 31+1

Legenda: *-volgens ICPC. cf-mannen, »=-vrouwen, n.n.o =nict nader omschreven. x+y=aantal eerste +
vervolgbehandchngen bij dezelfde patient, altijd subcutane infusic morfine behalve: '=fntraveneus morfine,
^•centraalvcncus morfine, '-subcutaan vocht, *=intraveneus vocht, *=centraalveneus vocht, *=intraveneus
anti-epiteptica.
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Tabel B12.2.3 gecft enkele kenmerken van de morfine-infusics in deze Studie. ,-!.>•» I

Tabcl B 12^3 Enkele kemgetallen betreffende de morfinc-infusies

tea
~ -—

Geslacht mannelijk

Leeftijd bereik
gemiddelde

standaard deviatie
25 /SO/ 75% percentiel

- <40

Infusic in dagen bereik
gemiddelde

standaard deviatic
25 / 50 / 75 % percentiel

Startdosis in mg bereik
gemiddelde

standaard deviatie
25/ 50/ 75% percentiel

Stopdosis in mg bereik
gemiddelde

standaard deviatic
2 5 / 5 0 / 7 5 % percentiel

Toename ' in mg per dag bereik
gemiddelde

standaard deviatie
25 / 50 / 75 % percentiel

>IO

Toename' in percent per dag bereik
gemiddelde

standaard deviatie
0

>0en slO
>10ens25

>25

Stabiele toename' in mg per dag bereik
gemiddelde

standaard deviatie
slO

>10en s50
>50

Pijnvrije dagen in percent bereik
gemiddelde

standaard deviatie
25 / 50 / 75 % percentiel

<50

Gebek groep
N-62"

57%

17-92
62.0
14.1
55/62/72
4.9%

1-71
11.0
13.6
2 / 6 / 1 6

10-480
72.3
90.9
20/40/82.5
15-2 100
230.9
422.8
40 / 70 / 200

0-167
11.0
23.7
0 / 5 / 1 0
21.0%

0-210
23.9
39.5
30.6%
14,6%
27,2%
24,2%

0-204
19.8
42.3
68%
24%
8%

0-100
72,7
25,7
58/73/100
12.1%

Kankerpatifnlcn
N-59"

55%

1742
61,5
14.3
SS/62/69.S
5.2%

1-71
U.4
13.8
2/6 /16

10-480
74.2
92.7
20/40/90

15-2100
241.3
430.7
40/70/200

0-167
11.4
24.2
0 / 5 / 1 0
22.0%

0-210
24.3
40.1
28.8%
153%
32,2%
23,7%

0-204
19.8
42.3
68%
24%
8%

0-100
72.7
25,7
58/73/100
12,1%

Subcutaae lafktk
N-57'

57%

17-SS
61.5
13.9
55/62/70.5
<5.4%

1-71
II.1
14.0
2 / 6 / 1 6

10-480
75.1
93.S
20/40/85

15-1800
210.5
360.0
40 / 70 / 200

0-77
8.8
12.9
0 / 5 / 1 0
21.1%

0-210
21.2
35.3
29.8%
15.8%
31.6%
22.8%

0-80
12.7
19.2
68%
27%
5%

0-100
73,2
26.2
60/79/100
13.2%

Legend» mg=milligram. °=respondenten tenzij hiema aangegeven (telkens gehclc groep, kankerpatienten en
subcuUne infusie): leeftijd en geslacht 61/58/56 toenamc penode 25/25/22 pijnvrij 58/58/53 pijnicore naastc
52/50/47 pijnscore arts:53/50/48. '»tussen begin en einddosenng. '-in dc periodc minus de eente en tweede dag
(instelfase) en de laatste dne dagen (morfinebehoefte kan voor de dood plou stijgen).
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Tabel B12.2.4 gecft voor de start- en de einddosering aan hoeveel percent van de diverse
patientengroepen in een bepaalde klasse vielen.

Tabcl B 12.2.4 Stan en einddosering van morfinc in procenten per klasse en in milligram.

GeAefe groep SuAculone m/iuie

Milligram per dag

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101-150

151-200

201-250

251-500

501-750

751-1.000

1.800

2.100

Start

6.5
25.8

12,9

8,1
6.5

11.3

1.6

3.2

1.6
4.8
6,5
4.8

1.6
4.8
•
-
- .

-

Stop

-

11.3

8,1
12,9

3.2

8.1
9,7

4.8
1.6
3,2
4,8
9,7
4,8
4.8
6,5

1,6
3,2
1.6

i
|
i

i

i
Lr
1

1
j
i
1
1

1

|

i
i
j
i
i
i

Ii

Sun
6.8

25,4

11.9

8.5

6.8
10.2

1.7

3,4
1.7
5,1
6.8

5,1
1.7
5.1
-
-
-

-

Stop

• -

11,9

6,8
11,9

3,4
6.8
10,2

5.1
1,7
3,4

5.1
10,2

5,1
5.1
6,8

1,7
3,4

1,7

i
I
i

1
i
i

i
j
•
i

i
i

i
j
i
i
i
i
i

1i

Start

5.3
24,5

14.1

8.8

53
123
1.8

3,5

1.8
3.5
7.0

53
1.8
53
-
-
-

-

7

Stop
•

10,5

8,8
14,0

1,8
8,8
8,8

3.5
1.8
3.5
5,3
10.5

5,3
5,3
7,0
1,8
3,5
-

Lcgenda: Start=bcgindoscnng, Stop=einddosering, ...=mediaan.

Tabel 12.2.3 geeft een overzicht van de aan de morfine-infusies toegevoegde soorten medicatie.

Tabtl B12.2.S Aan morfinc toegevoegde medicatie.

Gencrieke oaam
medicament

atropinc

dehydrobenzperidol

dexamethason

diazepam

haloperidol

mctoclopramidc

ondansetron

Reden(en)

retentieblaas

slijmvorming

braken/onrust

hersenoedeem

angst

onrust/braken

braken

broken

Bereik dosis in
mg per dag

0,5-1,5

1,0-2,0

5-20

4
540
4-10

10-40

16

Soort infuus

SC
SC + IV

SC
SC
SC + IV

SC
SC + IV

IV

Aantal patitnten

1
1 + 1

2
1
10+1

3
4+1
1

Legend«: SC-subculaan, lV-intraveneus, CV=centraalveneus.
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Tabel B 12.2.6 venneldt kenmcrkcn van de kwaliteit van leven en van zorg van paticnten cn naastcn
volgens hcnzelf, de ander en zorgverlencrs.

Tabd Kwaliteit van leven en kwalitcit van zorg bij thutsbchandcling met morftac.

JCfnmrrton uonpa/itnlrn vo/gnu A«n ruaiirn rn zorgvrrfcnrrj

! * •
Ernst riete (1-5)"'

Pijn(O-lO)'

Cezondhcidsbeleving ( I -S) '

Kwaliteit van leven (0-10)'

Naaste
(•-50-53)

1,5/0,7/ 1-5 ~*

6.3/ 3.7/ 0,0-10.0

4.9/0.5/2-5

2,6/3,3/0,0-10.0

Verplecgkuadigc'
(•-54-55)

1,3/0.6/1-3

4.9/3.1/0.0-9.«

4.8/0.4/4-S

2.8/2.8/0.0-9.8

fonmrrttrn rn A*/ai/;ng van naaj/f n vo/grru Arnzr(^f n :oryvrr/cfvrj

Heu

Praktische steun (1 -5 ) '

Emotioncle steun (1 -5 ) '

BelastingCSI(0-13)*

Infuuszorg belastend ( I -S) '

Naaste ziek

Ernst ziekte(I-S)'

Gezondheidsbeleving ( I -S) '

Kwaliteit van leven (0-10)'

Naasle
(•-50-53)

4.4/1,0/1-5

4.6 / 0,7 / 2-5

4,5/3.2/0-12

4.2/1.0/1-5

38 van de S3

3,2/l,S/l-5(n-20)
2,5/1,0/I-S

5.5/ 2.7/ 0,0-10,0

Afwa/i/ei/ van zorj vo/griu naeuten en zorgve Wenerj

H .

Rapportcijfer T M V

Rapportcijfcr huisarts

Rapportcijfer specialist

RGO/NWO (32-160)'

CSQ (4-32)'

Naaste (n-53,
51,13^3 J3)

9,1/0,9/6-10

8,6/2.0/2-10

8.5/1,9/4-10

141/16/96-160

28/3/17-32

Ycrplrrgkundtgt'
(•-54-55)

nvt

nvt

5^/3J/O-13
3.6/1.0/1-5

nvt

nvt

nvt

5,1/2,6/0,4-10.0

Verplrrgkundigc '
(p-4530,7^5,43)

8,0 / 0,7 / 6-9

7.5/1,3/4-10

7.3/0.8/6-8

130/11/96-156

26/4/12-32

Hakans
(•-50-51)

1.1/0,2/1-2

4.7/3.2/0.0-9.4

4,9/0.4/3-5

4.0/2.9/0.3-10,0

Muiuns
(•-13^1^0)

•vt

sWt

4.6/3.1/0-12

3.9/0.9/1-5

nvt

att
nvt

5.8/2^/1,0-10,0

lluiiarti (n-46,
27,lS l̂y46)

8.4/0,8/6-10

8.0/0.9/6-10

7,6/1.4/5-10

137/12/ 107-160

28/4/16-32

Legenda *=wijkverpleegkundige of TMV, **-scoremogelijkheden, •••-gemiddelde / standaard deviatie /
bereik, nvt=niel gevraagd, '=1 zcer emstig 2 vnj emsüg 3 emslig 4 nauwelijks ernstig 5met emstig, *-0 geen
pijn 10 ondraaglijkc pijn, '=1 zeer goed S: zeer siecht, *-0 slechts denkbare kwaliteit 10 hoogst denkbare
kwaliteit, '=l.geen 2 wcinig 3:niet veel en met weinig 4:veel 5:zeer veel,'-hoc hoger hoe belastender, '-l:zeer
mee oneens 5 zeer mee eens, *=vierpuntsschaal
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Tabel 12.2.7 gecft een overzicht van dc vcrpleegkundige activiteiten bij infiiusbehandeling thuis.

Tibel BI2.2.7 Verplecgkundig zorgproces bij subculanc infusie van morfme thuis

Activiteit V. totaal SD' Bereit' Aantal'

Intakegesprekkcn

Zorgdragcn voor verpleeghulpmiddelen

Zorgdragen voor infuusbenodigdheden
(medicatie en infuusmalerialen)

Installcrcn infusicpomp

Voorbcreiden en inbrengen infuus

Verzorgen insteekopening

Aansluilen/vcrwisselen infuuszak plus
klaarmaken medicatie

Tijdelijk aan- en aflcoppelen infuus

Vcrwijdercn infuus

Instructic patient/naaste verzorgcrs

Realiseren therapie en leefregel

Begclcidcn probleemsituatie

Toedienen medicatie op andere wijzc

Evaluatie zorg

/njfrucfJe van andVre *orgv«rfc/i*rj

Wijkverplecgkundige

Huisarts

Telefonisch consult zorgvcrlcners

Over/eg m« am/ere zorgver/ener*

Wijkverpleging

Medisch bchandclaar

Ziekenhuis

Eerstelijnsvoorzieningen

Vrij willigers

Meerdcrc disciplines

Ovenge tofon

Bevorderen dienstverlening

Reistijd

Admimstratie

Afvalverwerking

33
0.2
2,9

0.1
43
1.0
18,7

1.7

1,5
1.4
3.7
4.5
0.1
2,0

6.1
0.9
0.2

3.1
2.8
0.2
0,4
0,4
0.8

4.6

27.1

7,0
1.0

45,4

7,2

7,7

39,7

3534

22.50

12,93

8.75

16.02

8.00

19.29

12,80

8.26

13.95

12.81

17.92

7.14

25.10

35.52

18.00

14,29

1237

10.65

11,00

14,69

12,50

20,87

13,77

20,22

14,13

13.11

19,89

19,94

6,72

4,79

7,89

3.68

10,12

6.18

3,60

7.42

7,18

9,91

3,93

13,87

22,78

11,57

7,87

8,69

6,76

3,94

1132

9,93

14,90

11,65

9.25

9,93

8.41

5-90

10-60

5-45

5-15

5-45

5-20

5-70

5-40

5-25

5-45

5-50

5-65

5-15

5-70

5-100

5-60

5-30

5-60

5-50

5-20

5-35

5-40

5-60

5-80

5-55

5-80

5-60

58
6

138

4
166
75

595

84
112
62

176
154

7
50

106
30
7

152
162
10
16
20
23

204
825
305
45

634 infusiedagen / 57 behandelingen / 56 paticntcn / 61 480 minuten - 1 025 uur / 3.597 handelingen

Lcgenda: '-gemiddelde tijd in minuten, ̂ -standaard dcviabe in minuten, '"in minuten, *-aantal maal dat een
activiteit geregistreerd is.
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Bijlage 12.3: Parenterale infusic van mannitol . .

Noot 123.1
Oorspronkelijk waren de inclusiecriteria strikter geformuleerd en zouden enkel patienten met ecn
matige of cmstige vorm van SRD, stadium II (dystrofc fase) of III (atrofc fase) hehandcld gaan
worden.'"- "*•"*•"* Tevcns zouden zij voorafgaand aan dc mannitolinfusic hehandeld moeten
worden met (combinaties van) pijnstilling. fysiotherapie en de orale toediening (acetylc> steine:
tenminste vier weken 3x600 mg per dag) of lokale applicatie (DMSO 50V tenminste vier weken
tweemaal daags) van zuurstofradicale scavengers en deze onvoldoende rcsultaat oplcvercn.'•*• ***
Deze inclusiecrieria zijn echter vrij snel verlaten, toen aannemelijk wcrd dai mannilol via aangnjping
op het endoncuraal ocdecm zou kunnen werken en niet via het scavenger effect
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Tibtl B 12-3.1 Klinische gegevens van patienten met mannitohoediening thuis.

Pi

«58
»37

• 43
• 54

* *

• 27

• 30

• 59

rf48

« 58

« 19

<fS3

• 52

• 32

• 47

«22
• 30

9 28

9 57

9 73

• 38

9 48

9 68

9 50

9 49

9 65

9 47

»31

Lidmaat

R hand

Rarm

R hand+arm

Lhand

L arm

L hand+arm

Beide handen

Rvoet

Lbeen

Beide benen

Armen+Benen

Vermoedelijke aanleiding

contusie

contusie van met name dig. I+II

contusie met hyperextensic dig. III+IV

fractuur pols (radiuskop in twee richtingen)

fractuur eindphalanx dig II na klemtrauma en
K-draad fixatie voor malletstand

operatic cystc os naviculare na trauma

onbekend

onbekend (klieven flexor peesschede dig. 1 links)

fractuur pols (communitieve radiuskop)

fractuur pols (radiuskop)

fractuur wijsvingcr (avulsie)

operatic carpaal tunnel Stenose

operatie carpaal tunnel Stenose (Dupuytren+trigger
finger)

operatic zenuw- en extcnsorpeeslctsel dig. II+II1

operatics zenuw- en peesletsel ulnair plus
zenuwtransplantatie

operatie pols (ganglion dorsum)

operatics pols (onder andere botverwijdering)

operatie pols (afvlakken ulnakopje na verzwikken
bij op krukken lopen)

fractuur pols

fractuur pols (Colics)

fractuur pols (intra-aniculaire communitieve
radiuskop/Colles)

operatie carpaal tunnel Stenose

operatic carpaal tunnel Stenose links, na auto-
ongeluk rechts

operatie tendovaginitis stenovans dig. III+IV rechts,
overbelasting door op krukken lopen links

contusie na trauma

operaties heup, gips en trombosebcen

arthroscopic voor voorste kruisband letsel rechts 2x
plus klachten links, beide na ski-ongeval

operatie dig. II (Homan osteotomie), in verleden
linker hand na distorsie

Bed

1'
1

3
1
1

1
1
1

1*5%

10'
2
1
1

1'
1*5%

1'

1
1
1

4
1
2

1
1*5%

1*5%

1
2

1*5%'

1

Ef
f

0
+

+

+

0>
+

+

0
+

0

0

0

0'

0
0
0

+

+

+
+

0
0

0

+

0

+

Bij

F
F.M
Fl
-
F

-

F.H.M

F
F

F5
F2
-

F.M

j

F'
F

F
F
F

F1.M1

F
F

F,M
F

-

F.H
Fl
F

F.M

Lcgenda: Pt-geslacht tf:man V:vrouw en leeftijd patient, R=rechter, LHinker, dig =digitus, Beh=behandeling,
EfNklimsch effect 0 gecn effect +:wel effect, Bij°bijwerkingcn F flebitis Hhoofdpijn M:misselijkheid l-5:bij
mccrdcrt behandelingen net aantal waarin dit optrad,'=aantal behandelingen manmtol 10% 1 liter per dag of bij:
•5% manmtol 5% 2 liter per dag. -=behandeling binnen 48 uur gestaakt bij subcutaan lopen inruus. '=waarvan 2
cenuaalvcncus. *=zowel proefdosis manmtol 10% als 5%,*=behandeling binnen 48 uur gestaakt vanwege
nierstecnkohcken.'^cerste behandeling 5% daama 10%, '^pncumolhorax na val, *=1 liter per dag.
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TabH B12-3J Vcrdcling v«n mannitolbehandclingcn over uctenhias en thuis.

Plaats beaaadchaf

Verpleegafdcling i zM

Dagccntrum azM

Thw
Toe»!

1993

U/12/63*
3S/SI/252

0/0/0
49/63/315

1994

7 / 7 / 3 3

21/25/118

18 /25 / I8S

46 / 57 / 336

199S

7/9 /60 '
12/15/71

16/21/153* ..•
35/45/284

Legcnda '-aantal paticnten / aantal behandclingcn / aantml dagen infusic per jaar binnen de regiu HcuvcllanJ.
'-twee behandehngen van mccr dan 8 dagen. "-I37 intraveneus en 16 ccniraalvcncus

Tabcl B12-U Kwallten van kven en kwalilcit van zorg bij thuisbchandcltng mcl mannitol,

/fcwnrrAen von / X I M M M vo/gr/u /wnrW/ /tun n u i m i *n zorgver/«nrr.f

U t a

Ernst ziekte (1-5)"'

Pijn(O-IO)'

Functioneren SIP-68 (0-68)'

Cczondheidsbeleving (1-5)'

Kwaliteit van leven (0-10)'

PatieBl
(a-24-25)
3.2/1,4/1-5"
5.5/2.6/0.0-9.9

17/11/3-53

2,9/1.0/1-5

4.9/2,6/0.4-10,0

A>nÄ*ri*n « i 6*&u/ing van miaj/rn vo/gf nj/xj//*r

ItCBI

Praktische stcun (1-5) '

Emotionele steun (1-5)*

BelastingCSI(0-13)'

lnfuuszorg belastend (1-5) '

Naaste ziek

Ernst ziekte (1-5)'

Gezondheidsbeleving (1-5) '

Kwaliteit van leven (0-10)'

XWo/jiei/ von zorg vo/gew /xu

Rapportcijfer TMV

Rapportcijfer huisarts

Rapportcijfer specialist

RGO/NWO (32-160)'

CSQ(4-32)'

PatieBl
(•-24-25)

4,8 / 0.5 / 3-5

4,5/0,9/1-5

nvt

3,6/1,2/1-5

nvt

nvt

nvt

nvt

Patient (n-23.
18,11.25,25)

9,3/0,8/8-10

8,4/1.8/4-10

8,4/1,5/6-10

141/13/117-160

27/4/17-32

Naaite
(•-24)
3,0/1.0/1-5
5.7/2,5/0.6-9.5
nvt

2.7/0.9/1-4

4.9/2,3/0.3-9.9

Naattc
(B -24 -25 )

4.6 / 0.7 / 3-5

4.5 / 0,7 / 3-5

2.4/2,5/0-10

3.5/1,4/1-5

25%

3,5/ U/2-5

2.3/0.8/1-4

5.4/2,6/0,2-9,8

Naaite (B -24 .

14,5,25,25)
8.9/ 1.1 /6-I0
7.1/3^/0-10
9,4/0,9/8-10
141/18/96-160
27/5/16-32

TMV
(•-24-27)

2.9/0.7/2-4

4,7/1.9/1.5-7.9

nvt

2.4/0.6/1-3

6.7/2.4/1.5-9.9

*r/rn*M

TMV
(»-27)
nvt

nvt

3.0/2.5/0-8

2,6/U/1-5
nvt

nvt

nvt

7.1/2.0/2,0-9.9

TMV (n-23.
19,10,27,27)

7,8/0.9/6-10

7,0/1.7/2-9

7.5 / 0.9 / 6-9

131/13/112-160

25/4/17-31

Huliaro
(•-24)

3.6/0.9/1-5

3.6/2.5/0.0-7,5

nvt

2.2/0.8/1-4

6,1/1,8/2,2-9,3

HaUarti
(B-23-24)

nvt

nvt
1,0/1.3/0-4
(n-9)

2.7 / 0.9 / 2-5

nvt
nvt

nvt

7,2/1.6/1.0-5,0

Huisarti (B -22 ,
7JJ4J7)

8.1 / 0,8/6-10

8.1 / 0,9/7-10

6,0/2,8/4-8

129/9/116-149

24/4/18-31

Legenda: '-scoremogelijkheden. •*=gemidcklde / standaard deviatie / bereik, nvT-niet gevraagd.'-l zeer
ernstig 2:vnj emstig 3 cmstig 4:nauwelijks emstig 5met emstig.M) geen pijn 10 ondraaglijkc pijn.'-hoe hoger
hoc beperkter. '=1 zeer good 5: zcer siecht, '-0 slechts denkbare kwaliteit lOhoogst denkbare kwaliteit,'-l geen
2 wcinig 3 met veel en met weimg 4:veel 5:zeer veel.'-hoe hoger hoe belastender,'-1 zeer meeoneen» 5:zcer
»nee eens, '"vierpuntsschaal.
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Tabri B 123.4 Verplecgkundig zorgproces bij intraveneuze infusie van mannitol thuis

Aetivileif */. totaai SD' Berak' AaMaT

Intakegesprekken

Zorgdragen voor verpleeghulpmiddelen

Zorgdragen voor infuusbenodigdhcden
(medicatie en infuusmatenalen)

Inslalleren infusicpomp

Voorbcreiden van en assisteren bij
inbrengen infuus

Verzorgcn insteckopening

Aansluiten/verwisselen kant en klare
infuus/ak

Verwisselen infuussystecm

Tijdelijk aan- en afkoppelen

Verwijderen infuus

Instnictie patiCnt/naaste verzorgers

Realiseren thcrapie en leefregel

Begclcidcn probleemsituatie

Lichamehjk hygienische verzorging

Evaluaticgesprckken

//u/ruc//« von amirrr loffvrr/enfrj

Wijkverpleegkundige

Huisarts

OvwWfg mer am/ere rorgver/eneri

Wijkvcrpleging

Medisch behandclaar

Ziekenhuis

Ecrstelijnsvoorzieningen

Vrijwilligers

Mccrdcrc disciplines

OveWgc toArn

Bevorderen dienstverlening

Reistijd

Admmistratie

AfValverwerking

5.4

0.4

1.4

•6»
M

2,6
6.7

M
a
2.1
4.1
2,2
0.7
5.5

1.9 4SJ

0.6

0.2 03

1.4
1.0
0,6
0,0
0,2

0,0 3 ^

2,6
41J
4.»
0,7 50,1

39.69
17.22
14,71

7,79
20.62

7.56
8.81

8.71
8.92
12.18
1532
9.56
17.50
15,48
16.71

36,67

13,75

10.10
8.21
12.81
5.00
14,17

7.50

10,65
20,43
14.45
9.81

18,83

10,03

10,44

333
11,55

3.70

438

433
4.96

5,77

7.54

4.58

8.26

7.50

8.99

20,90

11.81

8,87

3.46

930
-

13,57

3.54

10,54

9,29

9,85

2,99

5-65

5-40

5-45

5-20
10-55

5-25
5-30

5-30

5-30

5-30

5-45
5-30
5-35
5-50
5-40

15-65
5-30

5-60
5-20
5-35

5
5-40

5-10

5-65
5-60

5-60

5-15

•
48
9

34

43

24

123

268

155
269

62

94

80
14

125
41

6
4

49

42

16

1
o

2

85

727

119

26

322 infiisiedagen / 44 behandelingen / 28 patienten / 35.420 minuten = 590 uur / 2 473 handelingen

Legenda: '-gemiddelde tijd in minuten, ̂ standaard deviatie in minuten, '=in minuten, '=aanlaJ maal dat een
activitcit gercgistrecrd is.
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Bij läge 12.4: Intraveneuze infusie van antibiotics

Noot 12.4.1
In hct begin zijn omwillc van de eenvoud van dc in te zetten technologic de antibiotics bij twee
palienten ook via een infuussysieem met druppelregelaar toegediend. Vanwegc de tijd die het
instellen via een dnippclregclaar kost, de gelijkmatigheid van de infusiesnelhcid. dc nauwkeurigheid
van het toegediende infusievolume. de alarmenngsmogelijkhedcn van de infuuspomp cn de kleinere
kans op te snelle infusie hebben wij vrij snel geko/en voor tocdiening per infuuspomp

Noot 12.4.2
De antibioticaregimes waren: 52% enkclvoudigc (piperacilline Sx) en breedspectrum pcnicillincs met
ß-lactamascrcmmcr (ticarcilline-clavulaanzuur 5x. amoxicilline-clavulaanzuur 2x). 30"o breed
spectrum ß-lactamasercsistente ccfalosponnes (ceftazidim 3x, ccftnaxon 3x) cn andere middelen
(imipenem Ix) en 17% uit aminoglycosidcn (gentamicine 2x, tobramycine 2x).

Noot 12.4J
Bij öcn CF-patiCnt in ons project konden zevenmaa! het gewicht en vijfmaal de longwaarden
vervolgd worden. De gewichlstoenamc was gemiddeld 1,7 (sd 1.7 bcrcik -I.I tot 4.1) kilo en 4,3 (sd
4.2 bereik -2,7 tot 10,4) percent. De longfuncties verslcchtcrdcn in de tijd. maar gaven loch
gemiddeld een 0,1 (sd 0.4) liter en 5,5% (sd 22,2 bereik -24.1 tot 39.2) percent vcrbctering van de
vitale capaciteit en een 0,1 (sd 0.2) liter en 10,6 (sd 27,8 bcrcik -18,8 tot 63,2) percent vcrbctering
van hct een-secondevolume. Bij K.ITTZ traden bij 21 evalueerbarc pcrioden gemiddeld ccn 0,32 (sd
0,25) liter vcrbctering op van de vitale capaciteit, een 0,25 (sd 0.22) liter vcrbctcring op van het een-
sccondcvolume en 1.5 (sd 1,2) kilo gewichtstoenamc. Bij multicentcr traden bij 37 cvaluccrbarc
perioden gemiddeld ongeveer een 0,3 (sd 0,3) liter en 12 a 13 percent vcrbctcring op van de vitale
capaciteit, ongeveer een 0,2 (sd 0,2) liter en 15a 16 percent vcrbctcring op van het een-
secondevolume en ongeveer 3.3 (sd 1) percent gewichtstoenamc. Elders is bij patienten met
frcqucnte exacerbaties (2 of meer in 12 maanden) een 30% vcrbctcring in het ein-secondevolumc
gerapporteerd.*" In toename van het lichaamsgcwicht was onzc bchandeling vergelijkbaar met
KITTZ en multi-center, door dc progressieve longvcrslcchtering was dc toename van dc longfunctie
ook percentueel lets lager (absoluut deels ook vanwegc jongcrc lecftijd).

Noot 12.4.4
Bij de 8 behandclingen van deze CF-patient is 41 maal een nieuwe infuuscanulc ingebracht vanwegc
flebitis (11), trombose (2) en subcutaan lopen (1), verschuiven (1), lekken aan de insteekplaats (3) en
onbekend (23). Gemiddeld kon de infuuscanule tenminste 4,1 dagen (203/8+41) gebruikt worden
Redenen hiervoor zijn: de patient ging niet voorzichtig om met dc infuuscanule, verwijderde dikwijls
het beschermende verband en verwijderde op 'eigen indicatic' de infuuscanule. Tcvcns heeft dc
patient eenmaal kortdurend IntralipidO ontvangen. Bij deze patient zijn tevens Insylc-W* met
poly-urcthaancoating en Quik-Cath® (beide a22G=0,8mm, lengte 25mm) infuuscanules toegepast,
doch deze bleven niet langer in situ dan de Venflon® infuuscanules.

Gezien de vcrder ook complexe situatie (waarvan de antibioticabchandeling thuis slcchts een
onderdeel vormde) bij deze juveniele patient, is in ovcrlcg met dc hoofdbchandelaar crvoor gekozen
hct belang van compliance aan de antibioticatherapie te laten prcvalcrcn boven het belang van een zo
zorgvuldig mogclijke uitvocring, ondanks dat dc patient op dit punt niet aan de inclusiccntcria
voldced.

BULAGE(N) 349



Tabcl B 12.4.1 Klinische gegevens van IS patiCnten met 22 antibioticabehanddingen thuis.

Pt Diagnose (verwekker in kweek of puncUat)

<f 51 Abces cerebellum na middenoorontsteking links
(Pscudomonas acrueinosa. Aciinomvccs mevcri.
Corvncbactenum SDD)

9 85 Diabetischc voet rechts (Staphvlococcus aurcusl

tf 65 Luchtweginfectic bij CARA (P aeruginosat

9 32 z Luchtweginfectie bij cystic fibrosis fP aerueinosa.
Ajpereilliu ftunigatm)

d" 47 z Neuroborelliose (liquor negatief)

tf 43 Neuroborelliose (liquor negatief)

d" 60 Neuroborelliose (liquor negalieO

d"79 Osteomyelitis os pubis beidcrznds (Streptococcus
miguis. Bactcroldes fragile groeo P acrueinosa.
S aureus)

d" 79 Pneumonic bij CARA fP aerueinosa. Klcbsiclla
oxvloca)

d"15z Pneumonie by cystic fibrosis '
I' (P aenjginosa. S aureus. Hacmophilus
influtnzac)

2': <P
S. aurem)

3-8': (P. aerueinosa)

Str. DVQgenes. H influenza«.

Antibioticum (spccialiUnaam) doscring
in milligram |inloopsntlheid|

ceftazidim (Fortum) 2x1000 [15) +
doxycycline (Vibramycine) 2x100 [15]

ceftazidim (Fortum) 3x2000 {10] +
clindamycine (Dalacm) 3x600 [20]

ciprofloxacine (Ciproxin) 2x300 [20] +
tobramycinc 1x200 [20]

piperacillinc (Pipcil) 3x4000 [15] +
tobramycine 2x120 [15]

ceftnaxon (Rocephin) 2x4000 [30]

ceftriaxon (Rocephin) 1x2000 [30]

ceftnaxon (Rocephin) 1x2000 [25]

ciprofloxacine (Ciproxin) 2x300 [20] +
clindamycine (Dalacin) 2x900 [30]

piperacillinc: (Pipcil) 3 dd 4000 [20]

-piperacillinc (Pipcil) 4x1500 [30]

-ticarcilline/clavulaanzuur 5000/200
(Timentin) 3x4000 [30]

-licarcilline/clavulaanzuur 5000/200
(Timentin) 3x4000 [30]

d* 51 Postoperatievc infectie na aortabrockprothese en
bypassopcratie (CABG) IS aureus. Enterococcus
faecal is)

$ 76 Postoperative chronische wondinfectie na plaatscn
heupprothese links (P aerueinosa)

$ 51 Postoperatievc osteomyelitis na Homan osteotomic
linker hallus (P acrueinosa)

ef 60 z Tuberculose gesloten (Mvcobacterium tuberculosis)

<f 76 Urineweginfectie bij retentieblaas (Klcbsiella
nneumoniac)

-ceftazidim (Fortum) 3x2000 [25]
-start imipenem/cilastatine 500/500
(Tienam) 4x1000 [20] + gentamycine
2x280 [30] later piperacilline (Pipcil)
3x4000 [20] + gentamycine 1x320 [30] '

amoxicilline/clavulaanzuur 1000/200
(Augmentin) 4x1200 [20]

ciprofloxacine (Ciproxin) 2x300 [30] '

piperacillinc (Pipcil) 3 dd 4000 [20]

ethambutol (Myambutol )ldd 1200 [120]

amoxicilline/clavulaanzuur 1000/200
(Augmentin) 4x1200 [20]

Legenda: Pt-geslacht cf man $ vrouw en leeftijd patient z patient of naaste heeft zelf antibiotica toegediend.
•-aantal dagen antibiotica in ziekenhuis. "=tijdens de thuisbehandeling, '=*en patient met acht behandelingen,
"—volgnummer behandeling. '"opname vanwege screening voor longtransplantatie.*=in combinatic met
Intralipid 1 dd 500 ml ter aanstcrfcing. '"geen infuuspomp gebruikt,*=in combinatie met streptomycine 1 dd
1000 later 500 mg intramusculair en INH 1 dd 300 mg per os
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Tabcl B 12.4.1 vtrvols; Klinische gcgevens van 15 paucntcn met 22 antibioticabchandclingcn thuis.

Ft Start tlmis- Zickeahnis Thau Totaal Poli- Eiad th»is-
bchandrliag dagca * dagea dagea bezoekra" beaaaddiag

dagccntrum 5 9 14 2 thuis

9S5

o*6S

9 32

<M7

o"43

d-60

rf79

d-79

o-lS

*51

«76

«51

rf60

rf76

Totaal

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

dagecntmm

ziekenhuis
ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis
polikliniek
transplantatie'
polikliniek
polikliniek
ziekenhuis

ziekenhuis

ziekenhuis

thuis

thuis

thuis

Gemiddelde
Standaard devialie
Bercik

17

23

5

7

3
4

1

14

5

5

6
0
18
0
0
5

10

2

0

0

0

130
5.9
6.4
0-23

28

7

18

14
7

10

29

17

13

49

14
44
5
29
IS
34

IS

43

29

57

15

SOI

224
I«
5-27

45

30

23

21
10
14

30

31

18

54

20
44
23
29
IS
39

25

45

29

57

15

631
28.7
13.2
10-57

5

1

1

1

0
0

2

0

1

3

1
3
1
2
1
6

1

4

5

6

1

47

2.1
1,9
0-6

thuis

thuis

thuis

thuis

thuis

thuit
thuis

thuis

thuis

dwis

thuis
transplantatie'
transplantatie'
thuis
thuis
hcropname

thuis

thuis

thuis

thuis

thuis
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Tibd Bl 2.4.2 Resultaten van diverse Nederlandse studies naar antibiotica-inrusie thuis

Patitnten
-mannchjk
-Iceftijd

Behandelingen
-evaluccrbaar

Verwekken
•Pseudomonas aerusinosa
"Sttfi"Yl"<"W^lfi SP.P
•Botreli« son.
-Streptococcus son.

Antibiotica
-penicillines
-cefalosporines
-aminoglycosiden

Bchandtlduur
-totaal
-zickenhuis
-thuis

Verbcttriag
-wcl
•gering

Complicalies/dag
-teldagcn
-canulcwisseling

•flebitis
-dagen per canulc
-bereiden medicatie
-infuusysteem
-pomp
-overig

Kosten
-matcrieel
-personcel

Geschatte besparing

pIT

15
73%
58,0/19,5/15-85'

22
15-22

68%
23%
14%
9%

52%
30%
17%

28.7/13,2/10-57
5,9/6,4/0-23
22,8/14,5/5-57

91%
4,5%

501
5.4%
3,0%'
9,9
0,4%
1,6%
0.5%
•

/400'°
/175'°
/225'°
40%

TNO

79
70%
42

93'
71-75

19%
29%
13%
7%

38%
39%
3%

31,5/28.4/'
12,2/V«
19,3/19,6/'

91,5%

75x22-1.650
6.4%
5,4%

9,r
•
1,9%
1,8%
2,1%

/250"
/100"
/150"
40%

Multiceater

24
38%
23,3/*/7-52

45
37-39

100%

ceftazidim 100%

21.5/V14-26
• 2 '
-19.5'

75.7%
18,9%

39x19.5-660,5
5.0%
3,0%
9,9»
•
•
0,5%
•>
/470-/490 "
»
•

50%

KITTZ
11
• i

18,9/6,0/10-28

30
24

*

15x mono-en
15x multi-
thcrapie'

16,6/4,0/14-22
- 3 '
-13,6'

•

11x13,6-149,6
»»
« •

• »

0,3%
*
•
0,6%
•
•
•

•

Legeada: '-komt niet voor of is niet vermeid of te berckcnen.^gemiddelde/standaard eviatie/bereik,'-waarvan
75 niet virale infectics,'-soort antibiotica niet genoemd, '=ziekenhuisdagen afgeleid uit beschrijving zorgmodel:
bij KITTZ enkele bij elke behandeling, bij multicenter 2 a 3 bij dc cerste lcuur,*=exclusief de apart besproken
patient, '-tenminste 75x22/75+106=9,1 dagen, *=tenminste 39x19,5/39+38=9,9 dagen,'»deels 'midline'
catheters en ccntraalveneuze infusie,'"-1994+1995 prijzen, "=1991 + 1993 prijzen, "=1993 eneerdere prijzen.
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Tibd B12.O K.wallten van leven en kwaliteit van zorg bij «ntibi

Xenmrntcn van/xi/tfni* n vo/gew Vnrr//! Ann nooMen rn rorgw-feiwri

• f t *

Ernst ziekte (1-5)''

Pijn (0-10) =

Functioncren SIP-68 (0-68)'

Cezondheidsbcleving (1-5)'

Kwaliteil van levcn (0-10)'

PltlfBt
(D=I4-I5)

3,l/0.9/2-5~

1,47.5/0.9-8,0

17,9/14,9/0-42

2.8/0.7/2-4

6.9/2,5/2.0-10,0

Naaitt
(o-l 1-12)

3.6/U/2-5
1,1/2,5/0.0-8.2

nvt

2.8 / 0.8 / 2-4

7,0/3,0/0.2-10,0

TMV
(•-15)

3.3/ U / 1-5

1.4/1,3/0,0-4.5

nvt

2.9/0.8/2-4

7.4/2.2/2,S-9.0

fc/imerten rn 6c/ajrmg van naatfrn vo/grnt/xj/tfwrn. fc*nrr//>n rorxvrWrnfrj

ItCB

Praktische steun (1-5)'

Emotionele steun (1-5)'

BelastingCSI(0-13)'

lnfuuszorg belastend (1-5)'

Naaste ziek

Ernst ziekte (1-5)'

Gezondsbeleving (1-5)'

Kwalttcit van leven (0-10)'

Patient
(n-12,12,15)

4,8 / 0.5 / 4-5

4.4 / 0.8 / 3-5

nvt

3.9/1.2/1-5
nvt

nvt

nvt

nvt

Naastt
(B-ll-12)

33/1.4/1-5
3.7/1.4/1-5
1,5/1.6/0-4

3.9/U/1-5
16%(n-2)
4,5 / 0,7 / 4-5

2 ,1 /0 .7 /1-3
(n-12)

8.6/1.3/6.0-10,0
(n-11)

ftva/iteif von rorg vo/geni pa/rt>i/en. Aim naoi/rn en zorgvwr/enerj

tea

Rapportcijfer TNfV

Rapportcijfer huisarts

Rapportcijfer specialist

RGO/NWO (32-160)'

CSQ (8-32)'

Patitnt (n-lS,
11,6,15,15)

9,1/1,1/7-10

7,2/1,9/3-10

8,5/1,2/7-10

139/18/101-160

29 / 4 / 19-32

Naaste (n-12,
8,2,12,10)

8,9/1,2/7-10

7,5/U/5-9
9,5/0,7/9-10

137/17/107-158

27/4/19-32

TMV
(w-12)

nvt

nvt

2.0/2.7/0-10

4.0/1.0/2-5

nvt

nvt

nvt

8,6/1.6/4.0-7,0

TMV (n-14,
11,1,15,15)

8 .1 /0 .7 /7-9

7.4/1.0/5-9
8 / - / 8

135/12/125-160

29/4/21-32

Huisarts
(D-14-15)

3.2/1.2/1-5

1.7/1.7/0,0-5.3

nvt

2.9/0.9/2-5

5,6/2,0/2,1-9,0

HuiiarU (a-12)

m . \'
•VI

0.9/1.9/0-7

3.5/1.0/2-5

nvt
nvt
nvt

7,6/1,5/3,7-9,0

Huiiarti (n-
13,7^,13,13)

8,6/0.8/8-10

7,3/1,4/6-10

7,8/1,5/6-10

121/15/100-155

28/4/18-32

Legenda: *=scoremogelijkhcden, •*=gcmiddeldc / standaard deviatie / bereik, nvt-niet gevraagd.'-I zeer
emstig 2:vrij emstig 3 emstig 4 nauwclijks emstig Sniet emstig.*=Ogecn pijn lOondraaglijke pijn,'-hoe hoger
hoe beperkter, '=1 zeer goed 5: zeer siecht,'-0:slechts denkbare kwahtcit 10 hoogst denkbare kwaliteit,*-! geen
2:weinig 3met veel en niet weinig 4 veel 5:zecr veel'-hoc hoger hoe belastender,*-! zeer mec oneens 5:zeer
mce eens, '-vierpuntsschaal
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T « M B12.4.4 Ttjdsbesteding vcrpleegkundig zorgproces bij intraveneuze infuste van antibiotica thuis.

Activileit
/Vwia/rjvocej
Intakegesprekken

Zorgdragen voor verpleeghulpmiddelen

Zorgdragcn voor infuusbenodigdheden
(medicalic en infuusmaterialen)

Installercn infusicpomp

Voorbereiden van en assisteren bij
inbrengen infuus

Vcreorgcn insteckupening

Aansluitcn/verwisselen infuuszak en
klaannakcn mcdicatie

Wachttijd tijdcns inlopen

Verwisselcn inftjussystecm

Spoelen en hepariniseren

Verwijderen infuus

Instruciic patient/naasic verzorgera

Consult patient/naastc verzorgers

Realiscren therapic en leefrcgel

Begeleiden prublcemsituatie

Lichamehjk hygienische verzorging

Evaluatiegesprekken

/nj/rucf/e van arufere zorgver/ene»

Wijkverpleegkundige

Huisaits

Over/eg me/ a/ufere zorgveWe/ie«

Wijkverpleging

Medisch behandclaar

Ziekcnhuis

Eerstclijnsvoorzieningen

Vrijwilligcrs

Meerdere disciplines

Overige taAen

Bevorderen dienstverlening

Reistijd

Administratie

Afvalvcrwerking

% tottal

1.6

0.1
2.7

0.2

0.3

2,0

n.o
16,4

4,0

9,5
0,4

2,2

0.0

1.5
0.4

0,0

0,7 5 3 3

2,0
0.0 2,0

1,6
0,9

0,6

0.2

0,1
0,2 3,6

1.4
35.7

3,2
0,8 41,1

Jt

45,19

15,00

20,15

8,95

29,44

9,60

12.78

24,47

9,08

9,70

9,68

24,12

12.50

12.58

17,37

10,00

23,91

60,20

12,50

15,65

12,04

15,32

14,00

11,00

45,00

12,98

20,69

12,57

14,65

SD

25,29

10,80

22,71

5.16

11,30

5,67

7.01

11,74

4,52

4,77

4,46

17,83

3,54

8.38

9.48

-
15,07

36,27

3,54

14,52

11,01

13,96

11,50

2,24

50,50

9,48

7,87

12.94

8,27

Bereik

10-120

5-30

5-210

5-25

15-55

5-35

5-45

5-75

5-30

5-55

5-20

5-95

10-15

5-45

5-45

10

5-60

10-120

10-15

5-60

5-65

5^5

5^5
10-15

15-120

5-60

5-50

5-90

5-40

Aantal

27
4

103

19
o

161
652

508

333
741

31
68

2
91

19
1

23

25
2

77

54

31
10

4

84
1313

191
43

501 infiisiedagen / 22 behandelingen /15 patienten / 75.976 minuten = 1.266 uur / 4.636 handelingen

Legenda: '-gemiddclde tijd in minuten, *=standaard deviatie in minuten, '=in minuten, '=aantal maal dal cen
activiteit gcregistrcerd is.
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Bijlage 12.5: Centraalveneuze infusie van hartmiddeien

Tabd B12.S.1 Kcnmcrkcn thuis- en nicl-thuisbehandcldc patienlcn.

Sociaal-demograiuch
Geslacht man / vrouw'
Leeftijd "
Allcenstaand
Thuis / bejaardenhuis / verplceghuis

Diagnoses
Aortabroek
CABG
CARA/COPD
Diabetes
Hartinfarct (aantal personen)
Hartinfarct (aantal hartinfarcten)**
Hyperhpoprotcinemie
Nicrfuncticstoomisscn
Penfeer vaatlijden

Symptomen
Ascites
Atriumfibnlleren
Cardiomegalie (X-thorax)
Crcpitercn longen
Eeutoornissen (belemmenng)
Ejeclicfractie "
Gewichlstocname in dagen
Hepatomegalie
Luchtwcginfectie
Mitralisinsufficientie
Oedeem bencn
Plasmacreatinmcspicgcl"
Souffles hart
Tricuspidal isinsufficientie

Decompensatie
Oorzaak: dilatatie / ischaemic / hypertensic
Plaats: links / rechts / beide

Medicatie bij aanmelding
ACE remmers
AJfablockers
Ca-antagonisten
Cordarone
Digital ispreparalen
Diuretica
Ibopamine
Monocedocard
Vasodilatoren

Functioneren
Kortademigheid (1 - 4 ) "
NYHA(M)
Opnames s2 jaar voor decompensatie **

Reactie op dopamine/lasii bebandeling
Reactie: goed / siecht / onbekend
Heropnames voor decompensatie"

Tkais
(N-»)
6/3
67.4/8.I/S5-79
0
7 / 1 / 1

1
1
0
4
7
1.6/1.5/1-5
2
7
S

3
2
t
1
4
24/7/15-33
8
•
1
1
7
194/131/118-487
7
6

5 / 7 / 4
1 /0 /7

6
2
1
1
6
8(2x2)
4
7
0

3,9/0,4/3-4
4,0/0.0/4-4
2,5/1.4/0-5

8 / 1 / 0
0,3/0,5/0-1

Ntettfcaii'
(N-10)
6 / 4
73.0/8.1/60-87
4
8 / 2 / 0

2
9
S
4
1
1.8/1,0/1-4
3
10
»

2
S
10
10
4
37/23/15-72
10
7
1
10
1
253/147/139-600
8
6

6 / 7 / 7
1 /1 /8

4
4
3 0x2)
4
6
10(2x2)
2
S
0

3,5/0,7/2-4
3.9/0.3/3-4
2,7/1,5/0-5

9 / 0 / 1
1.0/1.1/0-3

Toiaal
(N-19)
12/7
70.4/8.3/55-87
4
I S / 3 / 1

3
4
3
8
IS
1.7/1.2/1 -S
5
17
14

S
7
18
18
8
31/18/15-72
18
IS
2
18
IS
229/139/118-600
IS
12

11/14/11
2 /1 /15

10
6
4(1x2)
5
12
18(4x2)
6
15
0

3.7/0,6/2-4
3,9/0.2/3-4
2,6/1,4/0-5

17 /1 /1
0,7/0,9/0-3

Legend» '=kwamcn niet voor thuisbehandeling in aanmerking en zijn verder in het ziekenhuis behandeld,
"=meestal het aantal personen, "=gemiddeldc/standaard deviaüe/bereik,*"-classificaiie New York Heart
Association.
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Tibet Bl2.5.2 Klinische gegevem van patienten met dopamme- en lasixtoediening thuis.

Pi (co)Borbidileit, oorzaak overiijden Effect"

9 79 ischaemischc cardiomyopathie, algemeen vaat- +
hjden, prclermmale mcnnsufficientie, geamputeerd
been rechts en trombose linker been bij NIDOM,
hypertensie en hyperlipoprotelnemie I IB"'

$ 74 gedilateerde, ischacmische en hypertensieve +
cardiomyopathie, algemeen vaatlijden en
niertuncticstoomissen bij NIDDM en hypertensie
t merfalen vanwege afhemende hartfunctie

o* 55 gedilateerde, ischacmische cardiomyopathie, nicr- +
runctiestoornissen bij NIDDM en myocardinfarct
t plouchng in slaap overledcn. waarschijnlijk
vanwege hartconditie

<f 67 gedilateerde, ischaemischc en hypertensieve +
cardiomyopathie, algemeen vaatlijden en
nicrfunctie-stoomissen bij myocardinfarct 5x,
hypertensie en lawaaidoofheid

d" 68 gedilateerde, ischacmische en hypertensieve +
cardiomyopathie, algemeen vaatlijden en
nierfuncticstoomisscn bij myocardinfarct,
aortadilalatic, IDDM en hypertensie

o* 73 ischaemischc cardiomyopathie. nicrfunctic- +
stoomissen bij myocardinfarcl. asthmatische
bronchitis en silicose

cr 71 gedilateerde cardiomyopathie, hypertensie +
t epididymitis/orchitis met S. aureus waarna sepsis
en acute tubulusnecrose, operatic onmogelijk door
hartconditie

$ 64 ischaemische cardiomyopathie, algemeen vaat- 0
lijden en nierfunchestoomissen bij emstig rheuma
en slcchtziend
t longontsteking waama sepsis

<f 56 ischacmische cardiomyopathie, anaemic en +
longemryseem

Legenda: Pt-geslacht o" man $ vrouw en leeftijd patiffnt,'=klimsch effect volgens specialist,
24 uur, '""verpleeghuispersonecl gclnstmeerd, n=aantal behandelingen.

Dopaminc

160

120-125
125

175-180

175-185
175
17S

200
195
200
200-205
195

150

150-155
ISO

no

125
125
125

ens specialist,'

Lasii
160

250
250

250-500

250
200-250
250

120-160
120
160
160-250
250

250

80-200
160

225-250

120-200
160-250
160

n

1

1
1

1

1
1
4

2
1
1
1
4

3

1
1

1

1
1
3

"=in milligram per
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In het jaarvcrslag van net dagccntrum worden de volgende cijfers genoemd: 1991 ;719, 1992:733,
1993:720, 1994:653, 1995:674 en 1996:564.«' In label B12.5.3 zijn de LMR cijfers gchantecrd
omdat hierin ook het aantal patienten geteld en hun woonplaats achtcrhaald kon wurden.*''

Tabtl Bl 2.5.3 Dopaminc en lastxbehandelingcn in het dagcemrum*" <" thuis,

Plaats bckaadcUnt
Dagcentmm azM
Thins

Toual

Lcfeada: ' - lx doorTMV m ziekenhuis.*-2x doorTMV in verpleeghuis,'~nog vanuit project,*~vanuit vervolg
door SGKH en azM onbekend

1993

706
-

706

1994

S96

101 '

697

»995
594

311»

90S

19W

537
6'+?«

onbekend

Tabel B 115.4 Kwalileit van leven en kwalitcit van zorg bij dopaminc- en lasixbchandeling thuil

A>nmerfe/i wzn /M/rfn/rn vo/grru nera*/^ Aun nuaitfn *n zorgvrr/enerj

1MB

Ernst zickte (1-5)*'

Pijn(O-tO)'

Functioneren SIP-68 (0-68)'

Gczondheidsbeleving (1-5)'

Kwaliteit van leven (0-10)'

Patifnt
(•-•)
2,9/1,6/1-5"
2,5/3,6/0,0-8,3
30/14/6-45
3,1/1,3/2-5
5,9/3.5/0,6-10,0

Naaste
(«-7-«)
2.4/1,6/1-5
4,0/4,3/0,0-9,5
nvt
3.4/1,2/2-5
5.1/3.5/0.6-9,5

TMV
(n-7-«)
1.8/0.7/1-3
4.5/3,4/0,2-9,7
nvt
3.8 / 0.9 / 3-5
3,7/2.1/0,6-6,0

fownerte/t en Ae&ufing van naai/en vo/ge/u/xMtln/en, /lenze//"«/! zorgveWrner«

Item

Praktische steun (1-5)*

Emotionele steun (1-5)'

BelastmgCSl(0-13)'

Infuuszorg belastend (1-5)'

Naaste ziek

Ernst ziekte (1-5)'

Gczondheidsbeleving (1-5)'

Kwaliteit van leven (0-10)'

Patient
(n-7)
4,6/0,5/4-5
4,1/0,9/3-5
nvt
2,9/1,6/1-5
nvt
nvt
nvt
nvt

Naatte
(n-7-8)
4,3/1,0/2-5
4,1/1.4/1.5
4,6/3.5/1-10
4,3/0,7/3-5
3 van de 7
4,7 / 0,6 / 4-5
2,7 / 0,5 / 2-3
5.9/3.3/0,6-9,7

/tWa/iMf/ von rorg vo/gern/\j//^i/en, nun naaj/en en 2or^>er/enerj

Item

Rapportcijfer TMV

Rapponcijfer huisarts

Rapportcijfer specialist

RGO/NWO (32-160)'

CSQ (8-32)'

Patient
(n-5-7)
8,6/1,1/7-10
8,1 / 1,1 /7-10
8,8/1,3/7-10
140/17/115-160
28/4/23-32

Naaste
(n-6-8)
9,1/0,8/8-10
8,1 / 1.3/6-10
9,2/1,0/8-10
144/15/127-160
28/4/20-32

TMV
(n-7-«)
nvt
nvt
3.6/3,7/0-11
2,9/1,0/1-4
nvt
nvt
nvt
7,1/2,4/2,0-9,8

TMV
(n-5-8)
7,9 / 0.6 / 7-9
7.0/1,2/5-8
7,3/1.4/5-8
127/8/114-144
26/5/18-31

Huisarts
(n-7)

1.6/0.8/1-3
4,0/4,3/0,0-9,4
•vt
3.7/0.8/3-5
4,4/2,7/1,8-8,4

Huisarts
(n-7^)
nvt
nvt
4,1/2.8/0-8
2,4/1,0/1-4

nvt
•vt
nvt
5.0/2.6/1,0-8.4

Huisarts
(n-3-7)
8.1 / 0,9/ 7-10
8.3/1.5/7-10
8.3/1.3/7-10
126/14/103-147
25/4/19-32

Legenda *=scoremogelijkheden, ••=gemiddelde / standaard deviatie / bereik, nvt-niel gevraagd, '"1 zeer
cmstig 2 vnj emstig 3 emslig 4 nauwclijks emstig 5met emstig, M):geen pijn 10 ondraaglijke pijn, '-hoe
hoger hoe beperkter, '=1 zeer goed 5: zeer siecht, *-0 slechts denkbare kwaliteit 10 hoogst denkbare kwaliteit,
*=l :geen 2 weinig 3 niet veel en met weinig 4 veel 5 zeer veel,'-hoe hoger hoe belastender, '-I zeei mee
oneens 5:zeer mee eens, '=vierpuntsschaal.
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Tibet B12-5.5 Tijdsbestedmg verpleegkundig zorgproces bij mfusie van dopamme en lasix thuis.

AcHvltett */• totatl x ' SD» Bereik' Aantal'

Intakegesprekken

Zorgdngcn voor verplceghulpmiddelen

Zorgdragen voor infuusbcnodigdhcden
(medicatie en infuusmateriaJen)

Aansluiten infuuscassette

Instcllen infuuspomp

Voorberciden en inbrcngen infuus

Tussenlijds vcrzorgen insteckopemng

Verwijderen infuus

Instructic patient/naaste verzorgen

Rcaliseren therapic en leefrcgel

Bcgeleidcn probleemsituatic

Evaluatiegcsprckkcn

/ni/rucfi« van andrrr zorgvrr7«nf rt

Wijkverpleegkundige

Huisarts

Owr/fg mcr a/iiirr« zorgver/cntrj

Wijkvcrpleging

Medisch bchandelaar

Ziekenhuis

Ecrstelijnsvoorzicningen

Vrijwilligers

Meerdere disciplines

Bevorderen dicnstverlening

Reistijd

Admimstratie

AfValverwerking

U
0,0

2,2

4,0

6,6

11.4

0.1

11,7

1.5

6.0

1.5

03 463

0.4

0.0 0,4

0.4

0,6

0,3

0,1

0.2

0.1 1,7

10.0

32,1

8,0

1,0 51,0

57,06

15,00

14,73

7,44

12,15

21.23

8.89

22,48

24.78

11,51

16,82

34.17

37.22

15.00

10,15

11,05

15,71

10,00

11,79

16,25

13,41

17,05

11,37

14,80

27,45

-

10,49

4,29

6,50

6,84

5,46

6,67

14,94

7,08

9.31

14,29

35.72

7.07

5.08

5,73

15,67

4,08

6,96

6,29

7,29

7,72

5,47

7,43

10-105

15

5-80

5-30

5-60

5-45

5-20

5-45

5-60

5-80

5-70

20-60

10-120

10-20

5-30

5-30

5-60

5-15

5-30

10-25

5-90

5-45

5-80

5-40

17

1

no

405

407

404

9

393

46

394

66

6

9

2

33

43

14

4

14

4

559

1416

532

49

836 inftisiedagen / 30 bchandelingcn / 9 patienten / 75.211 minuten *> 1.254 uur / 4.961 handelingen

Legend« '-gcmiddelde tijd in minuten, ^standaard deviatie in minuten, '=in minuten, '=aantal maal dat een
activiteit geregistreerd is.
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Tibri B1I5.6 Complicatics bij thuisbchandcling met dobuuunine en dopamtnc.

ItTB

Subclavia
Hickman
Centraalveneuze poort
Gelmplanteerde pomp

Soort pomp

InfccUcs

Tromboses

Extravasatie

Disconnectie/lekken

Pomp defect

Infusiedagcn

Patienten

NYHA verdeling

AppJtftW '"

0
14
6
1

Diverse spun- en
casettcpompen

8-12'(0.3-0,5%)"

0

3(0.1%)'

•

2(0.1%)'

±2527*

21

111:24% IV:76%

Milkr'"

0

5
0

Delteot
cassettepomp

Hickman 0
CVP':3(1.2%)'

Hickman: 0
CVP': 2 (0,8%)'

-

•

•

±560«

11

IV: 100%

C O W M "

1
a , , . , ;•>
0
0

Deltect»
cassettcpomp

0

0

•

2 ' (2.«%)'

-

n
3

IV: 100%

OcMttadk

0
*• , f . ^ •,•• -,-- • I '

0

DeltecO
cassettepomp

0

0

0
5(1.2%)'

3(0.4%)' ,

418

9

IV: 100%

Legcoda '-*/> per infusiedag. '-verschillendc opgaven in tekst'-alleen bij dc ccntraalvcneu/e poort daarom
wordt gcrckend met 5/11x560255 dagen, '-alleen by de subclaviacathctcr.'-bcrckcnd uit artikcl.'-%pcr
pompdag (836 omdat elkens twee pompen).
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Bijlagen bij hoofdstuk 13

Zorgsituatie en kwaliteit van Ieven

Bij läge 13.1: Dimensiescores Sickness Impact Profile (68 items)
Tabel B13 1 geeft de dimensiescores van enkele medicatiegroepen op de SIP-68, tabel B13.2 de
interne consistcntie. De SIP-68 omvat 68 dichotome items in 6 dimensies. Hoc hoger de score hoe
meer beperkingen. De dimensies zijn: SAsomatische autonomie (basaal lichamelijk functioneren) 17
items; MC:motorischc controlc (lichamelijk functioneren) 12 items; PAC:psychische autonomie en
communicatie (psychisch functioneren en communicatie) 11 items; SBsociaal gedrag (sociale
activiteitcn en hobby's) 12 items; ES:emotionele stabiliteit (emotionele uitingen) 6 items; en de
MR mobihtciisrangc (substantiate beperkingen op huishoudelijk en sociaal gebied) 10 items.

Tabel BI3.I Sickness Impact Profile (68 items) plus dimensies per medicatiegrocp.

Dimensiei
<n tolaal'

Manaitol Antibiotic« Hartmiddelco Totaal'

SA

MC

PAC

SB

ES

MR

Totaal

S-6S

3.08
2.98
0-13"

3.28
2,59
1-10

1.24
1.85
0-7

4.08
2.91
0-10

1.40
1.44
0-4

3.28
3,54
0-10

16.36
11,04
3-51

IT
3.20
3,01
0-13

3.48
2,60
1-10

1.24
1.85
0-7

4,16
2,94
0-10

1.76
1.74
0-5

3.28
3,54
0-10

17,12
11.30
3-53

S-68

2.73
4.25
0-11

4,20
3,49
0-10

0.73
1.22
0-4

5.13
2,97
0-10

1.00
1,93
0-6

3,53
4,07
0-10

17,33
14,08
0-38

IT
2,93
4.68
0-13

4,40
3,58
0-11

0,73
1,22
0-4

5,27
3,08
0-10

1.07
1,94
0-6

3.53
4,07
0-10

17,93
14,89
0-42

S48
3,50
2,73
0-7

5,75
2,82
1-9

4,63
3,89
0-8

8,50
2.93
2-11

2,38
1,06
1-4

5,00
3,55
0-10

29,75
13,83
6-45

IT
3.63
2.83
0-7

6,00
2.88
1-9

4,63
3.89
0-8

8.63
2,92
2-11

2,75
1.04
1-4

5,00
3,55
0-10

30,62
14,01
6-45

S-68

3.04
3.31
0-13

4,04
3,00
0-10

1,65
2,46
0-8

5,08
3,21
0-11

1,38
1,59
0-6

3,63
3,70
0-10

18.83
12.84
0-51

IT
3,17
3.49
0-13

4.27
3,06
0-11

1,65
2,46
0-8

5,19
3,24
0-11

1,65
1,78
0-6

3,63
3,70
0-10

19,58
13,26
0-53

Lcgcmia: *"zie tekst, '-inclusief de medicatiegroepen vocht, anti-epileptica, virostatica en overigen, exclusief
terminate patienten. S-68~uitkomsten originele SIP-68, IT=uitkomsten bij hercodering,*=gemiddelde en
standaard dcviatie en bereik. Respondenten: patitnt:25/15/8/52.

Tabel B13.2 Interne consistentie per medicaliegrocp (Cronbach's a).

Grocp

Mannitol

Antibiotics

Hanmiddelen

Totaal

Totaal

0-0.93
a-0,95
a-0,94

O-0.94

Diaeuies
o- 0.63-0.92
a« 0,63-0,96

o--0,23-0.90

a- 0.72-0.93

H

23

IS
S
52
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Bijlage 13.2: Itcmscores Caregiver Strain Index
Tabcl BI3.3 geeft de itcmscores op de Caregiver Strain Index van de naastc de verplccgkundige en
de arts. Tabcl B 13.4 geeft de interne consistcntie per medicatiegroep en respondent .

Tabd B13-3 Bclastwg van de naafle verzorgen volgcns henzelf. verptoeglaindigen en artscn (H),'

Hartmiddrlrn Totaal'

87,5/37.5/57,1 44,9/31,9/41.9

Morfiac * Maaoitol Aatibiotira
£V noiii« verzo/grr tren/ u// jAiop ge/ua&/ tfVw d< pd/tfn/
52.8/40.0/56.9 32.0/25.9/16.7 0.0/13,3/13,3
Or naasfr vrrzorgvr vom/ nrf /aifig <NH de pa/dm « nt̂ prn
13.2/23,6/9,8 4,0/7,4/7.4 0.0/20.0/0.0 25.0/37.5/42.9 10,3/19.8/8,6
//«( waj /icname/i/i zwaa/- VOCV ae naaMe verzorger am <*> paulit/ W >w/p«n
41,5/36,4/333 12,0/7,4/0,0 16,7/0,0/6,7 37,5/25,0/14,3 31.8/23.3/21.0
Dcxv <ir pa/rfn/ « to/pen wai <ir naai« vrrzorger 6</writ/ m mô r/i/iUwdrn

43,4/58.2/52.9 20,0/48.1/12.5 8,3/13.3/13.3 50,0/37.5/71,4 32.7/48.3/41.0
Ofi iir pa/iln/ /e />e/p?n zi/n aanpauingrn 6in/w» V/ ge:m van dr naatfr v#norgfr nix/ig grt»«Mf
43.4/65,5/51,0 36,0/48.1/20,8 25.0/33.3/20.0 37.5/62.5/42.9 38.3/5S.2/39.O
Dr naai(r verzorger n««/> prrioon/i/i« p/aiuirn *M«n verandrrrn
37.7/56,4/47,1 32,0/66,7/16,7 33.3/26,7/6.7 50.0/25.0/42.9 35.4 / 51.7/35 J
£r wen/ ̂ e/ia/ve </oor a!f pa/i«nr> oot </oor amir/rn «n 6erofp op <fc muu/r v»acwjf»r grdaan
34.0/23.6/33,3 16.0/18.5/4.2 8,3/26.7/0,0 25.0/12.5/0.0 26.2/21.6/20,0
/*jvcnucn wat /»r/ nê prn vo<w <fc luaitt v*rrorg»r r«n fte/as/ing
35,8/56,4/43,1 4,0/11,1/83 8^/133/6,7 25.0/37.5/42.9 24,3/36.2/26.7
5bmj M><U de nais(e verrorger </oor ner get/rag van a> pa//#n/ van jfreei
37,7/43,6/35,3 12,0/11,1/4,2 16,7/13,3/6,7 50.0/37,5/28.6 29,9/30.2/23.8
De naaste verzorger vom/ ne/ naar /e mermen aa( ae pa/ii'/ir zoveW veram^r;/ traj (en opz/cn/« van vroegrr
43.4/45,5/31,4 20/3,7/0,0 8.3/0,0/6,7 25.0/25.0/28.6 32.7/27.6/20
£V mjaj;e verzorger nee/f wert erTiaar moe(en regeln
37,7/40,0/39,2 28,0/40,7/8,3 16,7/26,7/6,7
//e/ ne/pen irac/» ooJiyinancî /e /ai/en me(zic/i mee
11,3/12,7/7,8 12/7,4/0,0 8.3/6,7/6,7
Dr ntfajff verzorger /lâ / ne( gsvoe/ aa( ne/ a//e/naa/ (ewe/ voor Zie/n-'natfr wai
15,1/16,4/19,6 12/3,7/0,0 0,0/6,7/0,0 25.0/12,5/143

12,5/0.0/14,3 29.0/35,3/25,7

1 2 , 5 / 1 2 . 5 / 1 4 . 3 1 1 , 2 / 1 0 , 3 / 7 . 6

13.1/12.1/10.5

Lcgenda: °=arts is na de indicatiestelling nict altijd bij dc uitvoering van inruusbehandcling thuis betrokken
gewcest, morfinc *=morfinc met eventuele parenterale comedica(ic,'=inclusicf de medicatiegroepcn vocht, anti-
epilcptica, virostatica en ovengen,'=naaste/verpleegkundigc7arts Rcspondcntcn naastc 1:53/25/12/8/107
verplecgkundige:55/27/12/8/l 16 arts:51/24/15/8/105.

Tabtl B13.4 Interne consistcntie per medicatiegroep en respondent (Cronbach's a).

Groep

Morfine

Mannilol

Antibiotica

Hartmiddelcn

Totaal

Naaste

O-0.79 n=53
O-0.75 n-25
c-0,55 n=12
a-0,83 n-8
a^>,79 n-107

Verpieegkundigr
0-0,77 n=55
a-0,77 n-27
a-0,85 n-15 (11 items)

o-0,89 n-9 (12 items)

o-0,82 n-116

Arti
O-0.78 n-53
o-0,55 n-24 (9 items)
a-0,83 n-15 (10 items)
a-0,71n-7(12rteiM)
a-0,83 n-108
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Bijlage 13.3: SIP-68 items ter vervanging van ADL/HDL items in STG methodiek
Bij de door de STG vermelde items zijn corresponderende items in de SIP-68 gezocht (schema
BI3.1).'" Bij de ADL schaal konden de SIP-68 items direct gekoppeld worden. Indien een van deze
corresponderende SIP items aangekruist was, dan werd het item als een beperking gezien. Bij de
HDL schaal was een 1 op 1 koppeling niet mogelijk en is naar een groep van 7 meest
ovcreenkomstige SIP-68 items gezocht. De uitkomstcn van de SIP-68 ADL schaal konden varieren
van Ü tot en met 11: dc score laag (2) is gcgeven bij 0-5, de score hoog (6) bij 6-11. De uitkomsten
van de SIP-68 HDL schaal konden varieren van 0 tot 7: de score laag (2) is gegeven bij 0-3, de score
hoog (6) bij 4-7.

Scbcnii B13.I Corresponderende items op ADL- en HDL schalen van Stuurgroep Tockomstscenario's
Gczondhcidszorg en Sickness Impact Profile.

STG lie« SIP item

Eten/drinken SAI4

Gezicht/handen wasscn SA9

Toiletgebrutk SA11,13,16

Zirtcn/opstaan SA 4,8 MC6

In/uit bed SA:3 MC8

In huis verplaatsen SA:1,6.15,17 MC5.9

Aan/uitklcdcn SA2.5 MC 10

Vollcdig wissen SA10

Buiteruhuis lopen MC:2,3,7

Trapop/af SA:7MC:1,4

Voeten verzorgen SA:12 MC:11,12

Licht poetswerk SB9,11
Koken MR: 1,3,4,6.9
Ontbijt/lunch klaarmaken
Bcdden opmaken/verschonen
Wasscn/strijken
Boodschappcn doen
Zwaar poetswerk

Legenda: ""schaal met 79 dichotome items bestaande uit diverse dimensies die tezamen de functioned status
vormen (hoe hoger de score hoe meer beperkingen), SA somatischc autonomic, MC:motorische controlc,
PACpsychologische autonomic en commumcatie, SB sociaaJ gedrag, ES emotionecl gedrag,
MRmobihlcitsrange.
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Kjlage 13.4: Beroepen patiint en naaste verzorger
Tabcl B13.5 geeft een overzicht van de beroepen van palicnten en hun naastc verzorgers.

Tabel BI3.5 Beroepen patifrnten en naaste vcrzofgen.

PatiCnt (N-49)

Administrates
Administralicf medewerker (2)
Arbeider
Ambtenaar
Automonteur
Bcj aardenhc I pster
Chauffeur
Collectncc staatslotcnj
Coordinator vliegveld
Croupier
Horecamedewerker
Huisvrouw(17)
Inpakster
Kraanmachinist
Laborant
Maatschappclijk werker
Metselaar
Mijn werker
Ondemcmer (2)
Opzichter
Portier
Priester
Schoonmaker
Secretaresse
Scholier/student (4)
Timmerman
Verkoopster
Ziekcnvcrzorgster

Naastc veraorgcr (N-54)

Administrate'medewerker (4)
Afdelingschef
Ambtenaar (2)
Arbeider
Arts
Bejaardcnhelpster
Bevetligingsbcambtc
Bouwvakker
Decorateur
Directeur
Docent (2)
Doktcrsassistentc
Horecamedewerker
Huisvrouw (22)
Lithograaf
Machinist
Medewerker casino
Medewerker spoorwegen
Mijnwerker
MiliUir
Ondememcr
Proccsleidcr
Student
Turnier
Verkecrsleider
Verkoper
Verpleegkundige
Ziekenverzorgster

Lcgenda: O=aantal indien meer dan eenmaal voorkomend.

Bijlage 13.5: Verklärende variantie in oordelen over de kwaliteit van leven

Tabel B13.6 Overeenstemming tussen oordelen van respondenten in paren

Iteai Pat-Naa

Ernst ziekte patient +++*

Pijn patient i n m

Gezondheid patient ++

Praktische steun ++

Emotionele steun +

KvL patient +

Belasting naaste 1

KvL naaste 1

Pat-Verp
• H -

+++
0

0

-

-

Pat-Art»

0
++
+

+++

-

Naa-Verp
+++++

i

.

++
0

0

Naa-Aru Verp-Arti

•M-f ++

H I M )

• •

+ +

•H- 0

Legeoda pat=pati«nt, naa=naaste I, verp^vcrpleegkundige,'-»verklärende variantie +:5%++:10%+++:20%
:40% m m ;S0%, 0-niet significant en/of geen verband, - -niet gemeten
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Bijlagen bij hoofdstuk 14

Zorg: kwaliteit, tevredenheid en doelmatigheid

Bij läge 14.1: Antwoordmogelijkheden Client Satisfaction Questionnaire
l)c antwoordmogelijkheden van de C'SQ zijn binnen dh onderzoek als volgt:
(1): uitstekend / goed / voldocnde / siecht
(2): nee, beslist niet / nee, niet echt /ja, in het algemeen wel /ja, zeker;
(3): in bijna alle behoeften is voorzien / in de meeste van de behoeften is voorzien / in slechts

enkelc van de behoeften is voorzien / in geen van de behoeften is voorzien;
(4): nee, beslist niet / nee, ik denk van niet /ja, ik denk van wel /ja, zeker;
(5): zeer ontevreden / gemiddeld tevreden of een bcetje ontevreden / grotcndeels tevreden / zeer

lev reden;
(6): ja, het hecft veel geholpen /ja, het heeft wel wat geholpen / nee, het nee ft echt niet geholpen /

nee, het leek de dingen alleen maar te verergeren;
(7): zeer tevreden / grotendecls tevreden / gemiddeld tevreden of een beetje ontevreden / zeer

ontevreden;
(8): nee, zeker niet / nee, ik denk van niet /ja, ik denk van wel /ja, zeker.

Bij läge 14.2: Berekening kosten verblijfsdag academisch ziekenhuis Maastricht
Ook de personele, materiele en hotelkosten van een ziekenhuisverblijf in het academisch ziekenhuis
Maastricht (azM) zijn berekend (tabel B14.1).'" Hierbij is ecnzelfde soort kostprijsberekening voor
de kosten van de gezondheidszorg als die bij de thuiszorg is toegepast. In tegenstelling tot bij
thuiszorg komen bij ziekenhuiszorg ook voedings- en verblijfkosten, de zogenaamde 'hotelkosten',
voor rckening van de gezondheidszorg. Vanwege de vele aannamen is ook onderstaande berekening
slechts ecn benadering van de werkelijkheid. Vanwege de patientenpopulatie in onze Studie is
uitgegaan van de kosten van 4 algemene verpleegafdelingen (2 chirurgische en 2 interne; tezamen
zo'n 50.000 verpleegdagen). Als basis is uitgegaan van (gewogen) gemiddelde bedragen per
verpleegdag. Als peiljaar is gekozen voor 1996, omdat in deze periode veel interne
kostenberekeningen gemaakt zijn. Gerekend zijn de gerealiseerde kosten van het verpleegkundig
personeel plus de fictieve kosten van 4 zaalartsen (toenmalige schaal Z27 trap 4). Vanwege de
aeademische funetie zijn in werkelijkheid vaak meerdere zaalartsen op een afdeling werkzaam.
Kosten voor specialistische zorg en diagnostiek zijn evenals bij de thuiszorg niet toegerekend. De
materiele kosten bestaan uit de gerealiseerde materiele (afkomstig van magazijnen en externe
leveranciers) en medicijnkosten (exclusief experimentele en/of dure medicijnen als EPO). De
hotelkosten betreffen de facilitaire kosten en kapitale lasten. De maaltijdkosten zijn /36,60 per dag,
de overige kosten betreffen gas, water, licht, gebouwen, rente en afschrijving toegerekend per
Vierkante meter. De overhead is afgeleid uit de verhouding van niet en wel direct toe te rekenen
kosten: 16.84-19%. Tot de overhead zijn gerekend: behandelzorgeenheid algemeen, directoraat
Middelen (zoals personeelszaken) en Patientenzorg. Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht.
De rente en afschrijving zijn hierin niet meegenomen daar deze al in hotelkosten zijn doorberekend.
Het eindresultaat van /446 (1996 prijzen) komt na correctie op /432 (1994 prijzen; CBS prijsindex
consumenten 1994-1996=110,4/114,1=96,8).'" Dit is het middelste jaar van de projeetperiode cn
maakt ecn kostenvergelijking met de 1993-1995 prijzen mogelijk.
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IIUCTD14.I NUMEIWCIC&CIIIII

kostensoort

Vcrplcging

Zaalareen

Gcneesmiddetcn

Matcnele kosten afdeling

Hotelkosten

Subtotal)

Overhead 19%

Touat

g zicKcnmnsvcroiiji azivi igui

salans
sociale lasten

salans
sociale lasten

maaltijden
ovcn£

ocnsr.

Bcdraf p*r vcrbliJMaf
143
39

•
. . -11 . ...

19
W
to

373
71

446

Bijlage 14.3: Verklärende variantie in oordelen over de kwaliteit van zorg

Tabel BI4.2 Overecnstemming tusscn oordelen van respondenten in parcn.

Items
ZK.M (lang versie)
ZKM (korte versie)

Belasting infuuszorg'

CSQ (lange versie)
CSQ (korte versie)

Rapportcijfer huisarts
Rapportcijfer TMV
Rapportcijfer WV
Gem. rapportcijfer

Pat-Nat Pal-Verp

+ 0

um m
MM 0
MM +

M M 1 0
++ 0

Pat-AiH
0
0

0

0
0
0

Naa-Verp
0
0
0

0
0
0

Naa-ArU
0
0

#

0
0
0
0
0
0

Vtrp-Arti
0
0

0
#

•f

0
0
0

Legeada: pal=patifint, naa=naaslc 1, verp=vcrpleegkundigc, '"ter vergelijking hogere score is minder belasting,
'=verklarende vanantic Oncgatief of geen verband of met significant (pX>,05) #:5% +: 10% ++:20%+++.30%
-t-t-M-:40% :S0% of meer.
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Bij läge 14.4: Gevoeligheidsanalyse besparingen
Om de efTecten van variatics in de kosten van IT en de ziekenhuisprijzen waaimee vergeleken wordt
te inventarisercn, zijn drie scenario's doorgerekend (tabel B14.2).

Scenario /a: De kosten van IT (tabel 14.16) worden bij morfine (SI morf) en overige intraveneuze
infusies (IV ov) vergeleken met het verpleegdagtarief, bij mannitol (IV man), dopamine/lasix (CV
dola) en overige centraalveneuze infusies (CV ov) met het dagbehandelingstarief en bij antibiotica
(IV ab) met een gemiddelde (§14.5.6).
De totale besparing bedraagt /1.439.277-/740.198=/669.079.

Scenario /£>: Bij IT waarvoor in het ziekenhuis opname op de verpleegafdeling nodig zou zijn, wordt
bij de kosten nogmaals het maximum ITZ tarief van /200 per dag opgeteld vanuit het idee dat naast
IT ook verplcegkundige en/of verzorgende zorg nodig is.
De totale besparing bedraagt /1.439.277-/89O.598=/548.679.

Sce/ujr/0 2: Alle IT wordt afgezet tcgen de prijs van een verblijfsdag in het azM (bij I age 14.2).
De totale besparing bedraagt /1.119.312-/740.198=/379.114.

Scenario 5: Alle IT wordt afgezet tegen het tarief voor dagbehandeling.
De totale besparing bedraagt /971.625-/740.198=/231.427.

Tabel BI4J
Kostentoort
5c«fKirfo /o

Ziekenhuis

IT
Besparing

Scenario //>

Ziekenhuis

IT
Besparing

Scenario 2

Ziekenhuis

IT
Besparing

Scenario 3

Ziekenhuis

IT
Besparing

Gemiddelde kosten per dag van infuusbehandelingen thuis (guldens).

absoluut

percent

absoluut

percent

absoluut

percent

absoluut

percent

Totaal infusiedagen

S l a o r f

•07
239
568
70%

807
« 9
368
46%

432
2 3 9 .

193
45%

375
239
136
36%

634

IV nan

375
254
121
32%

zie la

432
254
178

41%

375
254
121
32%

322

IV ab

663
400
263
40%

zie la

432
400
32
7%

375
400
-25
-7%

501

IV ov

807
420
387
48%

807
» 0
187
23%

432
420
12
3%

375
420
-45

-12%

118

CVdola

375
261
114
30%

zie la

432
261
171

40%

375
261
114
30%

836

CVov

375
218
157
42%

zie la

432
218
214
50%

375
218
157
42%

166

Totaal

555
286
270
44%

555
344
212
37%

432
286
146

34%

375
286
89

24%

2591
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Bijlagen bij hoofdstuk 15

Kosten voor de gezondheidszorg, patient en
maatschappij

Bij läge 15.1: Salarisberekening Transmuraal infuusverpleegkundigen (TMVs)
Dc salariskosten bcstaan uit ten basisaanstclling en cen uurloon bij zorgverlening (label HI5.1)*" F.r
nin vier TMVs aangesteld die in parcn 7 opcenvolgende dagen 12 uur bcreikbaarhcidsdicnst hadden
(7x12x2.5 minuur»3.5 uur per 2 weken - 0.05 fte) Deze 0.05 ftc is vcrhoogd met A TV- en
vakantiedagen. vakantiegeld en feestdagenloeslag (±30%) en zicktevcr\ anging (±IO?o). l)c
resultercnde 0.07 fte is inclusief overdrachten. scnoling en admimstratic atgerond op 0.1 ftc per
functionans Het totaal van H7.5OO per jaar is atgerond op /40.000 omdat uitgegaan is van ecn
gcmiddeld salaris. Vcrplccgkundigen met ervaring worden aoorgaans hoger ingcschaaJd.

Tabel BI5.I Salarabcrckening trmsmurMl infuusvcrplccgkundigcn (guldens).
Oaschrijvtag
Maandloon /3 856 voor 173 uur

Onrcgelmaligheidstoeslag ±30%

ATV- en vakantiedagen, vakantiegeld en
feestdagentoeslag ±30%
Werkgeverslastcn, pcnsioenafdracht: ±30%

Subtotaal

Doorbetaling ziekengeld: ±10%

Administratie/telefoon/portokosten

Opleidingskosten

Totaal

Pcrmr
22.30

6.70

8.70

11.30

49.00

6.00

55,00

Mftcptrjaar
20 046

6.014

••

7.340

33400
0

2.600

1.500

37.500

Legenda: *~reeds opgenomen in de 0,4 fte.

Bij läge 15.2: Berekening afvalkosten
Er zijn twee soorten afval onderschciden.'"*- *" Type 1 komt voort uit de infuusbehandcling thuis:
gebruikte infuuszakken, infuusnaalden, koppelstükken, amnullen, etc. Tcvcns sterk met bloed of
medicijn doordrenkte of besmeurde verbandmiddclcn, afdekdoeken, etc. Type 2 komt voort uit de
verpleging thuis en omvatte alle overige afval zoals gazen, desinfectiedoekjes, afdekdoeken,
verpakkingsmaterialen, etc. De kosten van type 1 afval betreffen de aanschaf en venvcrking van de
afvalvaten en de loonkosten van de TMVs om de vatcn naar ecn afvalinzamclingspunt in het azM te
brengen (tabel B15.2). De afvalkosten voor type 2 afval komen voor rekening van dc patient (J15.4).

Tabcl B15.2 Berekening afvalkosten (guldens).
Oaschrijviac
AfValverzamelvat azM stuksprijs
Plus 20% handhngstoeslag
Gemiddeld 18 /9 kilo per afvalvat, kilopnjs /0.95

Transportkosten /390 per 84 /168 afvalvaten
Subtotaal

Loonkosten TMV afvaltransport, 15 minuten a /55*

Totaal per afvalvat

Totaal per patient

MUtcr
13.51

2,70
17.10

4,65
37,96

13,75

51,71

«25

m wad net afval bidem ecn huubc2

Milter
11.16
2.23

MS
232

24,26

13,75

38,01

140

nek mecsenomen.
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Bijlage 15.3: Gevoeligheidsanalyse kosten van de gezondheidszorg
De kosten van de 173 infuusbehandelingen op basis van de individuele kostenoverzichten bedragen
in totaal /623.OOO, /240 per infusiedag (label BIS.3). De individuele kostenoverzichten geven echter
nict alle kosten weer. De 'gecorrigeerde' kosten bedragen ruim /740.000 of/286 per infusiedag.

Tabcl B15J Gedeclareerdc en gecomgeerdc kosten van inniusbehandeling thuis (guldens).

•£Mtc**"ort

TMV declaratie

TMV corrcctic

Slaorf
57 805

(5.394

IVaaa
33.550

49.563

IV ab

70.345

103.919

CVdoU

69 960

103.350

Ovcrig

33495

49.481

Totaal

265 155

391.706 i

Huisaruconsult totaai
dag

weckend
toual

TDC coördinalic

Proefgift dageentmm

EHBO consult

EMBO iv naald '

Declaratie SGKH

10888
5.909
7.016

23812

10050

2.993

94 659

119.255

1.834
275
483

2.591

6.600

10.875

233

960

2.310

1.805
315
207

2.327

5.100

712

1.560

1.155

2.206
309
138

2.653

12.600

1,575

86.788

118.603

2.490
2.527
1.202
6.219

4.350

375

0

0

1.050

19.222
9.334
9045

37.601

38700

11.250

944

2.520

9.083

! Penoneel totaal declaratie

[ Penoneel totaal corrcclie

57.119
70.821

81.198
113.617

45.489

60.425

365.253

482.721

Medicatie

Infuusmatcnaal'

CADD I® pomp

IVAC 591® pomp

Infuusstandaard

17214

12 380

175

1.008

5964

1684

1.425

680

67745

15.944

2.005

632

7003

71.271

19.903

14.564

11657

555

248

112.490

113.038

19903

4.160

2.568

Arval

Materieel totaal

Totaal declaratie

Totaal corrcctic

Totaal aantal dagen infusie

1 525

32.404

127.063

151.659

634

1.100

10.853

67.972

81.674

322

675

87.001

168.199

200.618

501

1.375

99.553

186.340

218.155

836

600

27.623

73.113

88.049

298

5.275

257.434

622.687

740.155 .

2.591

Legend* *-op basis van regionale prijsafspraken (H:8,l 1), ...'kosten op basis van declaratie en op basis van
correctie, '-het inbrengen van een intravcneuze canule.^inclusief disposable pompreservoirs.

De correctie is gebaseerd op de volgende overwegingen:
* De 173 behandelingen binnen het project hebben in 2'/« jaar plaatsgevonden. Gezien de beperkte
instroom van 7 patienten in het eerste '/< jaar (§7.6.1 en §8.4.2), is van 2 jaar uitgegaan.
* Bij 4.821 zorguren aan een uurtarief van /55 bedragen de TMV-kosten /265.155. Inclusief
basisaanstelling (0,4 fte met reis- en telefoonkosten: 2x/40.00O=/80.0OO), scholing (/10.000),
aansturing door een vcrplecgkundig specialist (0,1 fte: 2x/8.0OO=/16.0O0), aanmelding bij het
centraal meldpunt (173x1 uur ä /55=/9.5l5) en declaratie (173x/52,50=/9.083) bedragen de totale
kosten voor twee jaar volgens de transactiekostenmethode (toerekening indirecte kosten via causale
relatics tussen activiteiten en produkten) /389.753 (§114 en kader tabel Bl 1.4 in bijlagc 11.2)**° In
het COTG-richttarief voor wijkverplcegkundigen van /81,25 (65 plus 25% overhead) dienen
matericle en pcrsonele investeringskosten. het gebmik van het centraal meldpunt. aansturing door
een verpleegkundig specialist en declaratiekosten te zijn opgenomen"' Op basis van 4.821 zorguren
en het COTG-richttaricf zou het totaalbedrag /391.706 hebben bedragen. Op grond hiervan is het
COTG-richttarief als uurprijs aangehouden. Dit is vergelijkbaar met tarievcn in de Verenigde Staten
van $75-587,50 (1988 prijzcn van $60-570 gelndexeerd met de prijsindex consumenten 1994-1988 =
137,8/110 • 1,25; vanwege de interne markt geen wisselkoerscorrectie)."*- "*
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• De vergocdingen voor de huisartsen zijn gebaseerd op de reguliere taricven. De kosten van nun
scholing zijn niet meegeteld. aangezien zij grotendeels binnen de reguliere nascholing vallen (HIO).
* De modische en administratief organisatorische coordinate is op 2 manieren berekend. De
coördinatiekosten berekend op basis van de zorgduur bedragen /38.7OO. Vanuit de projectbijdrage
gerekend bedragen de kosten /80.800 (vet in tabel Bl 1.4 in bijlage 11.2). ücschat is dat hiervan
ongeveer de helft toe te schnjven is aan financifle taken en de andere helft aan daadwcrkelijke
zorgeoordinatie. Aangezien beide uitkomsten niet veel verschallen, is uitgegaan van de berekemng op
basis van zorgduur. De meerkosten van het fmancieel beheer van het TDC tijdens de project|Kriodc
(omleiding ten behoeve van het onderzoek) zijn niet berekend omdat zij bij rechtstreckse dcclaralie
aan de zorgverzekeraar niet voorkomen.
• Bij de door het azM geleverdc diensten zijn voor proefgiften op het dageentrum en FHBO-
consulten de reguliere tarieven gehanteerd omdat de daadwerkelijke kosten mocilijk te uchtcrhalen
zijn. Voor het inbrengen van een nieuwe infuusnaald op de EHBO is tijdens het project cen bedrag
van /40 overeengekomen. Doorgaans bedraagt het reguliere tarief gemiddcld zo'n /100 (/6.300
totaal). Omdat /40 volgens diverse betrokkenen (waaronder de EHBO) dichter in de buurt van de
wcrkelijke kosten ligt. is hiermee gerekend.
* De medicatie en infuusmaterialen binnen het project zijn bij de subeutane infusic van morfine
geleverd via de perifere apotheken, bij de overige infusics via de ziekenhuisapotheck van het azM.
Tcr compensatie van bereidingskosten en rcccptregels zijn bij levering door het zickenhuis opslag-
tarieven gehanteerd. Indien perifere apotheken de bij infuusbchandeling benodigde medicatie en
materialen individueel leveren, kunnen de kosten hoger zijn dan de hier genoemde Prijsvcrschillen
kunnen optreden door schaaivoordeien, het opvangen van ompakverliezen (voor de levering van tien
driewegkranen moeten er 100 gekocht worden) en de eventucle extra kosten (verzend-, expressc cn
'kleine order' kosten) indien cen artikel met via de reguliere groothandel verkrijgbaar is. Bij een
regionale alliantie van perifere apotheken ondcrling (een/cnkele collega's worden depothouder), een
groothandel (groothandel depothouder), met het ziekenhuis (ziekenhuis depothouder) of via een
facilitair bedrijf kunnen de hier gehanteerde kostpnjzen benaderd worden'" Los van de hele
discussie omtrent de competentie, concurrence en regelgeving over de levering van apparatuur,
medicatie en infuusmaterialen door ziekenhuizen aan niet opgenomen patienten, dient opgemerkt te
worden dat zij daartoe kwalitatief (deskundigheid van ziekenhuisapotheck en technische dienst) zeer
wel in Staat zijn en dit tegen aantrekkelijke prijzen kunnen doen."""° De hier gehanteerde kosten
voor medicatie en infuusmaterialen zijn dan ook als redelijk marktconform aan te merken omdat zij
gelden bij voldoende marktwerking. Ter illustratie zijn de materielle kosten van ganciclovirinfusie via
twee perifere apotheken vergcleken met die via de apotheek van het azM (tabel B1S.4).

Tabel B15.4 Kosten per dag van materialen bij ganciclovinnfusie via centra«! veneuze poort (gulden*).

Kostenpost

Ganciclovir per 500 mg

Ganciclovir

Pomp

Pompsysteem

Vulkosten

Infuusmaieriaal

Totaal zonder medicatie

Totaal met medicatie

Aantal infusics

Homepump®
via apotheek I

98

49
_!

93
12
36

141
190

70

Sidekick« vii
apotheek I

93

108

r
50
12
43

106
214

60

Sidekick« via
apotbeek 2 '

^96

±77
3 '

442
•

49

±94
171

20

Sidekick« via
project'

100

to
1«

31
13
27
78
138

100

Legend*: '=gaf een all-in prijs van / l 19 voor medicatie. pompsysteem en vullen waardoor de kosten met ±
afgeleid moesten worden, ̂ ziekenhuisapotheek, '=pomp en pompsysteem zijn gelntegrcerd draagtas is gratis
(bijlage 11.1), *=veerpomp Sidekick« van /55 perstuk plus draagtas van/22 per stuk (bijlage 11.1).
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De kosten zijn ongeveer gelijk. Veelal zijn ze aihankelijk van de ganciciovirdosering en het gekozen
toedieningssysteem. Wel lijkcn de kosten van infuusbenodigdheden via de azM apotheek lager.
* De voor de infuuspompen gehanteerde kostprijzen zijn leasetarieven inclusief service (CAOD I®
pompen per patient via facilitair bedrijf: inzet 4 dagen per week; 1VAC 591® pomp via ziekenhuis
op basis van utilisatie van 70%). De kosten van de infuusstandaarden zijn gebaseerd op uitleen
(leden) door of huur (nict-ledcn) van de het Groene Kniis (exciusief transportkosten). Deze prijzen
lijken redelijk accuraat.
• De all-in kosten voor afvalverwerking bedragen voor cen WIVA® vat van 30 liter ±/38 en voor
een vat van 60 liter ±/52 (bijlage 15.2). Er zijn 73 vaten van 60 liter en 11 van 30 liter gebruikt
(totaal /4.214) Er is gerekend met ongeveer 30 liter 'ziekenhuisafval' ä /25 per patient per maand
(totaal /5.275). Gezien de stijgende kosten voor afvalverwerking verdient het, zeker wanneer de
afvalvcrwcrking via de perifere apotheken verloopt, de voorkeur laatstgcnoemde prijs tc hanteren.

Bijlage 15.4: Inspanningen van naaste verzorgers in tijd
Tabel BI5.5 geeft cen overzicht van de gemiddeld per dag gemeten uurbelasting of produktieverlies
uilgedrukt in full-time equivalents (fte's).
In de legenda zijn de herkomst en precieze berekening van deze fte's weergegeven.
Voor verwerking in label 15.3 zijn de fte's in tabel BI5.5 vermenigvuldigd met de bedragen per
kalenderdag geldend voor alle werkenden zoals vermeld in §15.3 3.

Tabtl BIS.5 Pcrsonele kosten voor patienten en naaste verzorgers per infiisiedag (fte's).

Arbeid

Uurbelasting' naaste 1
naaste 2
naaste 3
naaste 4

totaal (a)

Produktieverlies' naaste 1
naaste 2
naaste 3
naaste 4

totaal (b)

Verhouding totaal ab

Ko/genj noai/r / fna<u/e /J

Uurbelasting (c)'

Produktieverlies (d)'

Verhouding c d

Behandelingen/patienten

Totaal infusiedagen

S l a o r f
fi

*

*

•

1,99

0,34

6

57/56

634

IVaia.

1.11
0,38
0,14
0,05
1,68

0,12
0,06
0,02

0,19

9

1,27

0.25

5

44/28

322

IV ab

0,74
0.13
0,04
0,05
0,95

0.07
0.03

0,08

12

0,92

0,04

23

22/15

501

IV ov

•

*

•
•

10/10

118

CVdola

1,13
0,52
0,45
0,46
2,55

-

•

1,66

-
*

30 /9

836

CVov Totaal

• 0,99
0,35
0,20
0.13
1,67

• 0,08
0,05
0,03
0,00
0,15

• 11

* 1,66

• 0,25

• 7

8 /4 173/122

166 2591

Legenda: fte-ftill-time equivalent. *=nicl berekend. -=antwoordmogelijkheid komt niet voor, nota bene: de
cijfers in labellen 13 15 en 13.16 zijn afgeronden gegevens over het produktieverlies uitgcsplitst naarsoort
infusie zyn niet in het proefschrift opgenomen,'=voorbeeld uurbelasting van naaste 2 bij mannitolinfusie
volgens de patient (tabel 13.15): 4,13 uur komt overcen met 4,13/8=O,52fte, correctie voor de verhouding van
naasten bij 16 naasten 2 en 22 naasten I is 16/22-0,73 (tabel 13 10), de fte per patient per dag is dus
0,52x0,73-O,38ne, "-voorbeeld produktieverlies van naaste 2 bij alle soorten infusie volgens de patient: in fte
0,019+0.077x0.5- 0,058 (tabel 13 16). correctie voor de naastenverhouding ts naaste 2/naaste 1=38/47=0,81
(Übel 13.10), de fte per patient per dag is dus 0,058x0,8 l-0,05fte.'=voorbeeld uurbelasting van naaste 1 bij
morfine-infusic volgens naaste I zelf (tabel 13.15): 15,91 uur» 15.91/8= 1,99fte.*=voorbeeld produktieverlies van
naaste 1 bij alle soorten infusie volgens naaste 1 zelf: in fte per patient per dag 0,189^(0,113xO,5)-0,25 (tabel
13.16).
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Bijlage 15.5: Gevoeligheidsanalyse rentabiliteit
By vcrschillende gradaties \an onprodukmueit zijn de vaste pcrsonclc kosten berckend (bijlage 15.1
en 15.3). De basisaanstelling en aanstunng zijn nodig voor instructic. wcrkovcrlcg, enzovoorts.
Ondanks dat zij bij onproduktiviteit lets dalen, worden ze telkens volledig doorberckend Bij dc
schohng is er is vanuit gegaan dat er steeds nieuwe ontwikkelingen zullen zijn en dat vcrantwoorde
inzet pcriodieke training vereist De vaste kosten varicren van /58.OOO lot /158.000 (label B15.6).
Een hele fte lijkt een redelijke bovengrens omdat tc verwachicn is dat tegen die tijd lici management
vrijwel zeker ingrijpt.

T»bcl BI5.6 Vaste kosten per jiar bij vcrschillcndc mate van onproduktiviteit (guldens)

KotttMoon

Basisaanstelling

Schohng

Aanstunng

Onproduktiviteit

Toual

GCM

40 000

10000

»000

-

58 000

0.5 ftr onprodukticf

40 000

10000

8000

SO 000

108 000

1,0 (It oaprodNktJcf

40 000

10000

8000

100 000

158.000

Dc vaste personele kosten bij verschillende mate van onproduktiviteit zijn vcrvolgens afgezet tegen
de verschillende door ons veronderstelde bespanngen van /270 , / 2 1 2 . / 1 4 6 en / 8 9 per intusiedag
(bijlage 14.4). Tabel BI5.7 gee ft steeds het minimum aantal infusicdagcn dat op jaarbasis nodig is
om een bepaalde onproduktiviteit op te vangen. Vanwege de andere vaste kosten is er ook bij gecn
onproduktiviteit een minimum aantal infusicdagcn per jaar nodig'" Slechts bij een combinatie van
de hoogste onproduktiviteit en de laagste besparingen stijgt het aantal benodigdc infusicdagcn per
jaar boven het aantal dat binnen het project gcrealisccrd is (2.591/2=1296).

Tabcl B15.7 Break even point in infusitdagen bij verschillende malen van onproduktiviteit

Niet onproduktief 0 3 fte onprodukticf 1,0 fte onproduktief

Scenario la 215 400 515

Scenario 1b 274 509 745

Scenario 2 397 740 1.082

Scenario 3 652 1.213 /^75
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Inleiding
In Nederiand »indt complexe medisch-lechnische n>rg (CMTZ). ziuls infuusMundding ihuis

(IT), nog vooral klinisch plaais In do kliniek dkiil de tedwologie voomanielijk voor loepassing

« a dtagnostiek en iherapie. in de thuissitualie /ijn ook do /elfstandigheid en letfrwbaamheid

van de nation) en naaste \er/orgor(s) van belang \anhod, inhoud on stnuiuur van do /or);

dienen daarom geinnmverd to worden IV- inmnatie on het onder/oek daarnaar vollen uiliiu

in drie delen: onwikkeling (inwnlansalic m modelontwikkdiiiR), inipk-im-maUf (imwring

en proccstvaJuaiic) en evalualie von de effecten.

lnventarisatie en modelontwikkeling
Getrachl is toniinuiteil in /orRnt-hiH-flf t-n aanbod ti- hfwt'rksti'lligen d(K>r v-onuil /owt-l

substantiell' (=/involheid) als functionele (=d(X'lniatighi'id) rolionalilcit irn /or^toniepl le

ontwikkelen Yanuit het perspectief \;in de paiieni on dions n.i.Lsic wordt op basis »an hot

gczondheidskundig uitgangspunt inhoud gogoxen aan hot concept /clf/ori> in rolatio lot de

-uit kennistoenamc on tochnologisering voortvloeiende- s|xtiaJisaiie. arhoids»ordeling on

functie- en smictuurdifferentiatie hinnen de professionele /org\erlenlng Anal\M's daarhij

betreffen: trn liieraluurinvonlarisatie »on enanngen met C.MT/ ihuis, kader. bij do/e /org,

»vaaronder do /org»erloningstheorio »an Oroni, een landclijkc eiu|uele onder »eqileexkun

digen en arisen over de taken en verantwmrdelijkhoden bij iiifmisbeh;uulolinn Op grond van

bovenstaande is een zorgmodel v(K>r (̂ MF/ oniwkkeld

Procesbeschrijving en procesevaluatie innovatie
Dit deel heefl vooral hetrekking op coördinalio van /.org mil acciiil op de loenanie in ondorlingo

afhankelijkheid, informatie. schaalgrootte en hureaucratisering (ientrale processen /ijn de:

keu/e van doelgroepen en »mschrijving van indi\iduolo solociiecritoria; vonngeving »un de

zorgverlening in de praktijk op basis van hot ontwikkelde iransimiralo /orgniodel,

informatie»(K)iviening, scholing en combinatie van lechnologie en financiering Ten slolle

volgen de (oegepaste behandelingen met aandachl voor de thuis/orgtot'hnologie.

Effect-evaluatie
Hierin wordt stilgestaan op de interactie tussen de substantiflf raUonaliiett die tot uiting komi

in bijvoorbeeld sociale steun, tevTedenheid en welzijn (kwalileit van leven) en de functionele

rationalileit (organisalie on koston) Beide rationaliteiton krtiisen /ich hij kwaliicii van,

tevTedenheid over en doelmatigheid »-.m «im Toi sloi \uirdi-n ill- Unsii-n u w de ge«)ndheidszorn

en het palientsysteem beschreven.

Afsluiting
Er wordt afgeslolen met een heschouwing en samenvatting. Bij invoertngvm thuis/ijrgk'chnologle

biijken op macro-, middenkader- en indnidueel nheau respectievdijk financiering, pmocoOering

en attitude de belangrijkste factoren.




