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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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