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H O O F D S T U K  L1 

Samenvatting 

In de jaren 1990 rot en met 1992 vond imr de regio Westelijke Mijautreek, nage 
noeg samenvauend met her verzorgii~-gebied van het Maawlandziekenl~uic 
Sit tard-Geleen het zorpernieuwrlngsproje~t Integraal Regionaal plaats. Her 
project richtte zich op verkeerde-bedgroblenaatiekI niet e.ttliarnc onder 
CVA-patienten. I n  een kleinschalig experiment onder een beperkt aai~tal 
patienten, dat onderdeel rrormde van het project, was; gebleken dat thuiszorg 
een haalbaar alternatief vo~rnde voor een langer verblijf i11 het verkeerde bod. 
Zeven CV&-pati&nten in het verkeerde bed werden naar huis gepl~atst. Aan 
bet project deelnemende zorgaanbieders hadden zicii verplicht om aan deze 
patiënteninde th~gissltuatie alle benodigde zorg teverletien. Aan l-iet eind van 
het experimentwerd de conclusie getrokken dat het bieden va11 tI~uis~orgaari. 
deze patienten niet zonder perspectief was, maar dar Iniet het reguliere 
zorgaanbad de zorgbehoefte van deze patiënten niet gedekt kon worden. Met 
name gebruiktenzij veel meer dan gernáddeidehulp van de gezinsverzorging. 
Bovendien maakten alle patiënten gedurende hun verblijf thuis gebruik van 
dagbehandeling in een verpleeghuis gedurende 3 dagen per week. 

Waar aanleiding van dit experiment rezen vragen die in de hoofdskiukke~~ Z tot 
en met 7 van dit proefschrift behandeld worden, en wnaivai-i hieronder 
samenvattingen volgen. 

VERKEERDE-BEDRROBLEHATIEK:  O M V A W C  EN V O Q R S P E L L E N D E  
FACTOREN (HOOFDSTUK 2 )  

Ziekenhuizen kampen al jaren met verkeerde-bedprobYematiek: bedden die 
bezet worden door patiënten die geen medisch-specialistische hulp meer 
nodig hebben waarvoor aiekenhziisverb~lijf noodzakelijk $8,  cn die toch nog ia 
her ziekenhuis verblijven in afwachting van opname in een residentiElie 
voorziening of van neriugplaatsing naar de thuissituatie. De problematiek 
komt veel voor onder patiënten met CVA. 



Naar aanleiding hiewani hebben wij Qn het Maaslandziekenhuls Sittard- 
Celleen een studie opgezet onder op de neurologYsche afdelingen opge 
nomcnpatiiiarten. Hiertoe werden alle in 1992 op twee neurologische zieken- 
huisddelingen opgenomen patignten geregistreend naar diagnose, leef%ijd, 
geslacht, woonsituatie, en -bij patignten met W A -  de localisatie van. de 
laesie. 

Onderzocht werd: 
- bvat de omvang was van de verkeerde-bedproblematiek op de neurollogische 

afdelingen van het ziekenhuis, en 
- welke patibntkenmeirkenmet de problematiek samenhangen en het ontstaan 

wan de problematiek voorspellen. 

Omwang verkeerde-bedprobldmakiek 
Er werden in het onderzoekjaar 1992 op de 2 neurologische afdelingen in het 
Maaslandziekenhuis waar het onderzoek werd verricht in totaal L088 
patiënten opgenomen, waarvan 232 (21%) met CYA. W A  was hiermee de op 
een na omvangrijkste opnamecategorie Cna lumbale en cervicale 
aandoeningen). Veertig CVA-patiënten (117% van de opnamecategorie) 
overleden voordat sprak~e kon zijn van een verkeerd bed. In totaal hamen:  
106 patiënten (10% van alle op ria mie^^) in het verkeerde bed. Van deze 1016 
hadden er 91 (869%) de diagnose CYA, waarvan mee RIND (Reversible 
Ischaemlc Neurological Deficit; hierbij zijn de neurologische uitvalsver- 
schijnselen binnen een week verdwenen). Van alle opgenomen patienten 
met CWA b a r n  40% lil hlet verkeerde bed; met uitsluitii~g van de vroegtijdig 
over leiden ei^ was dit zelfs 47%' Patiënten die vanuit laet verkeerde bed naar 
een verpleegl-ittis werden oazlslagen, kenden een verkeerde-bedperiode van 
genriddeld 53 dragen. Voor degenen die vanuit het verkeerde bed naar huis 
werden ontslagen was dit 18 dageia. Van de verpleegdagen op de 
iieriro&oto;lcche afdelingen bestoi~d 20% uit verkeerde-beddagen van CVA- 
patigniteili. 

X/worspelier~de patidinitke~inverken mor verkeerde bedden 
Een CVA-diagnose en een Ieefaiijd van > 70 jaar waren onder de torde paai- 
Iëntenpopialatie de mee  voorspellers van verkeerde-bedprobIematiek. Ook 
binnen de groep van WA-patienten was een leeftijd 2 70 jaar een van de mee  
voorspclllers van verkeerde bedden. Verder hadden vrouwen met een laesie 
die niet was gelocaliseerd En het strooiragebied w n  de rechterliarteria Cerebri 
Media een grotere kans arn in een verkeerd bed terecht te komen. 



Geconcludeerd werd dat het gevolnden aantal verkeerde-beddage11 gegxtra- 
poleerd nam de Nededandse situatie neerkomt op een kwart miljoeli 
rnedisclz onnodige verpleegdagen. Zeker bij ongewijzigd beleid, en in szliigen- 
hang met andere factoren -zoals de dubbele vergrijzing en de voortgaande 
beddenreducties in algemene ziekenhuizen- kali de verkeer- 
de-bedproblematiek onder CYA-patienten een bedreiging gaan inhouden 
voor het functioneren van neurologische afdelingen in algemeite zieken- 
huizen. 

SUESTITUTIEMO~GEIIPJKHEDEN VOLGENS DE INDIVPDUE'LE LEDEN 
VAN EEN MULTIDISCI IPLINAIR PANEL ( H O O F D S T U K  3 )  

In deze studie stond de vraag cei~traal welk deel vain de verkeerde- 
bedpatiënten met CVA in aanmerking zou kunnen komen voor tl-iuiszorg 
zoals was beproefd i11 de experimentele fase van tiet project Integraal 
Regionaal. 
Deze vraag werd benaderd door alle in 1992 in het ziekenhuis voorkomende 
verkeerde-bedpatiënten met CVA op papier te besclirijven, en over eke  
paxignt het siibstitutieoiordeel te wagen van een multidisciplinair panel van 
zorgverleners. 
Uitgegaan werd van de in de eerste studie vastgestelde groep van 91 
verkeerde-b~edpariëuiten incr CVA. Twee patienten met Reversible lscaemic 
Neurological Deficit en alle patienten die binnen 10 dagen ma de 
verkeerde-beddatum alsnog uit fret ziekenl-iuis ontslagen werdeir (n=29) 
werden geëxcludeerd, De periode van 10 dagen werd een redelijke ternnijli 
geacht waarbinnen een iiitbehandelde patitint ontslagen zou kunnen sljir. 
Wanneer dit niet het geval was, werd aangenomen dat er een serieus 
ontslagprobleem bestand. De aldus resterende 69 patiënten (44 mouwen ei? 
25 mannen met een gerniddel~de leeftijd 76 jaar) werden ap de dag van 
medische uitbehandeling door het verpleegkundig lroofd van de 
ziekenhuisafdeling in samenspraak met de behandelend neuroloog op 
papier beschreven naar: leeftijd, geslacht, woonsituatie vaarafgaand aan 
opname, een inschatting van de kwaliteit van de relaties in het coclale 
netwerk, algemene typering van het lichamelijk en geestelijk ~unctioïieren, 
en de resterende behoefte aan medische zorg, verpleegkundige zorg en 
verzorging. 



Het mdtidlsciplinaire panel1 dat dle subistitutlemogelijbede~ii moest 
beoordelen bestond uit 7 vaste Jeden: een huisarts, een hoofdwijk- 
verpleegkundige, een. hoofd zorg van een inste&iling voor gezinsverzorging, 
een l~oofcl verzorging van een verzorgingshuis, een verpleeghuisarts, ei1 de 
twee verpleegkundig hoofden van de neurolo@scl.ie ziekenhuisafdelingen. 

Qnderzoeht werd: 
- hoe het individuele oordeel wande leden van het panelluidde ren aanzienvan 

de mogelijkheden van elke individuele pati&nt om thuis verpleegd en 
verzorgd te worden als alternatief voor een langer verblijf in hef verkeerde 
bed. 

- in hoeverre de individuele oordelen van de panelleden onderling overeen- 
stemden, 

- met welke factoren l-iet oordeel van de individuele panelleden gerelateerd 
was. 

De individueb oordeten uarz de panelleden over substitutie 
De panelleden oordeelden individueel zeer verschillend over de rnogelijk- 
heden om aan deze patiënten thuiszorg te bieden. Van de thuiszorgbiedende 
leden van het panieli was de werfegea~woordiger van de gezinsveirzarging het 
meest afhoudend Wi zijn oordeel. Hij was van mening dat in 77% van de 
gevallen thuiszorg cainmogelijk was. Voor de huisarts en de hoofdwijkver- 
pleegkundige waren deze scores respectievelijk 54% en 44%. 

De au~reenstemmirg in! dor oordelen van de paraelleden 
Ten aanzieti van 22 pairiënten [32%) stemden de panelleden unaniem 
overeen in hun oordeel. Over neg elens 21 (30%) stemden zij bijna unaniem 
overeen; dat wil zeggen dat hoogsrens 6611 panellid een afwijkende mening 
Irnd. Over 38% van de patieilren divergeerden de meningen. Onder de intra- 
inuralc xosperleiners Iiild het oordeel van de verpleeghuisarts de hoogste 
overeensteinmin met dat van extramurale zorgverleners. 

F~ctoma ge~usacieerd rnet het oordeel isan de panelledera 
Het oordeel van alle paizelleden hing in hoge mate sanien met de 
zorgbeliaefte en de ahankelijkheid var1 de patiënten. Alleen het oordeel van 
de hiiisnrts en de gezinszorg was ook gerlelateerd met de kwaliteit van de 
relaties die de patiSnten hadden met peasonien i11 bun sociale netwerken. 
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Samenvatting 

Gecollzcdudeerd werd dat het onderscheid tussen patiëntera, die zeker w&, ei1 
patiënten die zeker niet nam huis kunnen, voor zorgverleners niet moeilijk te 
maken is. Voor de overigen -circa een derde deel van de populatie- is dit 
onderscheid moeilijker te maken en lopen de meningen tussen exzra- en 
intrmuraile professionals uiteen. Hiervoor wordt nmultidisciplii~aiir overleg 
aanbevolen. 

SUBSTITUTIEIUYOtELEJKHEDiEN: EEN PANELOORDEEL OP BASIS WAM 
CONSENsUS (HOOFDSTUK 4 )  

Nadat deleden van het panel hun indivjduele oordeel over substitutie naar de 
thuiszorg hadden gegeven, werd in een volgeilde studie aan de vier 
niet-klinische zargverllenezs uit het panel (de huisarts, de hoofdwijkverpleeg 
kundige, het hoofd zorg van de instelling voor gezinsveraorg$ng en het l-ioofd 
verzorging van het verszargingshuis) gevraagd om op basis van enderkir-ig 
overleg te komen? tot een consensus-oordeeh over de substitutieinogel~jk- 
heden. Behalve substitutie naar huls werd hierbij ook substitutie naar een 
verzorgingshuis in ogerischouwgenomen. Die hieraan ten grondslag liggende 
overweging was dat, in gevdien waarin substitutie naar huis niet mogelijk 
werd geacht -bijvoorbeeld omdat es thuis oflvaldoeazdernantelzorg aiaizwezig 
was- plaatsing van de betreff ende patiënt in een verzorgingshuis wellicht wel 
tot de mogelijkheden behoorde. 

Onderzocht werd: 
- hoe groot hel aantal patiCnteil was dat volgens lier panel naar huis ofnaar een 

verzorgi-ingshuis ontslagen zou kuntlen wordeml, en hoe dit theoretisclli 
mogelijke ontslagpatroon zich verhoudt tot het werkelijke ontslagpatroon, 

- onder welke voowaarden de theoretisch aailwezige substitutiemogelijk- 
heden gerealiseerd zouden kunnen worden, 

- welke de kenmerken zij11 die het o~adersaheid bepalen tussen paitiEnten die 
door het panel wel en niet substitueerbaas worden geacht. 

Het comemus-oordeel van het pang! en de reiatie met her werkecelijke 
onhlagpaitp-oon uit he5 ziekenhuis 
Het cansensws-oordeel van het panel was dat voor 28 van de G9 patliëntenz 
subcritutie naar de thuiszorg of naar een verzoaglngshuis mogelijk was. In 
werkelijkheid werden slechts 8 patiënten naar huis ontslagen, en geel1 naar 



een ~enzor@ngshuis. Een theoretisch mogelijke substitutie van 38% blijft 
onbenut. 

L 2 8  
I 

'EJoorwmrden om subsritutie te realiseren. 
a m  substitutie naar een verzorgingshuis daadwerkelijk te  reafiseren, was 
volgens het panel slechts in een enkel geval meCr dan reguliere inzet van 
verzorgend personeel noodzakelijk. Om vanplaatslirg wan zong naar huis 
rnogejijk te maken moest volgens hei panel aan meer voowaaadeir voldaan 
worden. Hiervan waren de belarigrijkste: dagbehandeling Pni een 
verpleeghuis eiz een meer dan reguliler aantal uren verpleging en -voord- 
verzorging. Meesralwaren combinatiesvain deze voorwaarden noioieEzakelijEc. 

H O O F D S T U K  9 

SamenvaEing 

Onderscheidende pati2nokenmerken 
De onderzoekspopulatie viel door dn: combinatie van het werkelijke, en bet 
door het panel mogelijk geachte ontslagpatr~on uiteen in 3 groepen: 

a een groep die vanuit het verkeerde bed alsnog naar huis werd ontslagen, 
b een groep mdt subs-titutiemogelijk8-ieden, 
c een groep zonder substjtutieinogeXijkheden. 

Deze groepen zijn met elkaar vergeleken naar zorgbehoefte en afhankelijk- 
heid. Grloep a) nam hierblij steeds de gunstigste, en groep c) de ongunstigste 
pasitie in. Groep b) nam steeds de tusseriposi2ie in. 

Geco~.cludeerd werd dat volgens het consensus-oordeel van een multidisci- 
plinair panel een derde deel van de verkeerde-bedpatiëi~te~a met CVA die in 
de I~uidige sitiiatie rriet naar huns of naar een verzorgingshuis worden 
ontslagen, i11 ~ l leork  naar &dn van deze bestemmingen ontslagen kan 
wordleir. Sublsti~utie naar een verzorgingshuis stuitte wolgens tiet panel op 
rniiider bellemmerdirrgen dan1 substituti~e naar huis. 

MULTIDISCIPLINABRE REPRDDUKTIE WAN E E N  R A N E L O O R D E E L  
(HOOFDSTUK 5) 

Het i11 de twee vorige hoofdstukken beschreven panelonderzoek had zich 
afgespeeld in het verzorgingsgebied van het Maaslandziekenhuis, en het 
pand besrond uit willekeurige regionale zongverleners. Daarom snelden wij 
ons de vraag naar de betrouwbaarheid vair het panellaardeel. 
He1 globale doel van deze studie was om te onderzoeken in hoeverre het 
consensus-oordeel var1 Itet panel uit het vorige hoofdstuk [panel I) door 



andere zorgverleners te reproduceren was. Hiertoe werd een panel van 38 
zorgverleners [panel II) samengesteld: 4 hoafdwijkverpleegk~nd1gen~ 5 
leidinggevenden gezinsverzcrrging, 5 huisartsen, 5 afdelingshoofden uit 
verzorgingshuizen, 5 afdelingshoofden van neurologische ziekenhuisafde- 
lingen, 5 neurologen, 4 revalidatieartsen, 5 werpleeghiiisartsm. Een goot  
deelvan deze zoryyverleners was afkomstig van? buiten het verzcrrgingsgebied 
wcin het Maaslandziekenhuis. 

Onderzocht werd: 
- de overeenstemrnlrig tussen de oordelen van panel I e11 panel I1 als gelreei, 
- de variatie in overeenstemming tussen de iiadividuele leden van panel 11, 
- de variatle in overeenstemming tussen de verschillende beroepsgroepen in 

panel 11, 
- de variatie iti overeenstemming op casusnivo, en waar deze aan was tae te 

schrijven 

De overeenstcprnming tussen prznzel I en parzsl11 
Als totaal lnad pmel 11 een redelijke overeenstemming met her oordeel van 
panel. 

De uariatie En owereenstcprnrning tussen de individuede Eeden uarz panel fl 
Voor 3 L van de 38 beoordelaars wan panel 11 was de overeenstemming met liet 
oordeel van panel I significant. 

De v a r i a ~ e  in ~vereamstemrnirzg tussen de beroepsgroc3pe1z it;l parlel li" 
Per beroepsgroep beschouwd bewoog de overeensteminhg met panal 1 zie11 
voor 6 van de 8 beroepsgra;iepen tussen Kappa-waarden van 13.47 en 0.51. Clie 
neurologisckic afdelingshoofden en de hoofdwijkwerpleegkundiigetl scoor- 
den als groep Lager dan deze range. De verpleeghziisarlsen, de afdelings- 
hoofden van de verzorgingsl-iuízen en de leidinggevenden van de gezinsver- 
zorging hadden zowel de hoogste intra-disciplinaire overeenslemming .als 
een hoge overeerzsternming met biet aordecl van pmcl E. De neurologen, 
revalidatieartsen en neurologische ziekenhuisafde1ingsIzoofden hadden 
zowel een lage onderlinge owereenstemrnlng als eien lage overeenstemming 
met het oordeel van panel I. Huisartsen en hoofdwijherpleegku~?digen 
namen de tussenposities in. 



De ovler@enr~cc~mming op cmwralvrr 
Er bleek op caausniva aanzienlijk verschil te bestaan in de overeenstemming 
met het oordeel van panel I. Qrn te onderzaeken waaraan dit verschil was boe 
te sclurijveir vroegen wij aan vijf onafhankellijke zorgdeskundigen o111 elke 
casus re beoordelen, op de aanwezighead w n  informatie over 4 aspecten: ziek- 
te-ernst, psychische toestand, ~orgafiankelij~kheid en mantelzorgsituatie. 
I-liet bleek dat de overeenstemming met het oordeel van panel I beter was 
naarmate de casus meer informatie bevatte over mantelzorgaspecten. 

130 

Geco~zcludeerd werd dat er een redelijke overall! avereenstemming bestond 
met het oordeel van panel I, ani dat dit een goede basis biedt om tot 
overeenstemming in oordeelsvorming te komen over de meest adequate 
vewolgzorgten behoeve van deze pati&ntengroep. Op basisvan de resultaten 
van dezle studie kwalificeren in elk geval vertegenwoordigers van 
verzorgingshuizen, gezinsverzorging en veqleeghuisgeneeskunde zich voor 
deelname aan inultidisciplinair overleg om het vervolgzorgtraject van 
verkeerde-bedpatienten met CVPI te beoordelen. 

HOOFDSTUK 9 

Camenvatting 

L A N G E  TERMIJPI UI'TKOMS'rIEN EH SUIBSTITUTIEWINST 
(HOlOFDSTUK 6 )  

In dezc studie werden de uilkomsten op lange terrnijn onder de verkeercle- 
bedpatiSntem met CQA onderzocht. De achterliggende gedachte was dat het 
paneloordeel aanzienlijk aan waarde zou winnen indien Izet niet alleen. 
bruikbaar zou blijken te zijn om ad hoc re differeirtiëren naar uitsiroomcate 
grtnrleën uil: laet ziekenhtiils, maar indien deze uitstroomcategorieën7 ook 
gerelateerd zouden blijken te zijn met uitkomsten op lange termijn. As lange 
termijn uitkomst werd gekozenvoorlzet al dan niet Inleven zijn e1.i de verblijf- 
plaats nadrie jaar De studie werd verder opgezet om met behulp van de lange 
termijn uitkomsten een indicatie te verkrijgeri van de omvang van de 
I~aalbare substitutie. Het hiervoor gehanteerde rekenmodel werd gebaseerd 
op her consensus-oordetil vali het panel over substitutie. Indien een patiënt 
met een positief panieloordeel na drie jaar inderdaad thuis verbleef, werd de 
haaibaarheld van substilritie waarschijnlijker geacht. Indien de betreffende 
palii51lt na J jaar niet thuis verbleef werd substitutie minder waarschijn8ijk 
geacht. 



131 HOOFDSTUK 9 I Samenvatting. 

Onde~zocht werd: 
- hoeveel van de door het pand gescreende patiënten na J jaar nog in leven 

waren en welke gang zij genzaakt hadden door het zorgsysteem, 
- of er een verband bestond tussen het paneloordeel over substitutie en het al 

dan niet in lieven zijn na 3 jaar, 
- in hoeverre de lange termijn uitkoii~steni indicaties opleverenvan de omvang 

van de mogelijke substitutie. 

Driejaars owrleving er? de routes door het zorgsysreem 
Van de oazderzoeksgroep van 65 patiënten waren er na J; jaar nag 26 (40%) i11 

leven. Elf (17% van de totale populatie, 42% van de overlevenden) woonden 
thuis of in een verzorgingshuis; cle overige 15 woonden-i in een verpleeghuis. 
EH bestond aanzienlijke variatie in de routes die de patienten aflegden door 
het zorgsysteem. Het patroon dat her: meest voorkwam was dat patienten 
vanuit het ziekenhuis naar een verpleeghuis ontslagen werden en aldaar 
overleden. 

De rehbs lussen driejaars ouerievijxg ei2 hel paneloordeeb 
Driejaars overleving was significant geassocieerd met een positief 
paneloordeel over substitutie. Van de 28 patiënten met een positief 
paneloordeeUwaren er 16 (57%) nog in leven tegenover 10 van de 37 W%] met 
een ongunstig paneloordeel. 

Mogelijke s~1bsbit~tiewinsr 
Met het gehanteerde rekenmodel werd, ge@xtrapolieer$ voor de Nederland,se 
situatie, een harde stzbstitutiewinst van 4.810 en een zachte substitutiewinst 
van 22.644 pariCntmaanden in revalidatiecentra en -vooral- verpleeghuiscn. 
berekend. 

Geconcludeerd werd dat het paneloordeel door de relatie inet driejaarc- 
overleving aan betekenis gewonnen heeft, en dat de beoordeling van de 
uitstroommagelijheden uit het ziekenhuis waarschijnlijk overlapt met de 
kansen op overleving en terugkeer naar de eigen woonomgev)ng. De 
berekende theoretische substitutiewinst i s  cubstantieel gen~oeg ocn nader 
onderzoek te entameren nmr de praktische haalbaarheid ervan. 
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Z iDRGGEBRUiK  T H U I S  GEDURENDiE 3 J A A R  MA ZIEKEPIMUISOMTSLAG 
(HOO~FO3T~L i#  7 )  

ln deze laatste studie stond de vraag centraal hoe het de gatiSnten uit de 
onderzoekscohort was vergaan die zonder veakeerde-bedperiodc vanuit het 
ziekenhuis naar huis waren ontslagen (n=82). Het beloop onder deze patiën- 
ten in de drie jaar na ziekenhuisantslag staat in tabel l. 

TABEL 1. 5ELOOP GEDURENDE 3 JAAR NA ZIEKENHUISVERBLIJF ONDER PATIENTEM DIIE ZONDER VERKEER- 
UE-BEDPERIODE WAAR HUIS ONTSLAGEN WERDEN (N-82). 

Opgenolmen i n  verzorgingshuis t5 
Qpgle~nornen i n  vierpleeghuis 1 
Oiverbden 16 
Nog thuis verblijvend 49 
Nie t  te  traceren l ai 

De 49 patiënten die 3 jaar na ontslag uit het ziekenhuis nog in leven waren en 
thuis woonden werden schriftelijk uitgenodigd deel te nemen aan een 
vraaggesprek. In 16 gevallen (33%) werd geen reactie ontvangei1 of werd 
medewerking geweigerd, zodat de onde~zoeksgrolep J3 patienten omvatte 
(17 marilren, L6 vrouwen; gemiddelde leeftijd 63 jaar]. Van hen was 58% uit 
het ziekenhuis ontslagen met een nier geheeP herstelde parese, en 40% miet 

een niet geheel herstelde sprclakstaornis. 
Oiiderzocht werd: 

- welkc zorg deze patiëe~ten ontvingen in de 3 jaar volgend ep ziekenl1uisver- 
blijf, 

- welke beperkingen deze patilënten in de thuissituatie andervonden, 
- in welke mate de  de centrale fanmiliezorgers emotionele problemen hadden 

inel de beperkhgen van de patilei-iten, etl ia welke mate zij de fa~niliezorg als 
zwaar ervoeren, 

- welke factoren gerelateerd zijn met 11et gebruik van professionele zorg en 
fasniliezorg en inet de last van de familiezorg 



Het zargebruik in de tlu.tissitwntie 
Twintig patiëizten I61i%] hadden professio~~ele zorg ontvangen in de thuissi- 
tuatie. Zeventien pati&nten (52%) ontvingen revdidaiiile (dagbelinndeling in 
een verpleeghuis enSof eerstelijnstherapie). Zes patieliten (18%) on.clMixgen 
thuiszarg (wijherpleging elaiaf geziizsverzoirging). Drie patienten kregen 
zowel revalidatie als thuìszarg. Bij degenen die alleeri thuiszorg kregeru was de 
duur van de hulp het kortst (mediaan: 10 weken), bij degeraeiz die zowel 
thuiszorg als revalidatie kregenwas dezehet langst [mediaan: 90 weken).Van 
de centrale familiezorgers oei 88% familiezorg te geven. De gemiddelde 
hoeveelheid verleende familiezorg was 37 uur per week. 

1 3 3  

De onderuondecl beperkingen 
Patiënten gaven aan veel problemen te ondervinden. Tweeënvijftig procent 
rapporteerde comosbiditeit. De geaniddelde score op de BartlieB ADL-lazdex 
was 17 punten, duidend op lichte handicaps. 
Zes problemen vormden een intern consistente schaal (Cronbaclr's Alpha: 
0,71): spraakproblemen, ernationelie veranderingen, minder uitgaan, miiader 
ontvangst van bezoek, recidief-ervaring, en een gevoel van oi-ideskuiildiglneid 
ren aanzien vain het ziektebeeld CVA. Deze probleaneni zijn in de analyse 
opgeiiiameri ais &én variabele: de subjectief ervaren ziektelast. 
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FamAiezougen: emosioraek problemen met de beperkingen van de patignt, 
en de Inss van de.familiezosg 
E l f  familiezorgers (33%) hadden ematianele problemeir met de acceptatie 
van de beperkingen van de patigaze, en eveneeras elf gaven aan  de familiezorg 
d s  zwaar te ervaren. 

Samenwat~ng 

Fmtorers gerelateerd met professloneb zorg, familiezorg, 1911 de Imr van de 
fcafami.Eiezarg 
De! ontvangst van professiamele zorg hing significant satneni met objectieve 
ziehe- en afhankelijheidsvariabelen: een lager dan gemiddelde score op clle 
Barihel ADL-Index en I-iet rapporteren van comoabidireit. Specifieke zlekte- 
en aniankclijkheidsfactoren [parese en spraakstoornis) speelden in  dit 
opzicht geen rol. De hoeveelheid familiezorg werd vooral beïnvloed door de 
subjectief ervaren ziekteilast. 
De familiezorg werd ais zwaan: ervaren naarmate men een meer dan 
geiniddelde hoeveelheid familiezorg verleende, en naarmate men er meer 
maeite mee had om de beperkingen wan de patiiëinl re accepteren. 
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Samenvatting 

Gecancldelerd werd, dat het vooral de globale (camorbiditeit en ADt 
aifhankeiijkheidE, en niet de specifieke ziektefacaaren (parese af een 
spraaksttaorni~~) zijn die samenhangen met het ontvangen van professianele 
zorg. Profesrsi;ianele zong en familiezorg Bijken hun eigen determinanten ze 
kennen, en daarmee te flunctionereil als  twee vrijwel gescheiden circuits. 
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Summary 

From 1990 lo 1992, the Inregral Regional care renewal project was carried our 
in the Westelijke Mijnstreek, an area which almost exactly corresponds wit11 
the catchment area of the Maasland hospital SitlardlGelean. The project 
focused on the phenomenon of bed-blocking, in particular by stroke 
patients. A, small-scale experiment with a limited number of patients, which 
was part of tlre project, proved that home care was a viable alternative for a 
prolonged, but incorrect, stay in a hospital bed. Seven stroke patients who 
were actually blocking hospital beds were sent Izarne. The participating care 
providers had comrrnitted rhemselves to giving these patients all necessary 
care at home. At the end of the experiment, the conclusiorv was that providing 
home care to these patients was not without perspective, but thai the "egu- 
l a t a r e  offerwas insufficient to cover all the care that these patients needed. 
In particular, they required a much greater amount af care than the average 
home help agencies provide. In addition, all home patients made use of 
day-treatment in a nursing home fbr three days a we&. 

The experiment raised the questions dealt with in chapters 2 through 7 of thc 
present Ph.D. thesis, a summary of which is given below. 

BED-BLOCKING Ikl WEUROLOCLCAL HOSPLTAL WARDS: SEZE A N D  
P R E D I C T I V E  FACTORS (CHAPTER 2 )  

For years, hospitals have been facing the problem of bed-blocking: hospital 
beds occupied by patients who no longer need specialist medical treatment. 
They nevertheless remain in hospital awaiting admission into a residential 
facgity or their return home. This proble~lv is frequently observed among 
stroke patients. 
This situation was the season for a study among neurologica! patients of  the 
Maasland hospital Sittaud-Geleen. In this study, al! patients admitted to two 
neurological wards in 1992 m r e  registered according to diagnosis, age, 



gender, home situation, and - in stroke patients - the locallisation of the 
lesion. 
The folllowbdng aspects were studied: 

- The size of bed-blocking In the neurological wards of the hospital, and 
- The patient characteristics related to and predicting the bed-blocking 

problem. 

Size of bed-blocking 
During the year 1992, the hospital in which the study was carried out 
admitted a total of 1,0188 patients, of whom 232 (211%) suffered from stroke. 
This made stroke the sec~orid largest admission category (after lumbar and 
cervical disorders]. Forty stroke patients (17% of the admission population) 
died before the issue of bed-blockjng could arise. A total of 106 patients (10% 
of all adrnissio~~s) became bed-blockers. Of these 1106 patients, 91 C86%1 were 
diaeosed with stroke, of whom two had RIND (Reversible Ischemic Neuro- 
logical Deficit, in which case lthe neurological deficit symptoms disappear 
within a week), Of all admitted patients suffering from stroke, 410% became 
bed-blockers; if we exclude the premature deaths, the figure even rises to 
47%. Patients who were discharged from such a situation to be admitted to a 
nursinghome, on average spent 53 bed-blocking days in the hospital bed. For 
those who returned home &om such a situation, the average period was 18 
days. Of all nursing days in the neurological wards, 20% were bed-blocking 
days by stroke patients. 

Predictive patisnr cSaanzccrerisriw for bed-blocking 
Among the patient population as a whole, 8 diagnosis ofstroke and an age of2 
TO years were the two predictive values of bed-blocking. h011g  tlre group of 
stroke patients, an age of 2 70 years was also one of the two predictive values 
otbcd-blocking. In addition, female patients with a lesion that was not lacal- 
ised in the territory ofthe right median cerebral arteryhad a greater chance of 
becoming a bed-blocker. 

'rlzs condazsiorr was that, certainly if policies were not changed and in con~bi- 
nation with other factors, such as double ageing and the progressing bed 
reductions in general hospitds, the issue of bed-blocking among stroke 
patients could constitute a thread to the operation of neurological wards in 
general hospitals. 



Subsrstimdoln options accarding to the individrtak xnmbens ofa 
mul~disciplimryr panel (Chapter 31 
This study concentrated on the question which sectioil of the bed-blocking 
stroke patients might be suitable for home care as tested in, tire small-scale 
pilot in the Integral Regional project. 
The approach to this question included a written description of all 
bed-blocking stroke patients in 1992, and a theoretical request for s~ebstitu- 
tion, to be arrsbvered by a multidisciplina~pan~el of care providers. 
The study included the group of 9 1 bed-blocking stroke patients from the first 
study. Two patients suffering from Reversible Ischemic Neurological Deficit 
and all patients who werle discliarged within 110 days after the starting date of 
their bed-block5ng period l(r1=20), were excluded. The period of 10 days was 
considereda reasonable period of time for thle discharge of patients who had 
completed .their treatment. If sue11 weoe not the case, it was assumed that 
there was a serious impediment to their discharge. The reiaaining 69 patierlrs 
(44 women and 25 men, with an average age of 76 years) were described on 
paper by the nursing head of the hospital ward in consultation with the relc- 
vant neurologist, on the day when their medical treatment was coanpleted. 
Tlie description included age, gender, living situation prior to hospital adrnis- 
sion, an estimate ofthe quality of their social nemorkre.elations, general char- 
acterisation of their physical and mental functioning, and tlae remairzing 
need for medic& and nursing care and ADL care. 
The inultidisciplinary panel that was to assess the substitution options, 
consisted of 7 permanent members, and included a general practitioner, a 
head community nurse, a head of a home help institution, a head of Xhe 
nursing staff in a home for the aged, a nursing home physician, eiid the rwo 
nursing heads of the neurological hospital wards. 

The following issues were investigated: 
- What the individual judgements of the members of the panel were or1 the 

possibilities of the patients to be cared for at home, as an alternative for a 
prolonged stay in a hospital bed, 

- To what extent the ilidivjdwal judgements of the pnlzel members corre- 
sponded with each otherr 

- Ta which factors "ee judgements ofthe individual panel members related. 

Individual judgements ofpanel nzernbers on substimliora 
The panel members' judgements on the possibilities of providing home care 
to these patients varied greatly. 'l'he representative of the horne help agency 



was the most dismissiwe one. The latter believed &at in 77% of all cases, home 
care was impossible. For the general practitioner and the head community 
nurse, the scores wer~e 54% and 44% respectively. 

Agreement in the judgenaena ofthe panel members 
In the case of 22 patients (32%), tlze judgements of the panel members was 
unanimous. For another 21 DO%) ,  their votes were almost unanimous, which 
means that no more than one panel member had a different opinion. With 
respect to 38% of the patients, the opinions differed. Among the in-patient 
care providers, the judgement ofthe nursing home physician had the highest 
correspondence with those of the 0u.t-patient care providers. 

Factors associated with the juxigemencs ofthe panel members 
The judgement of the panel members was strongly related to the patients" 
remaining need for care and their dependency. Only the judgements of the 
general practitioner and the head of the home help institution related to the 
quallw of the rela~ions that the patients had with individuals in their social 
networks. 

3%eeconc~usionwas .that the decision on those patients who certainly can and 
those who certailvly cannot return horne, is not difficult to make for care 
providers. For the other patients - about one thirld af the population - this 
distinction is more difficult to make and the opinions differ between profes- 
sionals providing in-patientsbnd out-patients' care. For this, multi- 
disciplinary meetings are recommealded. 

SUBSTITUTION DFTliCENS: A PANEL JIUDIGEMEWf BASED O M  
C O N ~ E I N S U S  [CHAPTER 4) 

AFler the members of the panel had given their individual judgements 011 

substitution by home care, a subsequent study consisted of asking the four 
rlonclinical care providers in rhe panel (the general practitioner, the head 
cornrnurvity nurse, the head of the home help agency, and the head of the 
11ursing staff in the horne for the aged) to lneer for discussion and to arrive at a 
consensus judgement regarding the substitution options. Apart from substi- 
turion by lro~ne care, the option of substitution by care in a home for the aged 
was also considered. The underlying consideratio11 here was that in those 
cases inwk~ichsubstitution by home carewas not considered adable option - 



for example because there was insuficienlt Inforlnal care available ar hame - 
admission of, the patient concerned to a home for the aged migl~a be an 
option. 

'The follomring issues were investigated: 
- How many patients, following the consensus judgement of the panel, could 

theoretically be discl~arged from the lxaspitd to their: lzomes home or to a 
E~ome for the aged, and how this dleoreticd disclrarge ppattexn relates to the 
actual discharge pattern, 

- Under which circumstances the theoretical substitution options could be 
achieved En practice, 

- Which characteristics determine the difference between patients wliom the 
panel regards as substitutionable and non substitutiatlable. 

Gons~~sm judgement ofthe pmel and its relation! to the haspiml discharge 
pattern 
The consensus judgement of the panel was that for 28 of the 69 patients, 
substitution by home care or a I-mome for the aged was possible. In reality, only 
8 patients were discharged to return home, w M e  none went to a home Ear the 
aged. 

Preconditionsfor substitution 
En order to actually achieve substitution by a home for the aged, the panel 
bdieved that this wodd onEy occasionally require laore than the regular 
efforts of the nursing staff. To enable patients to return home meant that 
more conditions had to be met, according to the panel. The main ones were 
outpatient treatment in a nursing home and an above-standard number oi' 
nursing hours and - in particular - ADL care luours. In most cases, combina- 
titons of these conditilons were required. 

Distfngulshingpultierat ckaracitc?ristdcs 
As a resdt of the combination ofthe actualdischarge pattern and the possil~le 
discharge pattern, the study popt~lation was divided into 3 groups: 

a a group that actually was discharged home, 
b a group with si~bstituti~on options, 
c a group without substitution options. 

These groups were compared as to their dependency and need for care. 
Group a) in a1 cases had the most favaurable poaiaion, while group c3 always 
had the least favourable one. Group b] always had the middle position. 



The condusion was rhar according to the consensus judgement of a 
multidisciplinary panel, on~e third of the bed-blocking stroke patients could 
in theory be discharged home or to a home for the aged. Substitution by a 
hame for the aged met with fewer objections from the panel than substitution 
by home care. 

MULTPDISCIP lL IMAlY  REPROIDUCTIOId OF T H E  PANEL JWDGIEMEWIT 
(CHAPTER 5 )  

The pmel study described in the previous two chapters took place within the 
catchment area of the Maasland hospital, and the panel consisted of 
randolnly chosen regional care providers. We therefore asked ourselves the 
question how reliable the judgement of the panel was. 
The overall aim of this study was to investigate to what extent the consensus 
judgement of the panel in the previous chapter [PanelI) could be reproduced 
by other care providers. For this purpose, a panel consisting of 38 case 
providers (Panel 112 was stet up: 4 head community nurses, 5 home help super- 
visors, 5 general practitioners, 5 department heads from homes for the aged, 5 
ward heads of neurological hospital wards, 5 neurologists, 4 rehabilitation 
specialists, and 5 nursing home physicians. Many of these care providers 
were from outside the catchment area of the Maasland holspitd. 

The following issues were investigated: 
- The degree of correspondence bemeen tlie judgements of Panels 1 and I1 as a 

wl101e, 
- T l ~ e  variance of agreement between the individual members of Pallel 11, 
- The variance of agreement between the dlffer~ent disciplines in Panel 11, 
- 'I'he variance in agreement on individual cases, and to what this could be 

attributed. 

dgreenzenl between Panel I and Panel 11 
On the whoie, Panel I1 agreed quite well with the judgements of Panel I 
[Kappa 0.48). 

Variance ofagreement between individual members of Panel 11 
For T of tlze 38 assessors in Panel 11, the agreement with the judgement of 
Panel I was not significant. 



Varia~~ce afngreernetzt benueen occupational gi-oups in Panel Il 
Considering each occupational group individuallylyr, the agreement with Panel 
I varied bemeen the Kappa values 0.47 and 0.51, for 6 out of the 8 occupa- 
tional groups. As a group, the heads of neurlological wards and tile head 
community nurses scored below this range. The nursing I~eme pl~ysicians, 
the department heads of the homes for the aged arrd the home help supemsi- 
sors had both the highest intradiscipilinary agreement a i ~ d  a high degree of 
agreement with the judgements of Panel I. The neurlologists, rehabilitation 
specialists and the heads of neurological wards bat11 had a low degree of 
internal agreement and a low degree of agreement wit17 the jtidgeme~~ts of 
Panel I. General practitioners and head district nurses took up intermediate 
positions. 

Agreement at individual cme level 
At the level of individual cases, there was a considerable difference in agree- 
ment with the judgements ofpanel I. IF appeared that the agreementwit11 the 
judgements of Panel Iwas greater if there was more information on aspects of 
informal care. 

The conclusion was that there was a reasanable degree of overall agreement 
wit11 the judgements of Panel I, and that this col~stitutes a good basis for 
arriving at decisions regarding the most appropriate follow-up care lor this 
group of patients. On the basis of tlre results o~f this study, at least the repre- 
sentatives of homes far the aged, hame help, and nursing Emme medicine 
qualified for participation in nnultidisciplinary constaltarinin sn the BSB~SS-  

ment 01-1 the follow-up route of bed-blocking stroke patilerrts. 

LOWG-TERM RIESULTS A N D  SUBSTITUTION BENElifTS (CHAPTER 6 )  

This study looked at the long-term results among bed-blockirlg stroke 
patients. The underlying idea was that the value of the panel jud~ernenr 
would greatly increase if it could not only be used to differentiate 'between 
hospital discharge categories on an ad hoc basis, bur would also prove to be 
related to long-term results. Mother aim of the study was to USE the 
long-term results to obtainan idea of the size ofthe substitution that coluldbc 
achieved. The calculation modelused was based upon the panel's consensus 
judgement on substitution. Iia patient who received a positive panel judge- 
ment was indeed at home after three years, the viability of shibstit~~tion was 



conshdered morelikeiy. lfthe patient eoncernedwas 170t stayingat home after 
3 years, substitution was considered less likely. As Icing-term results we 
selected the patient's being alive or not, and where he/shetvas staying after 3 
years. 
The fallowing issues were investigated: 
iJow many of the patients screened by the panel were still alive after 3 years, 
and what rnure they had taken through the care system, 
W~ether  there was arelationship between the panel judgement about substi- 
tution and the patient's being alive or not dive after 3 years, 
To what extent the long-term results provided indicators regarding the extent 
af possible substitution. 

TJzree-year surviwal mfes and h e  rouoes through the care system 
Of the study group of 65 patients, 26 (40%) were still dive after 3 years. Eleven 
(17% of the total population, 42% of the survivors) lived at hlorne or in a home 
for the aged; the arlaer 15 lived in a nursing home. There was considerable 
variance as to the routes that the patients had taken through the care system. 
The mast common pattern consisted of patients leaving the hospital to enter 
a nursing home and stay there until their death. 

Rehtianship beoween tlare-ea-year surviual mte and paneljudgement 
The three-year survival rare was significantly associated with a positive 
judgement on substit~ztion by the panel. Of the 28 patielats who bad a positive 
panel judgement, P6 67%) were still alive, against 10 out of the 37 (32%) with 
an unfavourable panel judgement. 

Possible ssuDsdtr~ts'on be~reflo 
Using our calc~dation model and erttrapolatirng for the situation in the Neth- 
erlands as a whole, we calculated a hard substitution benefit of 4.810 and a 
soft silbsriturion benefit of22.644 patient months in rehabilitation centres 
and - in particular - nursing homes. 

3"hc concdslsion was that the value of the panel judgement increased as a result 
of the relationship with the tlmree-year survival rare, and that the assesslnend 
of discharge options from the hospital is likely to overlap with the chances of 
survival and return home. The calculated theoreticalsubstitution options are 
substantial enough to justi@ further research as to their practical viability. 



HOME C A R E  D U R I N G  3 YEARS AFTER D I S C H A R G E  FROM H O S P I T A L  
(CHAPTER 7) 

143 

The last study focused on the question how patients from the study popwla- 
tion had fared who were discharged home from the hospita1withou~ blocking 
a bed (n=82J. The course of these patients dl~lring the three years after 
discharge from hospital is shown in Table 1. 
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S u m m a r y  

TABLE 1. COURSE OFNOM BED-BLOCKING PATIENTS DISCHARGED HOME FIROM HOSPITAL (N-823, DURING 3 YEARS 
AFTER HOSPITAUSATION 

A d m i t t e d  to  rest home 6 
A d m i t t e d  to nursing home 1. 
Deceased 16 
S t i l l  a t  home 49 
Untraceable l a  

TOTAL 82 

The 49 patients who were still dive and living at home 3 years after discharge 
from hospital, received a letter inviting them to take part in an interview. In 16 
cases (33%1, there was no reply or co-operation was refused, creating a study 
population of 33 patients (17 men, 16 women; average age: 63 years). Of these 
patients, 58% was discharged from the hospitd Milala a paresis that was not or 
only partially cured, wthile 40% was discharged with a speech defect llrat was 
not oil- only partially cured. 

The following issues were investigated: 
- What care did these patients receive during the 3 years falallowing their hospi- 

talisation, 
- Wnich disabilities did these patients experience at home, 
- To what extent the family care providers had emotional problems as a tcszdt 

of the disabilities experienced by the patients, and to what degree they 
regarded the family care as difficult, 

- Which factors were related to the use of professional care and family carc, and 
to the burden of family care 
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Summary 

Use of cam at home 
FP"~enty pdrients (61%] had received professional care at home. Seventeen 
patients (52%) received rehabilitation [day treatment in a rlwsing home 
andlor ambulant therapy]. Six patients ClBW) received hame care (distsict 
nursing and/or lrome help). Three patients received both rehabilitation and 
home care, For thase who only received home care, the duration of the care 
period was shortest (median: 10ureeks], while it was the longest forthose who 
received both home care and rehabilitation [median: 90 weeks). Of the core 
family care providers, 88% said that they provided family care. The average 
number of hours of family care provided was 37 hours per week. 

Disabilities 
Patients indicated chat they experienced many problems. Fifty-mo per cent 
reported comarbidity. The average score on the Bartlrel ADL Index was 17 
points, indicating mild handicaps. 
Six problems colrstituted an internally consistent scale (Cronbach's Alpha: 
071): speech impediments, emotional changes, going out less frequently, 
receiving fewer visitors, relapses, and a feeling of incompetence with regard 
to the stroke syndrome. 'These problems were included in the analysis as a 
si~igle variable: the bt~rden of illness. 

Family a r e  providers: emotional problems reluring to rjze disabilities ofthe 
patients and the burden ~ffarnily care 
Eleven family care providers I33961 experienced emotional problems with 
regard to the acceptance of the patient" disabilities, and also eleven indi- 
cslpci that rlwy regarded providing family care as difficult. 

Fact0r.c relaring to professional care#family mre and the burden ofjinmily 
care 
Receiving professional care was significantly related to objective illness and 
dependency variables: a lower than average scare in the Barthel PlDL Index 
nnd reporting carnorbidity. Specific illness and dependency factors [paresis 
and speech defect) did not play a role in &is respect. The m o u n t  of family 
care was affected in particular by the burden of illness. 
Family care was regarded as difficult when an above-average asnailnt of 
family care was provided, and when the individual concerned had greater 
difficnulty accepting the patient's disabilities. 



The concl~isium was  hat it is, in particular the general Ulness factors, 
(csmorbidity and AUL dependency), rather than the specific ilkness factors 
[paresis s r  speecka defect) that are related to receiving professional care. 
Professionaj care and farnilycare appear to have their own determinants, and 
thus seean to function as two dmost separated circuits. 


