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Samenvatting

Door een opname in het ziekenhuis is er een aantal dingen dat verandert voor
mensen, met name wat betreft de dagelijkse routines. Een verandering in het slaap-
waak patroon tijdens een ziekenhuisopname is hiervan een voorbeeld.
Hoewel aan slaap in het algemeen een herstellende functie wordt toegeschreven
en slaap erkend wordt als behorende tot het domein van de verpleging, hetgeen
onderstreept wordt door het feit dat de NANDA (North American Nursing Diagnosis
Association) de diagnose "Sleep pattern disturbance" (verstoring van het slaap-
patroon) geaccepteerd heeft, is nog weinig verplegingswetenschappelijkonderzoek
uitgevoerd naar die veranderingen in het slaap-waakpatroon tijdens een
ziekenhuisopname.
Het doel van het promotie-onderzoek "Slaapkwaliteit in het ziekenhuis", was te
exploreren welke slaapproblemen patienten ondervinden in het ziekenhuis en welke
verpleegkundige zorgverlening plaatsvindt om slaapproblemen van zieken-
huispatienten te voorkomen. Centrale vraagstellingen van dit onderzoek waren:
"Hoe ervaren patienten hun slaap in het ziekenhuis" en "Wat doen
verpleegkundigen aan de slaap van patienten".
Om deze vraagstellingen te kunnen beantwoorden zijn vier onderzoeken verricht:
Studie I tot en met IV waarin in totaal vijf ziekenhuizen participeerden.
Studie I betrof een inventarisatie van de hoeveelheid slaapmedicatie voorge-
schreven en verstrekt op drie interne en drie chirurgische afdelingen van drie
ziekenhuizen, gedurende drie weken een avond/nacht per week. Gegevens over
slaapmedicatie waren beschikbaar van 1076 patienten.
In Studie II werden 141 interne en chirurgische patienten van drie ziekenhuizen,
vrouwen tussen de 30 en 70 jaar, ge'fnterviewd over hun slaap in het ziekenhuis.
Slaapkwaliteit en -kwantiteit, het gebruik van slaapmedicatie en mogelijk gerela-
teerde factoren werden door middel van die interviews gemeten.
Gebaseerd op de resultaten van Studie II is in Studie ill een quasi-experimenteel
design toegepast om de effecten te bepalen van de introductie van het verpleeg-
kundig proces ten aanzien van slaap op de kwaliteit en kwantiteit van de slaap en
het gebruik van slaapmedicatie door patienten. Om het hanteren van het verpleeg-
kundig proces door de verpleegkundige te ondersteunen, zijn extra formulieren, een
anamneseformulier en een verpleegplan, toegevoegd aan het verpleegkundig
dossier op de drie experimentele afdelingen. Zowel op de experimentele als op de
controle-afdelingen hebben een voor- en een nameting plaatsgevonden van de
slaapkwaliteit en -kwantiteit en het gebruik van slaapmedicatie. Gedurende de
gehele interventie, de introductie van het verpleegkundig proces, zijn de problemen
die verpleegkundigen ondervonden in het gebruik van die toegevoegde formulieren
en het hanteren van het verpleegkundig proces een keer per week besproken met
de onderzoeker.

Tijdens Studie IV is een inhoudsanalyse uitgevoerd op de formulieren die toege-
voegd waren aan het verpleegkundig dossier op de experimentele afdelingen in
Studie III.



752 Parf/V

Dit proefschrift bestaat uit vier delen, per deel zijn gegevens gebruikt van de
verschillende studies.
Deel I betreft een algemene introductie van het onderwerp waarbij, de nadruk
gelegd is op de kwaliteit van de slaap en het meten van slaapkwaliteit en kwanti-
teit. Uit de literatuurstudie bleek dat biophysiologische metingen van de slaap
correleerden met zelfrapportage, hetgeen een van de redenen was om een
subjectieve slaapkwaliteitsschaal te gebruiken, de Subjective Sleep Quality Scale
(SSQS), om de slaapkwaliteit van ziekenhuispatienten te meten. De SSQS bleek
een valide en betrouwbaar instrument alhoewel de begripsvaliditeit nog verder
onderzocht moet worden. Voorgesteld is om de SSQS in te korten voor verder
gebruik.
Wat nu de kwaliteit van de slaap bepaalt, is nog steeds onduidelijk. In het alge-
meen wordt gesteld dat waakperiodes gedurende de slaap belangrijk zijn in de
beoordeling van de slaap.
Deel II heeft de volgende probleemstelling: Wat is de omvang van slaapproblemen
in een algemeen ziekenhuis en wat zijn de determinanten van deze slaapproblemen?
resultaten worden gepresenteerd van de Studies II en III.
Het slaappatroon verandert zeer zeker in het ziekenhuis: bedtijd en het tijdstip van
opstaan liggen vroeger, inslaapduur is langer, slaapduur is korter en patienten
worden vaker wakker met als gevolg dat de slaapkwaliteit afneemt in het zieken-
huis. Bijna 60 procent van de patienten in Studie II gaven aan dat ze 66n of meer
slaapproblemen ondervonden tijdens hun opname. Deze gegevens bevestigen de
resultaten van de literatuurstudie naar slaap in het ziekenhuis.
De determinanten, gemeten in Studie II, waren omgevingsfactoren, persoonsken-
merken en ziekte-gerelateerde factoren zoals ook aangetroffen in de literatuurstu-
die.
De factoren die de meeste variantie verklaarden van de slaapkwaliteit in het
ziekenhuis waren: slaap thuis, welbevinden, omgevingsveranderingen en verande-
ringen in het normale slaappatroon zoals slaapgewoontes en de houding in bed. De
slaapkwaliteit van een specifieke nacht werd meer verklaard door veranderingen
veroorzaakt door de ziekenhuisomgeving, terwijl interne variabelen zoals
welbevinden de slaapkwaliteit in het algemeen in het ziekenhuis verklaarden.
Omgevingsfactoren worden bovendien door de patienten niet altijd als slaapver-
stoorders gezien terwijl toch, als daarnaar werd gevraagd, de meerderheid van de
patienten aangaf frequent wakker te worden door bijvoorbeeld verpleegkundigen,
kamergenoten of de verzorging van kamergenoten.
Patienten werden in hoofdzaak wakker door verpleegkundigen, medepatienten of
tengevolge van de verzorging van die medepatienten. Vaste omgevingsfactoren,
zoals bijvoorbeeld apparatuur, werden minder vaak als slaapverstoorders genoemd.
Als mogelijke verklaring werd genoemd dat die vaste omgevingsfactoren geaccep-
teerd werden als een consequentie van een ziekenhuisopname. Oudere patienten
gaven minder veranderingen aan in persoonlijke gewoontes tengevolge van een
ziekenhuisopname dan jongere patienten.
Slaapmedicatie voorgeschreven of verstrekt correleerde maar met een klein aantal
variabelen, hetgeen erop kan duiden dat er geen duidelijk afdelingsbeleid was voor
het gebruik van slaapmedicatie. Daarom was het niet mogelijk te corrigeren voor
de invloed die slaapmedicatie heeft op de slaap.
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Deel III behandelt de probleemstelling: Welke beslissingen nemen verpleegkundigen
ten aanzien van slaapproblemen? Gegevens van alle vier de studies zijn gebruikt
voor dit deel.
Uit de literatuurstudie werd duidelijk dat net verstrekken van slaapmedicatie nog
steeds de interventie is die net meest toegepast wordt door verpleegkundigen bij
slaapproblemen. In de eerste drie studies werden gegevens verzameld over het
aantal recepten voor en verstrekkingen van slaapmedicatie in een algemeen zieken-
huis. Hoewel het aantal recepten aanzienlijk varieerde tussen de ziekenhuizen, was
dit niet het geval voor het aantal verstrekkingen hetgeen erop duidt dat de
verpleegkundige uiteindelijk beslist over het al dan niet verstrekken van slaap-
medicatie ongeacht de manier van voorschrijven. Het aantal patienten dat
slaapmedicatie ontvangen heeft, varieerde van 14 procent (ziekenhuis A) tot 38
procent (ziekenhuis E). Het laatste cijfer was wel inclusief de minor tranquilizers.
Omdat slaapmedicatie niet in alle gevallen de meest geschikte interventie is voor
slaapproblemen, afhankelijk van de oorzaak van het probleem, werd verwacht dat
door de introductie van het verpleegkundig proces de verpleegkundige zorgverle-
ning ten aanzien van slaapproblemen zou verbeteren. Uit de literatuurstudie over
het verpleegkundig proces bleek dat het verpleegkundig proces in het algemeen be-
schouwd wordt als leidraad voor het beslissingsproces in de verpleging. Van
verpleegkundige interventies wordt verondersteld dat ze gebaseerd zijn op de
geformuleerdeverpleegkundigediagnose. Daarom werd verwacht dat de introductie
van het verpleegkundig proces ten aanzien van slaap zou leiden tot een verbetering
van de slaapkwaliteit en -kwantiteit en tot een daling van het gebruik van
slaapmedicatie. Geen enkele verwachting werd bevestigd door de resultaten van
Studie III.

Geconcludeerd werd dat het uitblijven van resultaten mogelijk veroorzaakt is door
methodologische problemen. De interventies die verpleegkundigen uitvoeren of
zouden willen uitvoeren in de praktijk, hetgeen gemeten is in de "throughput
evaluation", waren niet veranderd van de voormeting naar de nameting.
De diagnosen die verpleegkundigen formuleerden in de toegevoegde verpleegplan-
nen waren slecht geformuleerd, vaak zonder vermelding van de oorzaak van het
probleem, met als gevolg dat de interventies vaak beperkt bleven tot slaapmedica-
tie.
Slechts de helft van de slaapproblemen die patienten uitten tijdens de interviews
in Studie III waren vermeld in de verpleegplannen. Geconcludeerd werd dat
verpleegkundigen problemen hebben met het nauwkeurig diagnostiseren van
slaapproblemen van patienten.
In Deel IV worden de conclusies gepresenteerd en besproken. Bovendien wordt een
conceptueel model gepresenteerd, gebaseerd op Deel II van dit proefschrift. In dit
model wordt weergegeven dat hoe actiever mensen met nun problemen omgaan
en hoe meer ze piekeren, des te siechter hun slaap thuis is en des te siechter zij
sliepen tijdens voorgaandeopnames, des te meer veranderingen zeaangaven, zoals
omgevingsveranderingen en veranderingen in slaapgewoontes en hoe siechter zij
zich voelden tijdens de opname. Bovendien was hun slaap tijdens de huidige
opname des te siechter. Dit conceptuele model moet wel nog verder getest
worden.




