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Introduction 

Improvements in post-injury care and rehabilitation have eliminated or minimised 
many of the early complications that typically afflict those who have a new spinal cord 
injury (SCI). Since 1950, the life expectancy of persons with SCI has greatly increased 
and issues regarding long-term management have become increasingly important.  
     Previous research has shown that the care of persons with SCI after discharge 
from clinical rehabilitation is characterised by several shortcomings. The coordination 
and tailoring of care after discharge from clinical rehabilitation is far from perfect. 
Furthermore, there is very little agreement between professionals about who is 
primarily responsible for different aspects of care. Several studies have also illustrated 
that persons with SCI may experience many problems in daily life. 
     This thesis reports on the health problems people with SCI encounter in their daily 
lives once they have been discharged from rehabilitation. Furthermore, this thesis 
reports on an initiative to improve the follow-up care to persons with SCI after 
discharge from clinical rehabilitation. The proposed improvements in follow-up care 
are based on the nursing perspective. 
 
The main research questions were: 

• What nursing problems and health problems do persons with SCI experience 
after discharge from clinical rehabilitation and what health behaviours do 
persons with SCI engage in to prevent or delay these problems? 

• What are relevant barriers and enabling factors for successful implementation 
of a transmural care model in rehabilitation practice? 

• What are the effects of a transmural nursing care model (and other follow-up 
care programmes) on the prevalence of health problems, re-admissions and the 
quality of follow-up care as perceived by persons with SCI?  

Chapter 1  

This chapter provides background information on SCI and its prevalence, and on the 
care routing of persons with SCI. It also describes the research questions and presents 
an outline of the thesis. 
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Chapter 2  

This chapter reports on an explorative study into those problems of persons with SCI 
after discharge from rehabilitation that are within the scope of the nursing discipline 
(i.e. are nursing problems). The most important nursing problems appeared to be 
limitations in activities of daily living, having difficulties asking for help (assertiveness), 
pain, coping with the disability, dependence on personal help and problems with 
changed bladder regulation. The respondents indicated that nursing care during and 
after clinical rehabilitation could be improved.    

Chapter 3  

This chapter describes the results of a survey assessing the prevalence of health 
problems among members of the Dutch Association of SCI Patients, the problems 
perceived as the most important ones, and the perceived impact of these most 
important problems on daily activities and social life.  
     The findings illustrate that persons with SCI living in the community experience a 
variety of health problems after discharge. The most frequently occurring problems 
regarded bladder and bowel regulation, spasms, pain, oedema and sexuality. The 
respondents experienced many limitations in daily activities and social life due to these 
problems, while pain was perceived as the most disabling condition. The occurrence 
of health problems did not diminish with time after the injury, which strongly 
underlines the need for follow-up care. 

Chapter 4  

This chapter reports on the results of a descriptive study into the health behaviour of 
persons with SCI living in the community and the relationships between health 
behaviour, respondent/injury characteristics and health-related variables like the 
presence and number of secondary impairments.  
     The frequency of engaging in health behaviours varied considerably between 
individuals. Variance was observed between different health behaviours intended to 
delay or prevent secondary impairments, as well as between patients in implementing 
the same behaviour. The respondents do not frequently engage in pressure relief 
methods when sitting/driving in their wheelchairs. Hardly any statistically significant 
differences were observed between the health behaviours of subgroups of 
respondents based on respondent/injury characteristics. However, the total health 
behaviour scores increased significantly with increasing age, and pressure sore 
prevention was significantly more likely to be applied by persons with a complete 
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lesion. Health behaviour was significantly more likely to be implemented by 
respondents who had one or more secondary impairments.  
     It was concluded that it is of great importance to rigorously test the efficacy of 
health behaviours promoted during rehabilitation, since education on a healthy 
lifestyle is a core component of every rehabilitation programme and secondary 
impairments are common.   

Chapter 5  

This chapter describes the results of a systematic review of follow-up care 
programmes for persons with SCI living in the community, as implemented by 
rehabilitation centres. The aim of this review was to describe and compare the content 
of the follow-up care programmes and to assess whether there is convincing evidence 
for the effects of such programmes on the occurrence of secondary impairments, 
well-being and the quality and costs of care.  
     The search yielded 24 papers. The descriptions of the programmes in these papers 
were sometimes rather scattered, vague or brief. Five methods of follow-up care were 
identified: telemedicine, outpatient consulting hours, home visits, case management 
and mixed types of follow-up care. Sixteen programmes had been evaluated to some 
degree. The quality of the studies was generally poor. Most evaluations used a pre-
experimental design. Only three were quasi-experimental, and two programmes used 
an experimental design. Although several studies claimed positive effects, it was not 
possible to draw conclusions on the effects of follow-up care on the occurrence of 
secondary impairments, well-being or the quality and costs of care. 

Chapter 6  

This chapter describes the development and content of our transmural nursing care 
model and the results of a process evaluation of its implementation. The transmural 
care model was developed in cooperation with the Dutch Association of SCI Patients, 
community nurses, general practitioners, rehabilitation nurses, rehabilitation managers, 
physiatrists and researchers. The core component of the transmural nursing care 
model consists of a transmural nurse, who ‘liaises’ between people with SCI living in 
the community, primary care professionals and the rehabilitation centre. The 
transmural nurse is a member of the clinical rehabilitation team and is engaged for one 
day a week to perform four main tasks: 

• supporting people with SCI and their partners/families in coping with those 
health problems which come within the scope of the nursing discipline; 

• supporting primary care professionals in the specific care for people with SCI; 
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• promoting continuity of care between primary care professionals and the 
rehabilitation team;  

• giving feedback to the rehabilitation team and taking initiatives to improve care, 
based on experiences with patients.  

 
Two rehabilitation centres put the model into practice. The process evaluation showed 
that it was not fully implemented as planned, with a clear difference between the two 
rehabilitation centres. Enabling factors and barriers for implementation were found at 
(1) the level of the individual professionals (e.g. competencies, attitude and motivation 
of the transmural nurses), (2) the organisational and financial level (e.g. availability of 
facilities and funding) and (3) the social context (opinions of colleagues, managers and 
other professionals involved in the care). The most important problem experienced 
was that there was not enough time to put all of the activities into practice. The 
strength of the care model lies in the combination of supporting patients after 
discharge, supporting and cooperating with primary care professionals, and giving 
experience-based feedback to the clinical rehabilitation teams.  

Chapter 7  

This chapter describes the results of the effect evaluation of our transmural nursing 
care model. Thirty-one participants who received transmural nursing care in two 
experimental rehabilitation centres were compared with a matched sample of 
participants having received usual follow-up care in six other rehabilitation centres. 
Matching was applied for level and motor completeness of the SCI, gender and age.  
     One year after discharge, no differences were found between the intervention and 
usual care groups in the prevalence of health problems (pressure sores, urinary tract 
infections, spasms, pain, oedema, respiratory tract infections, low blood pressure and 
weight increase), nor in re-admissions to hospitals and rehabilitation centres or the 
perceived quality of follow-up care. Since the ‘usual’ (standard) follow-up care was 
extended in 50% (three out of six) of the ‘control’ centres during the study period, 
subgroup analyses were performed between the intervention group and those 
participants in the control centres who did not make use of innovations in follow-up 
care. However, these subgroup analyses also did not show differences in outcome 
variables either.  

Chapter 8  

This chapter presents the main results in relation to the research questions, as well as a 
number of methodological and theoretical considerations with regard to our studies. 
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The chapter concludes with recommendations for rehabilitation practice and further 
research. 
     The most important conclusion is that persons with SCI may experience a variety 
of health problems immediately after rehabilitation, as well as in the long-term, which 
negatively affect their functioning. Although the need for better follow-up care is 
increasingly recognised, few follow-up care programmes have been described in the 
literature, and most of these  programmes have not been evaluated properly. 
Therefore, there is no evidence for the effects of follow-up care programmes on the 
prevalence of secondary impairments, well-being or the quality and costs of care. Since 
our transmural nursing care model had been inconsistently and incompletely 
implemented in both of the ‘experimental’ rehabilitation centres and there were also 
several methodological and practical limitations, it was not possible to formulate final 
conclusions regarding its effectiveness. We feel that implementing the transmural 
nursing care model in a more client-centred way and applying it more strictly may 
both improve its effectiveness. Because health problems are common among persons 
with SCI living in the community, further development, implementation, evaluation 
and publication of follow-up care programmes for persons with SCI remains highly 
relevant. 
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Inleiding 

Verbeteringen in de acute zorg en revalidatie van mensen met een dwarslaesie hebben 
ertoe geleid dat bepaalde specifieke complicaties die samengaan met het optreden van 
een dwarslaesie niet of minder frequent optreden. Vanaf 1950, is de levensverwachting 
van mensen met een dwarslaesie aanzienlijk toegenomen en daarmee ook het belang 
voor zorgaspecten op de lange termijn.  
     Uit eerdere onderzoeken is bekend dat er verschillende tekortkomingen bestaan in 
de zorg aan mensen met een dwarslaesie na ontslag uit klinische revalidatie. De 
coördinatie en afstemming van zorg na ontslag uit het revalidatiecentrum is verre van 
perfect. Tevens is er weinig overeenstemming tussen professionals voor wat betreft 
wie primair verantwoordelijk is voor de verschillende zorgaspecten. Verschillende 
studies toonden tevens aan dat mensen met een dwarslaesie allerlei problemen tegen 
kunnen komen in hun dagelijkse leven. 
     Dit proefschrift rapporteert over gezondheidsproblemen die mensen met een 
dwarslaesie  tegenkomen in hun dagelijkse leven na ontslag uit het revalidatiecentrum. 
Tevens wordt verslag gedaan van een initiatief om de nazorg aan mensen met een 
dwarslaesie te verbeteren, waarbij het verpleegkundig perspectief als uitgangspunt 
diende. 
 
De belangrijkste onderzoeksvragen waren: 

• Welke verpleegproblemen en gezondheidsproblemen ervaren mensen met een 
dwarslaesie na ontslag uit het revalidatiecentrum en welk gezondheidsgedrag 
passen mensen met een dwarslaesie toe om het optreden van deze problemen 
te voorkomen of te vertragen? 

• Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor het succesvol 
implementeren van transmuraal verpleegkundige zorg in de revalidatie? 

• Wat zijn de effecten van transmuraal verpleegkundige zorg (en andere 
nazorgprogramma’s) op het ontstaan van gezondheidsproblemen, heropnames 
en de ervaren kwaliteit van nazorg bij mensen met een dwarslaesie? 

Hoofdstuk 1 

In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over dwarslaesie, prevalentie en het zorgtraject 
dat mensen met een dwarslaesie doorlopen. Tevens worden de onderzoeksvragen en 
de opzet van het proefschrift beschreven. 
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Hoofdstuk 2 

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van een exploratieve studie naar problemen 
die mensen met een dwarslaesie ervaren na ontslag uit het revalidatiecentrum en 
binnen het verpleegkundig aandachtsgebied liggen (verpleegproblemen). De volgende 
problemen bleken het meest belangrijk te zijn: beperkingen in activiteiten van het 
dagelijkse leven (ADL), moeite hebben om hulp te vragen (assertiviteit), pijn, 
verwerkingsproblemen, afhankelijk zijn van persoonlijke hulp en problemen met de 
veranderde blaasregulatie. De respondenten gaven tevens aan dat de verpleegkundige 
zorg tijdens de klinische revalidatieperiode en na ontslag verbeterd kan worden. 

Hoofdstuk 3 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een survey naar de prevalentie van 
gezondheidsproblemen bij leden van Dwarslaesie Organisatie Nederland, naar de 
problemen die als meest belangrijk ervaren worden en naar de impact hiervan op 
dagelijkse en sociale activiteiten.  
     Deze studie toont aan dat mensen met een dwarslaesie in hun thuissituatie allerlei 
gezondheidsproblemen ervaren. De meest voorkomende problemen waren: 
problemen ten gevolge van een veranderende blaas- en darmregulatie, spasme, pijn, 
oedeem en problemen op sexueel gebied. De respondenten gaven aan veel 
belemmeringen te ervaren voor wat betreft dagelijkse en sociale activiteiten ten 
gevolge van deze problemen. Pijn werd als het meest belemmerende probleem 
ervaren. Het optreden van deze problemen nam niet af naarmate mensen langer de 
dwarslaesie hadden. Hetgeen de noodzaak voor nazorg sterk onderstreept. 

Hoofdstuk 4 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een beschrijvende studie naar het 
gezondheidsgedrag van mensen met een dwarslaesie in hun thuissituatie, naar de 
relatie tussen gezondheidsgedrag en respondent/laesiekenmerken, en gezondheids-
gerelateerde variabelen als de aanwezigheid van en het aantal secundaire stoornissen.  
     De frequentie waarmee bepaalde gezondheidsbevorderende gedragingen werden 
toegepast varieerde aanzienlijk. Zowel per patiënt als per gezondheidsbevorderend 
item. De respondenten passen drukverlagende methoden niet frequent toe wanneer ze 
in hun rolstoel zitten of rijden. Er werden bijna geen statistisch significante verschillen 
geobserveerd tussen subgroepen van respondenten gevormd op basis van respondent 
of laesie kenmerken. De totaalscores voor gezondheidsgedrag namen echter 
significant toe naarmate de respondenten ouder waren. Preventieve maatregelen tegen 
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decubitus werden significant frequenter toegepast door mensen met een complete 
dwarslaesie. Tevens werden gezondheidsgedragingen meer toegepast door mensen 
met één of meerdere secundaire stoornissen.  
     Er werd geconcludeerd dat het heel belangrijk is de efficacy van 
gezondheidsgedragingen, die tijdens de klinische revalidatie gepromoot worden, goed 
te testen, aangezien gezondheidsvoorlichting en educatie een centraal onderdeel 
vormen van elk revalidatieprogramma en secundaire stoornissen veelvuldig 
voorkomen. 

Hoofdstuk 5 

Dit hoofdstuk rapporteert over de resultaten van een literatuurstudie (systematic 
review) naar nazorgprogramma’s voor mensen met een dwarslaesie in hun 
thuissituatie uitgevoerd door revalidatiecentra. Het doel van deze review is doel en 
inhoud van de nazorgprogramma’s te beschrijven en te vergelijken en na te gaan of er 
bewijzen zijn voor de effectiviteit van deze programma’s op het optreden van 
secundaire stoornissen, welzijn, de kwaliteit en de kosten van zorg.  
     In totaal werden 24 artikelen in de review opgenomen. De beschrijvingen van 
nazorgprogramma’s waren soms erg kort, vaag en versplinterd. Vijf methoden van 
nazorg werden geïdentificeerd: telemedicine, poliklinische spreekuren, huisbezoeken, 
case management en gemende methoden van nazorg. Zestien van de 24 programma’s 
werden tot op bepaalde hoogte geëvalueerd. Over het algemeen was de kwaliteit van 
de evaluaties laag. De meeste evaluaties waren pre-experimenteel van aard. Slechts drie 
evaluaties waren quasi-experimenteel en twee waren experimenteel in opzet. Ondanks 
het feit dat verschillende studies positieve effecten claimden, was het niet mogelijk 
conclusies te trekken over de effectiviteit van nazorg op het optreden van secundaire 
stoornissen, welzijn, de kwaliteit en de kosten van de zorg. 

Hoofdstuk 6 

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling en inhoud van het transmuraal 
verpleegkundig zorgmodel en de resultaten van de procesevaluatie. Dit zorgmodel 
werd ontwikkeld in samenwerking met Dwarslaesie Organisatie Nederland, 
wijkverpleegkundigen, huisartsen, revalidatie -verpleegkundigen, -managers, en -artsen 
en onderzoekers. Het centrale element van het zorgmodel bestaat uit een transmuraal 
werkende dwarslaesie verpleegkundige met een ‘brugfunctie’ tussen thuiswonende 
mensen met een dwarslaesie, hulpverleners uit de eerste lijn en het revalidatiecentrum. 
De transmuraal verpleegkundige is lid van het klinische revalidatieteam en geeft één 
dag in de week nazorg. De vier hoofdtaken zijn: 
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• het ondersteunen van mensen met een dwarslaesie en hun partner/familie bij 
gezondheidsproblemen op verpleegkundig gebied 

• het ondersteunen van hulpverleners in de eerste bij de specifieke zorg aan 
mensen met een dwarslaesie 

• het bevorderen van een goede afstemming van zorg tussen hulpverleners van 
de eerste lijn en het revalidatieteam 

• het geven van feedback aan het revalidatieteam naar aanleiding van ervaringen 
met ex-revalidanten en het doen van verbetervoorstellen voor de klinische zorg 

 
In twee revalidatiecentra werd het zorgmodel ingevoerd. De procesevaluatie liet zien 
dat de interventie niet in alle details geïmplementeerd was en dat er een duidelijk 
verschil was tussen de twee centra. Belemmerende en bevorderende factoren werden 
op drie niveaus gevonden: (1) het niveau van de individuele beroepsbeoefenaar 
(kennis, kunde en vaardigheden van de transmuraal verpleegkundige), (2) het niveau 
van de organisatie en de financiële structuur (de beschikbaarheid van faciliteiten en 
financiën), (3) de sociale context (mening van collega’s, managers en andere 
betrokkenen). Het feit dat er niet voldoende tijd was om alle activiteiten van het 
zorgmodel in praktijk te brengen, werd als belangrijkste belemmerende factor ervaren. 
De kracht van het model ligt in de combinatie van ondersteuning aan patiënten na 
ontslag, samenwerking met eerstelijns hulpverleners en feedback aan het 
revalidatieteam op basis van ervaringen met ex-revalidanten. 

Hoofdstuk 7 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de effectevaluatie van het transmuraal 
verpleegkundig zorgmodel beschreven. In totaal werden 31 mensen die transmuraal 
verpleegkundige zorg ontvingen in de twee experimentele revalidatiecentra vergeleken 
met een ‘gematchte’ steekproef van mensen met een dwarslaesie uit zes andere 
revalidatiecentra, die de gebruikelijke nazorg ontvingen. Matching werd toegepast voor 
het niveau en motorische compleetheid van de dwarslaesie, geslacht en leeftijd.  
     Eén jaar na ontslag bleken er geen significante verschillen te zijn tussen de 
interventie- en controlegroep voor wat betreft het voorkomen van 
gezondheidsproblemen (decubitus, urineweginfecties, spasme, pijn, luchtweginfecties, 
lage bloeddruk en gewichtstoename), heropnames in ziekenhuis of revalidatiecentrum 
en de ervaren kwaliteit van nazorg. Aangezien de ‘gebruikelijke’ nazorg in de helft 
(drie van de zes) van de controlecentra werd uitgebreidt gedurende de 
interventieperiode zijn er subgroep analyses uitgevoerd tussen de interventiegroep en 
deelnemers in de controlegroep waar de nazorg niet werd uitgebreidt gedurende onze 
studie. Deze subgroep analyses lieten echter ook geen verschillen zien voor wat betreft 
de uitkomstvariabelen. 
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Hoofdstuk 8 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten aan de hand van de centrale 
vraagstellingen van het onderzoek beschreven. Tevens worden er een aantal 
methodologische en theoretische kanttekeningen bij de verschillende deelstudies 
geplaatst. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor de 
praktijk en toekomstig onderzoek. 
     De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat mensen met een dwarslaesie 
allerlei gezondheidsproblemen kunnen ervaren zowel op de korte als de lange termijn 
na klinische revalidatie, die hun functioneren negatief beïnvloeden. Alhoewel het 
belang van betere nazorg steeds meer onderkend wordt, zijn er pas enkele 
nazorgprogramma’s beschreven in de literatuur. De meeste van deze 
nazorgprogramma’s zijn niet goed geëvalueerd. Daarom is er geen bewijs voor de 
effectiviteit van nazorgprogramma’s op het optreden van gezondheidsproblemen, 
welzijn, de kwaliteit en kosten van de zorg. Aangezien ons transmuraal verpleegkundig 
zorg model niet consistent en volledig werd ingevoerd in beide experimentele 
revalidatiecentra en er tevens enkele methodologische en praktische problemen waren, 
bleek het niet mogelijk definitieve conclusies te trekken over de effectiviteit. De 
effectiviteit zou mijn inziens verbeteren indien het zorgmodel meer vraaggericht en 
strikter volgens plan ingevoerd zou worden. Aangezien bij thuiswonende mensen met 
een dwarslaesie veel gezondheidsproblemen voorkomen, blijft verdere ontwikkeling, 
implementatie, evaluatie en publicatie van nazorgprogramma’s uitermate relevant.  
 
 




