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Summary

Heart failure patients are a group of chronic patients whose number is growing. The
aging of the population, the increasing chances of surviving acute cardiac problems
and the improved recognition of heart failure have resulted in increased numbers of
chronic heart failure patients.

Heart failure is described as a complex clinical syndrome rather than an objective
definable disease, and it is frequently characterized as the complex of symptoms that
are related to the inadequate perfusion of tissue during exertion and often to retention of
fluid. Heart failure patients often suffer from symptoms like breathlessness or fatigue,
either at rest or during exertion, or/and ankle swelling. These symptoms have a major
impact on the daily life of patients and their families. In addition, treatment, life-style
changes, and insecure prognosis have a large influence on their lives.

The growth in the number of patients with heart failure necessitates a shift in the
emphasis of the health care system. In addition to the increased need for diagnosis
and medical treatment, there is a growing emphasis on care and adequate follow-up
of the chronic patient population. Different strategies are used to advance quality of
care, improve patient outcomes and decrease use of resources. Nurses are increasingly
involved in these new care initiatives that often are aimed at improving continuity of
care between hospital and home. Although several models of care are described and
are expected to improve care, no randomized Dutch studies have been reported that
evaluate the effect of nursing care in a heart failure population.

In this thesis the importance of education and support is described and the develop-
ment of a standard nursing care plan for patients with chronic heart failure is presented.
Finally the results of a study evaluating the effects of education and support in a heart
failure population are presented. The first part of the thesis describes the background
of the study.

Chapter 2 of this thesis provides an overview of the literature on factors associ-
ated with hospital readmission of older patients in general and heart failure patients in
particular. Important factors reported to be related to rehospitalization are sociodemo-
graphic and medical factors, premature discharge, failing support system, medication-
related problems and noncompliance. In addition, the role of nurses in preventing
unplanned readmissions is described. In the literature interventions in the area of
discharge planning, patient education and follow-up are recommended. Recently, a
growing number of publications have appeared on improving the quality of care for
patients with heart failure. Research into the effects, however, is limited. At the time
of the start of the study, only I randomized clinical trial evaluating the effects of a
multidisciplinary intervention had been published. In the growing number of studies
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that have since been published, however, different interventions, different populations
and different heart care systems were evaluated, which makes the results not always
comparable.

Chapter 3 presents an overview of nursing care for patients with heart failure as
described in practice, in literature and in standard nursing care plans. Based on inter-
views with 45 nurses, a review of all pertinent literature published between 1983-1993
and a review of standard nursing care plans used in the Netherlands to care for patients
with heart failure, four composite themes emerged: namely basic nursing care, assess-
ment and observation, symptom-relieving interventions, and patient education. Caring
for patients with heart failure is very complex and is often aimed at keeping a very del-
icate balance, for example, between rest and activity, fluid intake and elimination, and
therapeutic cost and benefit. Treatment strategies for optimizing care for these patients
are described and experimental evaluations of programs is recommended focusing on
cost-effectiveness and quality of life.

Part II of this thesis describes the development and the content of the supportive-
educative intervention for patients with advanced heart failure.

Chapter 4 presents the development of a supportive-educative program that is de-
signed to develop self-care abilities of patients with heart failure. To structure nursing
care for these patients and their families in a consistent systematized way, Orem's Gen-
eral Theory of Nursing is used as a frame of reference.

As the disease progresses, patients have to make adjustments in their lives. To suc-
cessfully make these adjustments, patients need certain knowledge and skills. Nurses
can help patients by support, guidance, provision of a developmental environment and
teaching ("supportive-educative" system). To use such a supportive-educative system
successfully, nurses need to focus on specific needs for patients with heart failure.
There is no known well-defined or structured program available that can be used to
enhance heart failure patients' abilities to engage in self-care. Thus, to develop such
a supportive-educative program for patients with heart failure, the needs and abilities
of a "prototypical" heart failure patient were described. This information was used to
develop an assessment tool that enables the "actual" needs and abilities of a specific
heart failure patient to be described. Finally, a supportive-educative nursing program
was designed for patients with heart failure.

By using a theory as frame of reference, various aspects of care could be structured
in a consistent systematized way, recognizing the impact of heart failure on various
aspects of life. Using the multi-dimensional approach of the theory consequences of
heart failure, social and personal aspects were addressed.

In chapter 5 a case study is used explain and illustrate the intervention and to
review the importance of the standard nursing care plan. In this case study a nurse
educates and supports a patient with heart failure during hospital admission, telephone
follow-up within 3 days and home visit within 10 days after readmission. Several
standards topics (e.g. medication, fluids, daily weighing, and anxiety) are discussed,
and with the specific patient attention is paid to sleeping problems, social isolation and
problems with transportation.

The case demonstrated that using an assessment form and a standard nursing care
plan enhanced the quality of care provided, by guaranteeing continuity of care. The



209

case study also showed the advantage of patients having easy access to specialist nurses
in a well-documented and specialized environment. Restrictions in the care plan that
were found include the length of the follow-up (only 7-10 days) and the limited specific
interventions for psychosocial problems.

Part III of the thesis reports the results of the study into the effects of the supportive-
educative intervention as described in the previous chapters.

Chapter 6 describes the method. A randomized controlled study was conducted
to study the effects of a supportive-educative nursing intervention on self-care (agency
and behavior), resource utilization and quality of life. Heart failure patients admitted to
the cardiology ward (May 1994-March 1997) of the University Hospital in Maastricht
(the Netherlands) were screened for potential eligibility to the study. Patients were
randomly assigned to a control or intervention group. Patients in the intervention group
(n=84) received extra education and support from a nurse guided by a standard nursing
care plan. The control group (n=95) received care-as-usual. To evaluate the effect of
the supportive-educative nursing intervention, data were collected at baseline (hospital
admission), and after 1, 3 and 9 months after discharge. Data were collected on self-
care agency, self-care behavior and use of resources (readmissions, contacts with health
care providers). Patients were also asked to report on barriers for self-care behavior.
Three dimensions of quality of life were evaluated: functional capacity, symptoms and
psychosocial adjustment to illness, and a global score of overall well-being was given
by the patient.

In total 564 patients were screened for eligibility for the study. Of these patients 226
met the inclusion criteria and 186 gave their informed consent. During the 9 months
follow-up, 45 patients died (24%) and 9 patients did not want to continue participation.
In total 132 patients participated in the 4 interviews. The mean age of these patients
was 72 years (±9), 60% were male and 45% were living alone.

Chapter 7 presents the effects of the supportive-educative intervention on self-care
agency and self-care behavior. Data were collected by means of two questionnaires
(Appraisal of Self-care Agency Scale, ASA) and the Heart Failure Self-care Behavior
Scale). Additional data were collected on barriers for self-care behavior. Answers were
categorized into limitations in knowledge, limitation in judgment/decision-making and
limitation in skills. No significant differences were found in self-care agency between
the two groups. Self-care behavior, however, did show significant differences.

Patients from both the intervention and the control group increased their self-care
behavior within 1 month of discharge, probably as a result of hospitalization. The self-
care behavior of patients in the intervention group, however, was significantly greater at
1 and 3 months after discharge, compared to patients from the control group. Although
both groups decreased self-care behavior during the following 8 months, the increase
from baseline remained statistically significant in the intervention group, while this was
not the case in the control group. Although a difference existed in self-care behavior of
patients in the control and intervention group, the main reason for limited self-care be-
havior was not considerably different between the two groups. A trend towards fewer
limitations in knowledge in the intervention group wasdiscerned. Despite intensive
education and support, several patients in the intervention group reported limitations
in self-care behavior. Some patients in the intervention group stated that a limitation
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of knowledge was their reason for not conducting self-care behavior, but the major-
ity of the patients reported limitations in judgment and decision-making, implying that
patients know how to behave, but choose to act differently.

Chapter 8 describes the effects of the supportive educative intervention on re-
source utilization. From the hospital computer database and a questionnaire, data were
collected on readmission and contacts with health care providers. One month after
discharge from the hospital and 14% of the patients had been readmitted to the hos-
pital, with no differences between the control and intervention group. Three months
after discharge this had accumulated to 31% in control patients and 26% in interven-
tion patients (not significant). Nine months after discharge 47 patients (50%) from the
control group had been readmitted, compared to 31 (37%) of patients of the interven-
tion group. (\-=2.8, p=o.oo6). The same trend was found in visits to the Emergency
Heart Center (EHC) of the hospital. During the 9 months of follow-up, relatively fewer
intervention patients (24%) visited the EHC compared to patients from the control
group (38%) (\'=2.7. p=o.oo4). Reviewing the resource utilization in this study, we
found that within 1 month of hospital discharge, 75 of the patients (57%) had a follow-
up appointment with their cardiologist. Only 10 patients did not have any scheduled
appointment with a cardiologist, internist or general practitioner within a month of dis-
charge. We also found that patients with heart failure use a lot of health care resources
within 9 months of discharge. On the other hand, patients showed limited use of home
nursing care, home health and other health care services.

Only a limited relationship between resource utilization and self-care was found.
Higher self-care abilities of the intervention patients were associated with fewer con-
tacts with their General Practitioner. In the control group it was found that patients
with higher scores on self-care behavior showed fewer readmission days for cardiac
causes.

The reason for not finding a significant effect on resource utilization, while other
comparable studies did find effects may lie in the differences in health care systems.
Another explanation may be found in the "dose" of the intervention. Suggestions to
improve the intervention include longer follow-up (by a nurse or a physician) and the
increased accessibility of such a person.

In the subsequent chapters of the thesis the quality of life of patients with advanced
heart failure is discussed.

Chapter 9 describes the quality of life of heart failure patients with decreased or
normal systolic function. In addition, differences between patients with systolic and
diastolic dysfunction were analyzed and factors relating to quality of life were assessed
using regression analysis.

Three dimensions of quality of life (functional capabilities, symptoms and psy-
chosocial adjustment to illness) and overall well-being score were assessed during
interviews of 186 patients with chronic heart failure.

On average patients walked 172 meters in 6 minutes and reported functioning in
daily life at a mean level of 4.5 MET. Patients experienced four different symptoms
of heart failure. Most of them described dyspnea, fatigue, sleep disturbance and ankle
edema. Problems with psychosocial adaptation occurred mostly in social and voca-
tional environment. Overall well-being of patients was rated as a 6.4 on a 10-point
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scale. In regard to quality of life, the only differences between patients with systolic
and diastolic heart failure was the occurrence of ankle edema and health care orienta-
tion. The variance in components of quality of life was partly explained by demograph-
ics and clinical characteristics. All three dimensions of quality of life were related to
self-care.

Patients with heart failure seen in clinical practice are often not comparable to
patients described in major clinical trials or patients that are admitted for transplant
evaluation. Their functional capabilities are more compromised, but they may have
fewer problems with psychosocial adjustment. Patients with normal systolic dysfunc-
tion also report low quality of life. It could be important to enhance self-care abilities
of patients to improve psychosocial adaptation to illness.

The change in quality of life during the study is described in chapter i o and 11. As
described previously, the intervention was effective on self-care behavior.

The intervention proved to be effective for patients with both high and low levels
of self-care behavior at baseline. The effect of the supportive-educative intervention
on quality of life was limited. Quality of life as measured by functional capabilities,
number of symptoms and psychosocial adjustment improved after hospitalization in
both groups, with no differences between intervention and control groups throughout
the study period.

There was a trend indicating difference in change in symptom severity and dis-
tress between the two groups. Patients from the intervention group experienced their
symptoms as being less frequent and less distressing 9 months after follow-up. We also
expected that patients reporting better heart failure related self-care behavior (e.g. com-
ply with diet, weighing) would report better quality of life. However, we only found a
limited relationship between self-care behavior and psychosocial adjustment to illness
and well-being. Symptoms and functional capabilities were not found to be related
to self-care behavior. Better behavior does not always lead to better quality of life
outcomes, reflecting the complexity of mechanisms underlying improving outcomes.

Despite the trend of differences in experiences of symptom frequency and distress,
one can argue that the intervention failed to show effectiveness in improving quality of
life. It is questionable whether health care interventions are strong enough to improve
quality of life of these elderly advanced heart failure patients. It is difficult to get
insight into what really constitutes a good quality of life in this patient population.
Since optimizing quality of life is one of the major goals in heart failure treatment,
health care providers and researchers should be focused on getting more information
on quality of life and improving quality of life. From both a clinical and theoretical
perspective it is important to identify predictors of change of quality of life.

Chapter 11 reports analyses on which clinical, demographic, self-care and health
care variables are associated with a change in quality of life of patients with chronic
heart failure. The data of patients with complete data-sets (n=74) were used. Multiple
regression analyses were performed with the change score of each dimension of quality
of life (functional capacity, symptoms and psychosocial adjustment) and well-being as
the dependent variable. Clinical, demographic, self-care and health care variables were
entered as the predictors.

The baseline score mainly predicted the changes in 3 dimensions of quality of life
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and in overall well-being. Of the demographic variables, age and gender were slightly
related to a change in quality of life over time. In addition, patients who were older
and patients with a relatively bad physical condition at baseline (more prior admissions,
N YHA IV, low functional capabilities, diabetes, lung disease, and high weight loss dur-
ing admission) were less likely to improve their quality of life. This might suggest that
elderly and physically vulnerable patients need tailored multidisciplinary interventions
that focus on their specific situation (e.g. heart failure clinics, home visits, multidis-
ciplinary approach, discharge planning and disease management). Patients who were
able to take good care for themselves (i.e. had high self-care agency) or patients who
improved their self-care abilities reported more improvement of functional capacity
and psychosocial adjustment than patients with low self-care agency at baseline. This
suggests that in addition to the predictors age and physical condition, self-care agency
can be used to tailor interventions. Patients with low self-care agency may need help
to use or enhance social support or to get home nursing care. Maybe they cannot take
care of themselves, but nurses can help them arrange for care.

Patients with improved psychosocial adjustment to illness reported improvement in
overall well-being during the study period. It is important to address the possibilities to
improve psychosocial adjustment to illness in patients during recovery. Interventions
aimed at adaptation could include patient and family counseling, involvement of com-
munity services or providing help in vocational problems. Further attention should be
paid to differences between male and female patients.

Little relationship appears to exist between resource utilization and quality of life.
In those few cases where relationships were statistically significant, increased resource
use over the 9 months was related to poorer quality of life or overall well-being.

In the chapter 12 critical reflection on the study and suggestions theory, practice
and research are presented.

The most important limitations of the study are the intensity ("dose") of the in-
tervention, the insensitivity of the instruments, generalizability and the limited data
collection on short term (1 month).

In regard to using Orem's General Theory of Nursing, it is concluded that the
theory was helpful in systematizing the intervention. However, the theory is often too
abstract for practical use. It was suggested that several aspects need clarification (e.g.
the relationship between self-care and quality of life) and several aspects can be added
(e.g. the role of the nurse in managing the care process).

To improve the intervention 10 recommendations are made. These are based on
results of the study, recent literature and experiences during the study and the imple-
mentation in practice. The recommendations concern

• Content (constantly update, expand documentation, involve patient and family)
• Format/form (combine hospital and home visit, use additional interventions)
• Intensity (extend follow-up, improve accessibility)
• Inclusion of disciplines beyond nursing in hospital and in the community
• Adaptation to possibilities of the organization

Recommendations concerning research include research into mechanisms underly-
ing resource utilization and quality of life and factors related to (a change in) quality
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of life of patients with heart failure. In addition, it is stressed that more randomized
studies are needed to evaluate new care models for patients with heart failure, such
as home-care programs, heart failure clinic or nurse practitioner. In these studies the
intensity (dose) of the intervention should be considered. It is also recommended to
stimulate research on the role of the general practitioners and home nursing care in
the care of patients with heart failure. Aspects of continuity and co-ordination of care
should be addressed in the whole disease process of the patient, meaning from optimal
education and treatment after a myocardial infarction to palliative care in the terminal
phase of heart failure.
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Samenvatting

Met de verschuiving van acute naar chronische ziekten in de Westerse wereld neemt
het aantal patienten met hartfalen fors toe. Mensen met coronairlijden leven langer dan
voorheen, de sterfte bij hartinfarcten neemt af en de mogelijkheden voor opsporing
en behandeling van hartfalen zijn toegenomen. Een eenduidige definitie van hartfalen
ontbreekt weliswaar. maar algemeen gebruikelijk is de benadering dat hartfalen een
complex klinisch syndroom is en geen objectief te definieren ziekte. Hartfalen ontwik-
kelt zich als gevolg van een hartaandoening en wordt gekenmerkt door verschillende
symptomen die samenhangen met een slechte doorbloeding van weefsel gedurende
inspanning en het vasthouden van vocht.

Patienten met chronisch hartfalen zijn vaak kortademig bij lichte inspanning of
zelfs in rust, zijn snel moe. en houden vocht vast (bijvoorbeeld in de benen of in de
buik). Deze symptomen hebben een grote invloed op het leven van de patienten en hun
familie.Maar ook de behandeling. verschillende leefregels en een onzekere toekomst-
verwachting hebben een grote impact op het dagelijks leven.

Bekend is dat steeds meer mensen met hartfalen worden opgenomen en dat het
heropnamecijfer hoog is (14-50% binnen 6 maanden. afhankelijk van het land en
patientengroep). Uit de literatuur blijkt dat veel heropnames bij een betere zorg en
follow-up waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden.

De groei van het aantal patienten met hartfalen heeft consequenties voor de ge-
zondheidszorg. Met diverse nieuwe zorginitiatieven probeert men zowel in Nederland
als in het buitenland in te spelen op de groeiende groep patienten met hartfalen, maar
er is op dit gebied in Nederland nog weinig onderzoek gedaan.

Dit proefschrift bespreekt de noodzaak voor voorlichting en begeleiding voor pa-
tienten met chronisch hartfalen, de ontwikkeling van een standaardverpleeglan voor
voorlichting en begeleiding en de resultaten van een onderzoek naar de effecten hier-
van.

Na de algemene introductie in hoofdstuk 1 wordt in deel I van het proefschrift de
achtergrond van het onderzoek besproken.

Hoofdstuk 2 behandelt de redenen waarom oudere patienten in het algemeen en
specifiek oudere patienten met hartfalen een tweede keer in het ziekenhuis belanden.
Een aantal socio-demografische en medische factoren die met heropnames van oudere
patienten met hartfalen samenhangen zijn moeilijk of niet te beinvloeden, maar er zijn
ook factoren waar wel wat aan gedaan kan worden. Deze zijn met name: een te vroeg
ontslag uit het ziekenhuis na de opname, onvoldoende sociale steun. problemen met
betrekking tot medicatie (onderdosering, interactie) en therapie-ontrouw rond het dieet
of de medicatie.
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Vervolgens wordt beschreven welke rol een verpleegkundige zou kunnen hebben
in het voorkomen van onnodige heropnames. In de literatuur wordt een betere ontslag-
planning en daarmee een betere voorbereiding op het leven na ontslag uit het zieken-
huis, geadviseerd. Een andere belangrijke interventie is voorlichting en begeleiding
rond diverse onderwerpen zoals de symptomen, de medicatie, het dieet, beweging, de
prognose, therapietrouw en de vraag wat te doen bij verslechtering. Een andere moge-
lijkheid om de zorg aan patienten met hartfalen te verbeteren is gelegen in follow-up
en nazorg. Dit kan in de vorm van telefonisch contact na ontslag, een huisbezoek van
de verpleegkundige of een bezoek van de patient aan de polikliniek binnen korte tijd
na ontslag uit het ziekenhuis.

In de afgelopen jaren is er al wat meer gepubliceerd over nieuwe vormen van ver-
pleegkundige zorg aan patienten met hartfalen. Onderzoek naar de optimale verpleeg-
kundige zorg en de effecten hiervan zijn nog steeds schaars. Toen we ons onderzoek
begonnen was er slechts een gerandomiseerd onderzoek naar de effecten van een mul-
tidisciplinaire interventie beschreven, daarna werden nog vier gerandomiseerde onder-
zoeken gedaan in verschillende landen, met verschillende interventies en verschillende
populaties.

Over de inhoud van verpleegkundige zorg aan patienten met chronisch hartfalen
gaat hoofdstuk 3. Hierin wordt verslag gedaan van de huidige zorg zoals in mijn
inventariserend onderzoek uit 1994 is beschreven. De informatie komt uit literatuur-
onderzoek. uit de analyse van standaardverpleegplannen voor patienten met hartfalen
uit Nederland en uit semi-gestructureerde interviews met 45 verpleegkundigen uit het
ziekenhuis en van de thuiszorg. Vier belangrijke onderwerpen komen daaruit naar
voren: basis-verpleegkundige zorg, observatie, symptoomverlichtende interventies en
patientenvoorlichting.

Verpleegkundige zorg aan patienten met hartfalen is ingewikkeld en is veelal ge-
richt op het vinden van een -per definitie zeer wankel- evenwicht tussen bijvoorbeeld
rust en activiteit, vochtinname en uitscheiding. voor- en nadelen van therapie. In dit
hoofdstuk is een aantal aspecten van voorlichting beschreven: algemene voorlichting,
prognose, activiteiten, dieet, medicatie en therapietrouw. Tot slot wordt gepleit voor
het experimenteel testen van interventies waarbij zowel aandacht besteed wordt aan
kosten-effectiviteit als aan de kwaliteit van leven van patienten met hartfalen.

Deel II van dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en de inhoud van de interven-
tie die in Maastricht werd ontwikkeld voor voorlichting en begeleiding van patienten
met chronisch hartfalen.

In hoofdstuk 4 wordt de verpleegkundige zelfzorgtheorie van Orem gebruikt om
informatie uit literatuur en praktijk onder te brengen in een standaardverpleegplan
dat bruikbaar zou moeten zijn in de voorlichting en de begeleiding van een patient
met chronisch hartfalen. Bij het voortschrijdend hartfalen moet een patient zich in
de loop van zijn leven met hartfalen herhaaldelijk aan veranderde omstandigheden -
symptomen, behandeling, leefregels- aanpassen. Hiervoor hebben patienten kennis
en vaardigheden nodig. Verpleegkundigen kunnen patienten van informatie voorzien,
adviezen geven, de patienten helpen zich te ontwikkelen en kennis en vaardigheden
aanleren. Hierbij dienen zij zich te richten op de specifieke behoeften van de patient
met hartfalen en diens familie. Tot nu toe ontbrak een gestructureerd en welomschre-
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ven voorlichtings- en begeleidingsprogramma om patienten te ondersteunen zodat zij
optimaal voor zichzelf kunnen zorgen.

Om een dergelijke interventie te kunnen ontwikkelen was eerst een beschrijving
nodig van alles wat een patient met hartfalen zou moeten kunnen doen om goed voor
zichzelf te zorgen. Aan de hand hiervan kan men voor een individuele patient bekijken
of deze activiteiten uit kan voeren en op welke punten hij/zij kennis, motivatie, training
of andere ondersteuning nodig heeft. In het standaardverpleegplan is een anamnese
opgesteld en staan bij verschillende onderwerpen mogelijke interventies van verpleeg-
kundigen genoemd.

De theorie maakte het mogelijk om de informatie goed te ordenen en bood ruimte
om aandacht te besteden aan de uitwerking van hartfalen op verschillende aspecten
van het leven.

In hoofdstuk 5 wordt deze nieuw-ontwikkelde interventie aan de hand van een
casus besproken. De verpleegkundige bespreekt met een patient met hartfalen aan
de hand van het standaardverpleegplan een aantal onderwerpen die van belang zijn
om goed voor zichzelf te kunnen zorgen. De verpleegkundige bezoekt de patient een
aantal maal in het ziekenhuis, neemt binnen 3 dagen na ontslag telefonisch contact met
hem op en gaat binnen 10 dagen op huisbezoek. Een aantal standaard onderwerpen
komt in de gesprekken met de patient in het ziekenhuis aan de orde, bijvoorbeeld
medicatie, vochtbeperking, regelmatig wegen, angst. Daamaast is er bij deze specifieke
patient extra aandacht voor slaapproblemen, vereenzaming en vervoersproblemen. Het
standaardverpleegplan dwingt de verpleegkundige steeds om volledig te zijn. Ze kan
steeds nagaan of belangrijke punten aan de orde zijn geweest. Daarnaast beschrijft
het plan acties die de verpleegkundige direct uit kan voeren. Omdat het verpleegplan
transmuraal is, wordt de continuiteit van de zorg voor de patient gewaarborgd en kan de
verpleegkundige een aantal onderwerpen dat in het ziekenhuis al is aangekaart, thuis
afronden. In de opzet van de interventie is de verpleegkundige een laagdrempelig
aanspreekpunt en heeft alle nodige contacten in het ziekenhuis om snel in te kunnen
grijpen. Het standaardverpleegplan bleek in de uitvoering een aantal beperkingen te
hebben. Zo wordt de follow-up tijd van 7-10 dagen vrij kort gevonden en zijn de
interventies voor psychosociale problemen summier uitgewerkt.

In deel III wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de effecten van de eerder
beschreven interventie. De centrale vraag in het onderzoek was: wat is het effect van
extra voorlichting en begeleiding aan patienten met hartfalen dooreen verpleegkundige
in het ziekenhuis en thuis op hun zelfzorggedrag, hun gebruik van gezondheidszorg-
voorzieningen en op hun kwaliteit van leven?

Hoofdstuk 6 behandelt de methode van het onderzoek. Om de onderzoeksvraag te
beantwoorden is een experimenteel onderzoek gedaan. Patienten die met de diagnose
hartfalen waren opgenomen op de afdeling cardiologie van het AZM en die aan een
aantal criteria voldeden, werden toegewezen aan een controlesituatie (verpleegkundige
zorg zoals gebruikelijk) of aan de interventiesituatie (extra voorlichting en begeleiding
aan de hand van het eerder beschreven standaardverpleegplan door een voor het project
aangestelde verpleegkundige).

Patienten die meededen in het onderzoek werden vier maal geinterviewd: eerst
in het ziekenhuis tijdens hun opname (baseline), vervolgens via de telefoon 1 maand
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na hun ontslag uit het ziekenhuis, en daama nog eens drie en negen maanden na ont-
slag bij henzelf thuis. Er werden gegevens verzameld over hun zelfzorg (vermogen en
gedrag), hun medische consumptie (o.a. heropnames, bezoek aan huisarts, wijkverple-
ging etc.,) en over de kwaliteit van hun leven (symptomen, psychosociale aanpassing
en functionele capaciteit en hun algemene gevoel van welbevinden). Ook werd mensen
gevraagd waarom ze bepaalde gezonde gedragingen (bijvoorbeeld regelmatig wegen)
achterwege lieten.

In totaal werden tussen mei 1994 en maart 1997, 564 patienten gescreend om mee
te doen aan het onderzoek. Van hen voldeden 226 aan de criteria en gaven 186 toe-
stemming om mee te doen aan het onderzoek. Gedurende de follow-up periode van
negen maanden overleden er 45 patienten (24%) en wilden negen mensen niet meer
mee doen. Uiteindelijk hebben 132 patienten aan alle 4 interviews deelgenomen. De
gemiddelde leeftijd van deze patienten was 72 jaar, 60% was man en 45% was alleen-
staund.

In hoofdstuk 7 worden de effecten van de voorlichting en begeleiding van de
verpleegkundige op het zelfzorgvermogen en het zelfzorggedrag besproken. Patienten
scoorden het vermogen om voor zichzelf te zorgen aan de hand van de vragenlijst
"Appraisal of Self-care Agency Scale" (ASA). Daarnaast werd in een interview ge-
vraagd naar hun gedrag rond hun behandeling en symptomen, bijvoorbeeld regelma-
tig wegen, de arts waarschuwen bij symptomen (Heart Failure Self-care Behavior
Scale). Ook werd gevraagd naar de eventuele barrieres die zij ondervonden in dat
gedrag De uitspraken werden gerangschikt onder kennis, attitude/keuze of vaardig-
heid/mogelijkheden. Er werd geen significant verschil gevonden tussen de twee groe-
pen als men kijkt naar het vermogen om voor zichzelf te zorgen. Wat betreft gedrag
bleek dat mensen uit beide groepen hun gedrag significant verbeterden vergeleken met
de baseline score. Echter patienten uit de interventiegroep rapporteerden wel een beter
zelfzorggedrag dan patienten in de controlegroep. De effecten van de interventie wa-
ren een maand na ontslag het grootst en waren drie maanden na ontslag nog aanwezig,
maar na negen maanden was het verschil tussen de twee groepen niet meer statistisch
significant.

De barrieres voor gezond gedrag waren in beide groepen niet verschillend, behalve
dat er een trend was dat patienten uit de interventiegroep minder vaak een tekort aan
kennis als barriere aangaven dan patienten uit de controle groep. Opvallend was dat
zelfs na intensieve voorlichting en begeleiding, voor enkele items van gezond gedrag
een gebrek aan kennis een belangrijke barriere is. Verder geven veel mensen aan wel
te weten dat ze bepaalde dingen eigenlijk zouden moeten doen (bijv. een arts waar-
schuwen bij symptomen) maar dat ze dat bewust niet doen.

In hoofdstuk 8 worden de effecten van de voorlichting en begeleiding (zoals be-
schreven in deel II) op het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen gepresenteerd.
Uit de computerbestanden van het AZM en op basis van een vragenlijst werden gege-
vens verzameld over heropnames, contacten met artsen, verpleegkundigen en andere
hulpverleners in de eerste en de tweede lijn. Een maand na opname in het ziekenhuis
was 14% van de patienten minstens eenmaal opnieuw in het ziekenhuis opgenomen
geweest: dit cijfer lag voor beide groepen patienten gelijk. Na drie maanden liep dit
heropnamecijfer op tot 31 % voor patienten uit de controlegroep en 26% voor patienten
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uit de interventie groep (dit verschil was statistisch niet significant). Na negen maan-
den waren 47 patienten (50%) uit de controle groep minstens eenmaal heropgenomen
geweest, tegen 31 (37%) van de interventiepatienten. (\-=2.8, p=o.oo6). Een zelfde
trend werd gevonden in het gebruik van de Eerste Harthulp (EHH) van het ziekenhuis.
Binnen de negen maanden van de follow-up periode deden relatief minder patienten uit
de interventiegroep (24%) een beroep op de EHH dan patienten uit de controlegroep
(38%) (^=2.7, p=o.oo5). Uit de gegevens over het bezoek aan andere hulpverleners
bleek dat de meeste mensen binnen een maand contact hadden gehad met een arts
(huisarts, cardioloog of internist). Veel patienten zijn onder controle van meerdere
specialisten maar slechts een beperkt aantal mensen heeft contact met de thuiszorg
(wijkverpleging of gezinsverzorging) of met een fysiotherapeut, dietiste etc.

Er werd tevens een -beperkte- relatie tussen gebruik van gezondheidszorgvoorzie-
ningen en zelfzorg gevonden. Bij patienten uit de interventiegroep was een hoger zelf-
zorgvermogen gerelateerd aan minder contacten met een huisarts. In de controlegroep
bleek dat laag zelfzorggedrag gerelateerd was aan meer cardiologische heropnames.
Dat we geen significant effect konden vinden op heropnames, terwijl andere soortge-
lijke studies in bijvoorbeeld de Verenigde Staten een dergelijk effect wel aantonen, kan
liggen aan het feit dat in Nederland het aantal heropnames bij voorbaat al lager is. Een
andere reden is dat de "dosis" van de interventie nog niet hoog genoeg was, oftewel
dat de interventie versterkt zou moeten worden door langere follow-up (door een arts
of een verpleegkundige) en dat er een laagdrempelig aanspreekpunt zou moeten zijn
waar de patient met vragen en problemen terechl kan.

De volgende hoofdstukken van het proefschrift gaan over de kwaliteit van leven
van patienten met hartfalen.

In hoofdstuk 9 wordt de kwaliteit van leven van patienten met systolische dys-
functie en patienten met diastolische dysfunctie beschreven. Zijn er verschillen in de
kwaliteit van leven van deze twee groepen patienten en welke demografische, klinische
en zelfzorgvariabelen vertonen een relatie met de drie gemeten dimensies van kwali-
teit van leven (functionele capaciteit, symptomen en psychosociale aanpassing aan de
ziekte)? Ook werd gekeken in hoevenre het algemeen welbevinden van patienten door
deze drie dimensies werd verklaard.

De 186 patienten (gemiddelde leeftijd 73 jaar. 58% mannen) die aan de eerste me-
ting van het onderzoek meededen (tijdens opname in het ziekenhuis) werden op grond
van hun linker ventrikel ejectiefractie (evt. aangevuld met klinisch oordeel van de car-
dioloog) ingedeeld in twee groepen: voornamelijk systolische dysfunctie (n=i5O) of
diastolische dysfunctie (n=36). Aan de patienten werden vragen gesteld over symp-
tomen (welke, hoe vaak en hoe vervelend), psychosociale aanpassing aan de ziekte
(PAIS), en hun functionele capaciteit (MET). Ook deden zij de 6-minuten-looptest.
Op een 10 puntsschaal scoorden mensen hun algemeen gevoel van welbevinden, dat
gemiddeld op een 6.4 lag. Mensen liepen gemiddeld 172 meter in 6 minuten en hun ge-
middelde functionele capaciteit was 4.5 MET. Tijdens de opname rapporteerden men-
sen gemiddeld vier symptomen: meestal kortademigheid, vermoeidheid, slaapproble-
men en dikke benen. Problemen in psychosociale aanpassing deden zich meestal voor
op het gebied van sociale en huishoudelijke activiteiten. In de kwaliteit van leven was
het enige verschil tussen de twee groepen dat de patienten met diastolische dysfunc-
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tie relatief vaker enkeloedeem hadden dan patienten met systolische dysfunctie en dat
patienten met systolische dysfunctie minder problemen hadden met de medische be-
handeling en het gezondheidszorgsysteem. Slechts een beperkt aantal demografische
en klinische factoren hing samen met de kwaliteit van leven. Het zelfzorgvermogen
hing samen met alle drie dimensies van de kwaliteit van leven; het zelfzorggedrag ver-
toonde alleen een zwak verband met de functionele capaciteit. Ook werd het algemeen
welbevinden maar in beperkte mate verklaard door de drie dimensies van kwaliteit van
leven.

Vergeleken met patienten uit andere onderzoeken hadden de patienten in dit onder-
zoek een slechtere functionele capaciteit maar ze vertoonden een betere psychosociale
aanpassing aan de ziekte. Dit kan verklaard worden door een verschil in populatie
(leeftijd) of in de situatie (opgenomen, transplantatiekliniek etc.).

De algemene conclusie luidt dat zowel patienten met systolische als patienten met
diastolische dysfunctie een verminderde kwaliteit van leven hebben en dat interventies
om de kwaliteit van leven van patienten te verbeteren gericht moeten zijn op beide
groepen. Aandacht voor de zelfzorg van de patient kan in dergelijke interventies van
belang zijn.

Hoe in de loop van het onderzoek de kwaliteit van leven is veranderd staat beschre-
ven in hoofdstuk 10 en 11.

Hoofdstuk 10 behandeJt het effect op kwaliteit van leven van de voorlichting en
begeleiding door een verpleegkundige. Hierboven werd al duidelijk dat deze interven-
tie effect had op het zelfzorggedrag van patienten. Dit effect bleek aanwezig te zijn
zowel bij mensen met een hoog als laag zelfzorggedrag tijdens opname.

Gedurende de negen maanden van follow-up nam het aantal symptomen af, ver-
beterde de psychosociale aanpassing van patienten en was er een verbetering in hun
functionele capaciteit. Hun algemene gevoel van welbevinden bleef redelijk constant
tijdens de nametingen. Er waren slechts kleine verschillen in aspecten van kwaliteit
van leven tussen de patienten in de controlegroep en patienten in de interventiegroep.
Alhoewel verpleegkundige begeleiding het aantal symptomen niet verminderde, leek
het er wel op dat er bij patienten uit de interventiegroep een grotere afname in de mate
van symptomen was en in de last die zij hiervan ondervonden.

Er werd slechts een beperkt verband gevonden tussen zelfzorggedrag en de kwali-
teit van leven. Zelfzorggedrag hield alleen verband met de psychosociale aanpassing
aan de ziekte en met het algemene welbevinden van de patient. Hoe moeilijk het ook is
om de kwaliteit van leven van oudere patienten met hartfalen te verbeteren, het is toch
nodig om hier aandacht aan te besteden. Meer aandacht voor het verbeteren van func-
tionele capaciteit, het goed instellen op medicatie en het toesnijden van behandeling
en zorg op de individuele patient zijn noodzakelijke maatregelen. Verder wordt gepleit
voor onderzoek naar wat de kwaliteit van leven van deze patienten bepaalt en hoe die
verbeterd kan worden. Vanuit praktisch en theoretisch perspectief is het belangrijk te
weten welke factoren verband houden met een verandering in kwaliteit van leven.

Hoofdstuk 11 bevat analyses over de veranderingen in kwaliteit van leven en fac-
toren die daarmee in verband gebracht worden. Aan de hand van de gegevens van de
patienten die alle vragenlijsten hadden ingevuld (n=74) werden onderzocht welke kli-
nische, demografische en zelfzorgvariabelen een relatie hadden met een verandering in
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functionele capaciteit. symptomen en psychosociale aanpassing. Daarnaast werd ge-
keken in hoeverre een verandering in functionele capaciteit. psychosociale aanpassing
en symptomen samenhingen met een verandering in het algehele welbevinden. naast
demografische, klinische en zelfzorgvariabelen.

Met name de toestand van de patient bij opname (hun baseline score) bleek be-
palend te zijn voor de situatie na drie en na negen maanden na ontslag. Verder werd
gevonden dat oudere patienten en patienten met een relatief slechte fysieke conditie
bij opname (veel heropnames in het verleden, NYHA IV. lage functionele capaciteit,
co-morbiditeit en veel vochtverlies tijdens opname) minder verbetering in kwaliteit
van leven hadden dan patienten met een relatief betere conditie of jongere patienten.
In interventies (naast voorlichting denke men hier ook bijvoorbeeld aan revalidatie)
moet men rekening houden met de oudere patienten en fysiek kwetsbare patienten. In
feite dient men verschillende vormen van interventies te overwegen, bijvoorbeeld een
thuisbezoek, een multidisciplinair team, transmurale zorg, ontslagplanning en/of een
hartfalencentrum.

Verder blijkt dat patienten met een hoog of verbeterd zelfzorgvermogen ook een
grotere verbetering ondervonden in hun functionele capaciteit en psychosociale aan-
passing dan mensen die een laag of niet verbeterd zelfzorgvermogen hadden. Ook dit
gegeven is van belang als men een interventie op een patient af wil stemmen.

Een verbetering in psychosociale aanpassing hing samen met een verbetering van
het algemene gevoel van welbevinden. Het verbeteren van psychosociale aanpassing
betekent bijvoorbeeld dat men psychosociale begeleiding biedt aan de patient en diens
famil'ie, dat er hulp in de huishouding komt of dat men een of ander vorm van maat-
schappelijke dienstverlening inschakelt. Ook dient hierbij aandacht te zijn voor moge-
lijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

Er werd nauwelijks verband gevonden tussen het gebruik van gezondheidszorg-
voorzieningen en de kwaliteit van ieven. behalve dat de mensen met meerdere her-
opnamedagen en meer contacten met de huisarts ook een lagere kwaliteit van leven
rapporteerden.

In hoofdstuk 12 worden de resultaten van het onderzoek kritisch bekeken en aan-
bevelingen gedaan voor theorie. praktijk en verder onderzoek. Niet alle verbanden die
wij hadden voorondersteld zijn ook gevonden; daarom is het model dat in de introduc-
tie werd gepresenteerd. aangepast.

De belangrijkste beperkingen van dit onderzoek betroffen de kracht (de dosis) van
de interventie, de algemeenheid van de meetinstrumenten, de generaliseerbaarheid. en
de beperkte gegevensverzameling op de korte termijn (1 maand).

De verpleegkundige theorie van Orem blijkt een nuttig instrument te zijn geweest
om gegevens te ordenen en systematiek aan te brengen in de voorlichting en begelei-
ding van de patienten. Toch merk ik op dat Orem's theorie zich door haar abstractheid
moeilijk leent voor praktisch gebruik en dat een aantal aspecten verduidelijking behoe-
ven (zoals de relatie tussen zelfzorg en de kwaliteit van leven) of misschien toegevoegd
(bijvoorbeeld de rol van de verpleegkundige in het management van het zorgproces).

Voor de verbetering van de interventie zijn I o aanbevelingen opgesteld. Deze aan-
bevelingen zijn niet aileen gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek, maar ook op
recente literatuur, ervaringen opgedaan gedurende het onderzoek en de implementatie
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in de praktijk. De aanbevelingen betreffen

• de inhoud (het constant actualiseren van het verpleegplan, het verbeteren van de
verslaglegging, de participatie van patient en familie);

• de vorm (de combinatie ziekenhuis en thuisbezoek, het gebruik van extra inter-
venties);

• de intensiteit (het verlengen van de periode van follow-up, het verbeteren van
laagdrempelige toegang);

• de multidisciplinariteit zowel in de eerste als in de tweede lijn;
• het inpassen van een interventie in de eigen organisatie en regio. .

Enkele van deze veranderingen (langere follow-up, samenwerking met de cardio-
loog, laagdrempelige toegang tot de verpleegkundige) zijn overgenomen in het huidige
polikliniekmodel in Maastricht dat na het onderzoek van start is gegaan.

In het slot van dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
Onderzoek naar mechanismen die verantwoordelijk zijn voor medische consumptie en
factoren die gerelateerd zijn aan (de verandering) in kwaliteit van leven kan inzicht
opleveren waarmee de zorg aan patienten met chronisch hartfalen verder verbeterd kan
worden.

Daarnaast wordt benadrukt dat meer gerandomiseerd onderzoek nodig is om nieu-
we interventies voor patienten met hartfalen zoals thuiszorgprogramma's, een polikli-
niek of een nurse practitioner te evalueren. Cruciaal is ook dat we erachter moeten
komen wat de juiste intensiteit (dosis) van de interventie is. Ook wordt gepleit voor
meer onderzoek naar de rol van de eerste lijn in de zorg voor patienten met hartfalen.
Hierbij moet men het hele ziekteproces van de patient in ogenschouw nemen, dus van
goede voorlichting en behandeling na een hartinfarct tot palliatieve zorg bij terminale
patienten met hartfalen.




