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SAMENVATTING

Het I-roofddoelvan dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht In effecten op kwaliteit
vail de z~nrgvoorpacienren met stabnele dialheres type 2 ofstabielechronisc3re luchnvegobsrr~dcrre(COPD),wdnrteer die zorg wordt verschoven van arts naar verpleegkundig
specialist. Daarnaast is de haalbaarheid van oizdersteuning van de huisarts door de
verpleegkundig specialist ~n de fase van vroege opsporirig van COPD onderzocht,
acirwvijl de Djseasr Aceivary Score (DAS283 is ondessocht op zljn geschilctheid o m stabiliteir van reumaroïde artritis (RA) hij p a t i k t e n vasr te soellen. Veroridersteld werd dat
cie uitkomstea~van zorg zouden worden bieinvloed door de centrale positie van de
verpleegkundig specialist in de diverse zorgnenverken. Substitutie van zorg en fransrnmrale zorg worden namelijk beschouwd als manieren om de sameniwerkirig en de
~iLsternrningin de zorg voor chronisch ziekcn te verbereren alsmede de effectiviteit cn
efficiency van deze zorg.
In h o o f d s t ~ ~2kwordt onderzocl~rof de DAS28 geschikc is o m de mate van scabilitelt van TC4 door verplecgltusudig specialisren vast re stellen en of de hierop gebaseerde
criteria voldoeride betrouwbaar zijn om patigreten in een stabiele ziektefase uit ren poliklirrische pati2sitcngrocp te selecteren ter includeriirg i i l eeri zorgnetwerk. In vergelijkitlg mei diabetes ei? CQPD is er voor r$4geen internationaal geaccepteerde parameter
om stabiliceir vasr re stellen. 13atiencen die met regelmaat o p de polikliniek reumatologie van het academisch ziekea-ihuis Maastricht komen, werden uitgenodigd voor het
wasrsicllen var) de *late van stabiiliteit van hhan M. Zesenzestig (663 patienten deden
mee aan het onderzoek (completion race 68%) en ondergingen d r ~ metingen
e
met de
DAS28-criteria. Met bijna 40% van de parienten geclassificeerd als stabiel en een
blijkt dat de DASZ8-crireria geschikt zijn om patienten
goede owereensieint~iingsscore~
mer srabiele, laag actieve M t e selecteren uit een poliklinische patiëntengroep met RA.
Hoofdst~ilc3 beschrijft de resultaten van eetr literatuurstudie mct tien trials in
termen van de effectiviteit en de eficiericy van zorgnandellen voor patignten met
diabetes rype 2 uCC0PD waarin de verpleegkundige een centrale ral bezit. D e trials
Iateti vcrscliilleri zien in de rollen en de taken die de verpleegkundigen ait tv oeren en
c i ~ ~ ~ r iin
i ~zowel
ee
de oiiderzochre als geconstateerde effecten. OverJeving, klinische
p;lr:lirietrrs, kwaliteit vair leven, zelf~orggedrag,en pari?i-tttevredeizI1eid wol-den
heschtr~i,wdals iiidicatoren vírer effectiviteit, en wordei1 gerelateerd aan medische
consumptie cn k o ~ t e eer
~ i bepaling va11 de e%ciency van de rnodellerm voor claronische
zorg. De liier,ai~iztïstudieI x r zien dar kliniscl-ie parameters niet zo va& verbeteren als
verw,icht wordt. Verb~irerln~en
i11 kwaliteit vali leven, zalfiurggedrag en patienttevredenlieid ti-cden op, te~wijlpatiënten een hogere medische consumptie rapporitercri
w-iriireer ze zorg krijgen vati de verpleegl.cundig specialist. Verder blijkt L I ~ Cde literatii~irsiudiedat, :ifbanlteliik van de samenstelling van de interventie, effectieve en efficiente inodellen voor chrornische zorg KleK een centrale rol voor de verpleegkundige zljn
tiirgewerlcr. Gecoïlsrateerd wordt dat cwaluatieonderzoek naar de processen en de

effecten van die zorg voor chroniscli zieken ~iotligzijn o m meer inzicht te krilgcn cip
\n.elke wyjzegoede kwalirelt van zorg kan mrordtn gel.>andh;laM de nabije toekanrst.
Urn de lezer in staat ie stellen de belangrijhe eigenschappeil en resuliiater~term
aanzien van de cerrtrale ~nderzoeksvrai~en,
zoals die zijn gepresetiteerd in hoofdSIuk i,
5 en 6, re vergelzjlnien nuet d e samcizpevati-eliteratuur in liuofdsruk S, ~ i j deze
n samen-ewaa in tabel I en tabel 2.
Hoofdstuk 4 en 5 Baten de resultaten zlen van twee zorg~~enverkeken
voor p'xtienten
met diaberes Vpe 2 waarin een centrale rol wordt vcrviild door de verpleegkundig
k t eficaen op Irw.aliirelt van zorg als zorg
specialist (habel 1). H u o f d s t ~ ~4k~ ~ l d e m o ede
voor patiénten met stabiele diahetes ry-pe Z wordr verschoven van pollkliniek naar huisartsenprakrijk èn van endocrinoloog naar ~erplceglrundu~
specialist (diagonale substitutie). D e verpleeglk~indlgspeclalisr, welke het l-ioogsce verpleegkundig halificatieniveau heek en gespecraliseesd is in tiiabetes, voert taken uit betreffende de directe
patiëntenzorg, de organisatie en de coörciinarie vati rnsg aan individuele patienren,
consultat~een de bevordering van experrisc. Drie van de aafirbevolen driemasiidelijkse
consulten worden wessclroven naar de werpleegk~indigbpeci.iYist, remijl 6411 jaarlijk?,
consulr aan de endocrinoloog blijft voorbehoucien. De irntervenitie is ~oïgviildi,I~ T Q D O collair vastgelegd et-i ontving instemming vain alle lïetrokken par~ijen.O p basis van een
non-eqciivalent control group design blijkt ria 12 iïnaariden daar,rner tiirzonriering wdìn
de glycaeinische controle, patlsnrgroepcn vcrgeliikbadi zijn qua gezondl2cidstoestaizd,
~ e l h o r ~ ~ e d rkentlis
a g , aver diabetes, patientrevredenbeiid, en consiiltaaies inrt zorgver3ienee (tabel 2). Het gemiddelde t-lbAi, niveau vata pariënren dit: zorg eric\.angen vali
de verpleeglcundig specialist in de huisarrseiiprakiijk verbetert (met-0.3% tot 8.3%;
pi=3 I), terwijl het gemiddelde HbAI, niveau v;ln patienten die zorg crnmanigcii va11 d e
endocrinoloog op de poliklii-iiek verslechtert (i-i~et-t 0.2Yo tot 8.8°i0; n=23, p-wa.irde
tussen groepeir=O.001).
re rniakca;, vnn ecn one-group prere~t-posrre~r
d e s i p rner aanvuI8et~de
Door
Q

vergelijkingeo~met data udr IiooiFdscuk4, iqiard~de verscliuivit-~gvrin ~ a r vsiai
g p,triënitea-r
met stabiele diabetes type 2 vair l-iuisarts naar ~ e r p l e e ~ k u ~ ï ds pi g~ m " P 5 (verric;ilie
t
substitutie) in hoofdstnk 5 besrudeerd. Met enkele kleine adnprnssingei> is gebruik
gerna&t wan het protocol uir het model v a n Iiool'dsculi, 4. %o lag het aanral door cle
verplergktanidig specid~stte vesïicli~encoiiszrlleri nier v/ist, maai de jaar I i j 1ïse conrnole
door de huisarts
Wederorn treedt een statis~ischsign~iijcanteverbetering 017 in
glycaernische conrrole (met-0.3% tor 77.%: n = l 5 8 ) als ook in gezoridheidstoesla~id,
zelkorggedrag, kennis aver didberes, en pati~ncrevrederilieid.Patikntcn rapporreercleïi
sigizifiance coendme in het aantal ccansulren met ~oogvcrleinei-l.Hoofdstuk 4 e ~ 5? laten zben dat op substitutie gebaseerde zorgnetwerken, waarin rradiciarncel
door de arïs venrulde rollenr en raken worden o~ergetio~men
door dl: verpleegkundig
sgieclalist,in termen wan patiEnruitkomsrcn resulteren In cqtiivalcnre kwalrteir van zorg
en verbereringen na glycaemische controle.
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Hoofdstuk G en 7 beschrijven inren9inties wrr.trin de \~erplergkilndng\pecialist eet1
cenrrale rol vesvulr 111 de zorg aan I-iisisen nret COPD. D c effesrruriop k~valireitv:rea
zorg, wanileeir tdkeëi in de zorg, voor pol~lorlinmschbehdndelde patiënten inzr ~e.ihi~Be

COPD orden v e r s r h o ~ nvan longarts naar verpleegkundig specialist (verric-ale
subs~itutie),worden gcëvalueercil in hoofdstuk 6 L ' . O I ~ V ~ T ~ vialdt
P I I ~ ~P l~~~L a ~volgrns
S
eer) protocol np de polikliniek vaii erli algcr~rcrn~iekelit~tiii
dooi eie verplccgktii~dig
~~ecialiisr,
welke het hoogste verpleegkundig k~aiifi cnrieirivr~~i~
heef~'repi g r ~ p ~ c i ~ l i seerd is in COPI33 Door gchr~iikre maken van een r.andomilse.d coaitrollet1 riiaY 'hlijkt
na i) rrnaai-iden dat de groepen (inrenventie g o r p n = 9 1 , coirrrole $roep n=83) vergelijk-

haar zijrr voor Wii?iischeparrirnerrrs,ge~onrllicidsïoestand,I:eni~isover COI5B1, ?CICzorggeclrag, tenvijl pannerilen d i c z r ~ orirzjarrgen
r~
van de vel pleegltrzncligspecialisr iaieer
coi~suliaricskrijgen en, eveneens sra~isrischsi,irarIìc.irat, ecn hogere ~evrrdei7ilzciJover
de zorgverlening rdppcrlterria. De soriclilsie luidr d,ii lier vctisclauivzii Yata zorg voot
~;>oliklii-iisckcbchi~zrdeld~
patienren Irreir CC>k'/S door eeir prrrcc,c«ll.irn- werkznde
verpleegkuiidtge, i11 cerrrirn van ~)atient~~iiIcomstii~a,
ceri gcrezhr~ie~asdigd
nltc;irriitic;l'i\
voor zorgverlening door een longartb.
PToo~dstzik7besc!irijft hoc patiériiei-i, die htnii huisarts beroclircii voor t.en nier dan
een long.iandoeniile; gerelateerde recEei.i en die verlildarden (ru)rokcr uc: ~ i j i n ,een
diagnostische lortgfuncc~caesr hebben ondergaan die werd uutgevoeröl door cen iongverpleegkur~digein de huis.~rtsr~iprakel)k.
COPI1 wcad v~st~e\ilc!d
oi7dcr 7 ~ 4 %
V ; B I ~de
ris~copaciencen (n=231), iewijl cle hetl.oeiwbaarl-ieid var1 de vroege opspoi ing duor
niet-artsen in de hulsartsei-ipra8it1jliIwerd l>evestigddooi- de voors~-hrllirr.idc
waardes van
de !jariabelen pakj~rct-iei1 kortademigl-aeit2ai-aderd c ~ ycic~ki7iteix.
e
Gecrrricludecrd word1
dat de dienste11 van de verplccgkiiiidig specitalist. ook \waardevol zijn in devroege opsporing vati COPD.
111 her aEsluitende h ~ o f d s t u k ~ r o r na
d ~een
, korte sarïien-ivnttingvan de voornaatnste
bevlndiirgen van de szudics in dit prorfschrift, i n g c p d n
de rnerhadolog~cc17c'E>eper!tingen er1 \varden a,ai?iheveliiagei.sgedniira Y ~ E belcd
~ T
ci~
verder onclcrloek. Voor Biet
evalueren van de effecven van rorgrietwcrkcn voor ctisonisclr ~ielcernmet ecn cerrtrzle
rol voor de vcrplerglcuridng \pecialisa is gebirl~kgemaakt va11vcrsclu~llendc~ : o I I c ~ c ~ ~ ~ L
desrgI?iuHet, in vi*.rschillcndcrnaac, optreden viln diverse vtwincn v,iil hlas is derhalve
on~esmijdeli~k,
rrraar Beverr desoiidaillis beldngrijIce rn~iclaterrop. Eder vcr<ch~iivrn
vnn
zorg voor chi-oniscl-i zieken van arrs naar verplleegliilindig specialist is in rermera van
pai~ncrii~komszengsrechi~aardigd,maar d ~ e n rtrok op ai-idcrc gch~edcri,mal5 j ~ i r i discYp c11 economisch, t e wordeir gerechrva~rcilgd.Verclei ni-ider~oek,imci bij~rindere
adlidacht \ro(>r$e rncrhodolog~e,is nodig om o p t i m ~ a gl c b a ~ ~ itek I < u i ~ n emaken
~i
va11
'le dieilisrerrwan de verpleegkundig specialisr in de m i g voor her ioei~en.~t.nd
aarirdl
chronmrch zieken.

