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Er is een aanzienlijke groep CVA-patiënten die jaren na het ontstaan van het
CVA kampt met persisterende beperkingen. Ondanks dat er een duidelijke
noodzaak bestaat voor nazorg aan CVA-patiënten na ontslag uit ziekenhuis of
revalidatie-instelling, schiet de huidige zorg hierin te kort. Deze review had tot
doel om een actueel overzicht te geven van de effectiviteit van verschillende
vormen van multidisciplinaire nazorg die worden aangeboden aan CVApatiënten. In totaal werden 11 studies gevonden die multidisciplinaire nazorg
hebben onderzocht op effecten op kwaliteit van leven, ADL-functioneren en
sociale participatie. In deze review werden in slechts 2 studies positieve effecten gevonden op de kwaliteit van leven. Geen enkele van de geïncludeerde
studies liet positieve effecten zien op het functioneren op ADL-niveau en sociale participatie werd niet gebruikt als uitkomstmaat. Verder hoog kwalitatief
effectonderzoek is nodig.

Dit artikel is de Nederlandse vertaling van: Fens M, Vluggen T, van Haastregt JC, Verbunt JA, Beusmans GH, van Heugten CM. Multidisciplinary care
for stroke patients living in the community: a systematic review. J Rehabil
Med. 2013;45(4):321-30
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Inleiding
Een cerebrovasculair accident
(CVA) is een van de belangrijkste oorzaken van sterfte, verlies
van zelfstandig functioneren en
afname in de kwaliteit van leven
(1,2). De zorg voor CVA-patiënten is vooral gericht op de acute
en klinische revalidatiefase. Dit
is waarschijnlijk vanwege het feit
dat binnen deze eerste periode het
meeste herstel optreedt (3). Er
is echter een aanzienlijke groep
CVA-patiënten die zelfs nog jaren na het ontstaan van het CVA
kampen met persisterende beperkingen (4-6). Deze beperkingen kunnen zich uiten in fysieke
problemen zoals een paralyse of
vermoeidheid, maar ook in psychische en cognitieve problemen,
bijvoorbeeld een depressie en/of
geheugenstoornissen (7-12). Een
groot gedeelte van de CVA-patiënten keert na revalidatie terug
naar de oorspronkelijke woonsituatie, waar ze te maken kunnen
krijgen met verschillende problemen bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten en de sociale participatie (13,14). Patiënten
met een CVA moeten leren hoe ze
kunnen omgaan met deze beperkingen en hoe ze kunnen reïntegreren in het maatschappelijke
leven. Ondanks dat er een duidelijke noodzaak bestaat voor langdurige CVA-zorg na ontslag uit
ziekenhuis of revalidatie-instelling, schiet de huidige zorg hierin
tekort (15).
Onderzoek heeft aangetoond
dat het organiseren van de ziekenhuiszorg in de vorm van een
gespecialiseerde stroke unit de
voorkeur verdient (16). Maar er is
op dit moment onvoldoende ken-
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nis over hoe de nazorg georganiseerd zou moeten worden direct
en op de lange termijn na ontslag
uit het ziekenhuis of na revalidatie in een revalidatiecentrum of
verpleeghuis (17-22). In het afgelopen decennium zijn er verschillende reviews over het effect van
CVA-nazorg gepubliceerd, maar
deze publicaties waren niet up-todate, includeerden alleen crosssectionele en quasi-experimentele
studies, richtten zich op monodisciplinaire zorg of op zorg die
pas na één jaar post-CVA wordt
aangeboden (18-22). Een recente
review van Hillier en Inglis Jassiem onderzocht de effectiviteit
van CVA-nazorg die thuis of via
een polikliniek/dagbehandeling
werd aangeboden aan thuiswonende CVA-patiënten (23). Deze
review toonde aan dat nazorg het
meest effectief is als het in de
thuissituatie van de patiënt wordt
aangeboden. Hierbij moet echter
wel vermeld worden dat deze studie zich beperkt heeft tot alleen
de vergelijking tussen nazorg in
de thuissituatie ten op zichte van
institutionele nazorg. Het is daarom van belang dat de evidencebased kennis wordt verbreed door
ook naar de effecten van andere
vormen van nazorgprogramma’s
op basis van inhoud, organisatiestructuur en samenstelling van
het nazorgteam te kijken. Het
doel van deze review was om na
te gaan wat de effecten zijn van
verschillende vormen van multidisciplinaire nazorg die worden
aangeboden aan CVA-patiënten
die na ontslag uit het ziekenhuis
of revalidatie-instelling terugkeren naar de thuissituatie. De effecten van de behandelprogramma’s

werden onderzocht in termen van
ADL-functioneren, sociale participatie en kwaliteit van leven van
de patiënt.
Methode
Er is een systematische review
uitgevoerd waarbij de volgende
databases werden gebruikt: PubMed, EMBASE, CINAHL en de
Cochrane Library. Artikelen die
zijn gepubliceerd tussen januari
1980 en juli 2012 werden meegenomen in de review. De zoekstrategie voor de review bestond uit
vier onderdelen: 1) diagnose, 2)
type behandelprogramma, 3) uitkomstmaten en 4) setting. Binnen
de categorie ‘diagnose’ werden de
volgende zoekwoorden gebruikt:
stroke, cerebral infarction, cerebrovascular accident, brain infarction en cerebrovascular diseases. Binnen de categorie ‘type
behandelprogramma’ werden de
volgende zoekwoorden gebruikt:
follow-up care, follow-up service,
ambulatory care, ambulatory care
nursing, outpatient service, aftercare, long term care, home care
services, home care, home health
care, community-based rehabilitation, community services, community care, home health care,
community health care, home
rehabilitation. Binnen de categorie ‘uitkomstmaten’ werden de
volgende zoekwoorden gebruikt:
quality of life, activities of daily
living, daily life activities, ADL,
social participation. Binnen de
categorie ‘setting’ werden de
volgende zoekwoorden gebruikt: after discharge, living in the
community, community living,
community dwelling, patient discharge, hospital discharge, com-
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Identificatie

Artikelen geïdentificeerd binnen
databases:
 Pubmed: 501
 Embase: 728
 Cinahl: 316
 Cochrane: 302
(n=1847)
Dubbele artikelen
verwijderd
(n=349)

Screening

Geschiktheid

Artikelen gescreend op titel en
abstract
(n=1498)

Artikelen geëxcludeerd
(n=1403)

Full text artikelen beoordeeld
op geschiktheid
(n=95)

Full text geëxcludeerd
vanwege het niet
voldoen aan de
inclusiecriteria (n=84) of
niet opvraagbaar (n=2)

Toegevoegde artikelen door
screening van referenties
(n=5)

Geïncludeerd

Geïncludeerde studies en
meegenomen in kwantitatieve
analyse
(n=14)

Figuur 1: Selectieproces van artikelen binnen de systematische review
Referentie: Moher D, Liberati A, Tezlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Medicine. 2009;6(6):e1000097.doi: 10.1371/journal.
pmed1000097. Voor meer informatie: www.prisma-statement.org.

munity residing, home residing.
Op basis van de volgende inclusiecriteria werden de studies geselecteerd en meegenomen in de
review:
• randomized controlled trial,
• patiënten met de diagnose
CVA,
• 18 jaar of ouder,
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• thuiswonend na ontslag uit een
ziekenhuis of revalidatie-instelling,
• multidisciplinaire zorg,
• ADL-activiteiten, sociale participatie en/of kwaliteit van leven als uitkomstmaten.
Zorg werd gezien als multidisciplinair, als deze werd geleverd

door twee of meer verschillende
zorgprofessionals die samenwerkten in een team of als een centrale zorgverlener (bijvoorbeeld de
huisarts of een verpleegkundige)
werd ondersteund door een team.
Studies werden geëxcludeerd als
ze niet waren gepubliceerd in de
Engelse, Nederlandse of Duitse
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E:162 C:165

Gladman et al.

70 jaar

77/79 jaar
mediaan
121 (46%)

75,2 jaar
92 (52%)

Niet beschreven

Ischemisch CVA
of bloeding
Niet beschreven

Niet beschreven

0
0
0
0
0

E:87
C:89

Na afronding interventie:
AMPS motor: E:1.71 (SD 0.91), C:1.52 (SD 0.71) (NS)
AMPS process: E:1.26 (SD 0.75), C:1.37 (SD 0.53) (NS)
FIM motor: E:2.83 (SD 2.05), C:2.38 (SD 1.7) (NS)
FIM social: E:2.62 (SD 1.85), C:2.94 (SD 1.57) (NS)
IAM E:0.29 (SD 1.35), C:0.08 (SD 0.99) (NS)

Burton et al.
(2005)28
Groot-Brittannië

E:132
C:133

Gestructureerd
assessment
system vs
reguliere zorg
Nazorg aan huis

Uitkomstmaten en effecten
Score, SD of IQRa

0
+

Forster et al. (29)
Groot-Brittannië

Meetmomenten

BI: E:95 (SD -), C:95 (SD -) (NS)
SA-SIP30: E:0.8 (SD - ), C:0.71 (SD -) (S)

0
Nazorg door
verpleegkundige
vs reguliere
zorg

Na afronding
interventie

SSQoL: E:196 (SD -), C:199 (SD -) (NS)

Effect
experimentele
groepb

Na afronding
interventie

Nazorg vs
reguliere zorg
van huisarts
Nazorg vs
reguliere zorg
van huisarts
Individuele op
maat gemaakte
training door FT
en ET

Na afronding
interventie, 2 en
11 maanden na
afronding
interventie

Bjorkdahl et al.
(27)
Zweden

E:47
C:46

E:190 C:190

Allen et al. (26)
Verenigde Staten

0
0

0

Allen et al. (25)
Verenigde Staten

E:30
C:29

68,5 jaar
190 (50%)

53 jaar mediaan
44 (75%)

Ischemisch CVA
en TIA
Rankin scale ≤3
Ischemisch CVA
NIHSS ≥1

Ischemisch CVA
of bloeding
Niet beschreven

Na 11 maanden:
AMPS motor: E:2.18 (SD 1.04), C:2.28 (SD 0.94) (NS)
AMPS process: E:1.55 (SD 0.76), C:1.59 (SD 0.68) (NS)
FIM motor: E:3.14 (SD 2.07), C:2.99 (SD 1.76) (NS)
FIM social: E:2.68 (SD 1.67), C:3.29 (SD 1.5) (NS)
IAM: E:0.7 (SD 1.63), C:1.05 (SD 1.76) (NS)
Na 1 maand:
BI: E:15 (IQ 11), C:14 (IQ 8.5) (NS)
FAI: E7: (IQ 14), C:7 (IQ 15) (NS)

0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 en 10
maanden na
interventie

Na 10 maanden:
BI: E:17 (IQ 10), C:13.5 (IQ 7.25) (NS)
FAI: E:14 (IQ 16.3), C:12 (IQ 19.5) (NS)
FAI: E:6 (IQR 2-18), C:4 (IQR 1-14) (NS)
BI: E:16 (IQR 12-18), C:16 (IQR 11-18) (NS)

Na 2 maanden:
AMPS motor: E:2.02 (SD 1.08), C:1.88 (SD 0.78) (NS)
AMPS process: E:1.23 (SD 0.64), C:1.54 (SD 0.53) (NS)
FIM motor: E:3.22 (SD 2.12), C:2.86 (SD 1.9) (NS)
FIM social: E:2.65 (SD 1.7), C:3.04 (SD 1.48) (NS)
IAM E: 0.54 (SD 1.47), C:0.59 (SD 1.2) (NS)

6-7 maanden na
interventie

BI: E:17 (IQR 14-19), C:18 (IQR 15-20) (NS)

0
0
0
0
0

Interventie

Na afronding

Meetmomenten

Na afronding
interventie

Na afronding
interventie

Na afronding
interventie, 2 en
11 maanden na
afronding
interventie

1 en 10
maanden na
interventie

6-7 maanden na
interventie

Interventie

Nazorg vs
reguliere zorg
van huisarts
Nazorg vs
reguliere zorg
van huisarts
Individuele op
maat gemaakte
training door FT
en ET

Nazorg door
verpleegkundige
vs reguliere
zorg

Na afronding

Type en ernst
CVA

BI: E:17 (IQR 14-19), C:18 (IQR 15-20) (NS)

Na 10 maanden:
BI: E:17 (IQ 10), C:13.5 (IQ 7.25) (NS)
FAI: E:14 (IQ 16.3), C:12 (IQ 19.5) (NS)
FAI: E:6 (IQR 2-18), C:4 (IQR 1-14) (NS)
BI: E:16 (IQR 12-18), C:16 (IQR 11-18) (NS)

Type en ernst
CVA

Na 11 maanden:
AMPS motor: E:2.18 (SD 1.04), C:2.28 (SD 0.94) (NS)
AMPS process: E:1.55 (SD 0.76), C:1.59 (SD 0.68) (NS)
FIM motor: E:3.14 (SD 2.07), C:2.99 (SD 1.76) (NS)
FIM social: E:2.68 (SD 1.67), C:3.29 (SD 1.5) (NS)
IAM: E:0.7 (SD 1.63), C:1.05 (SD 1.76) (NS)
Na 1 maand:
BI: E:15 (IQ 11), C:14 (IQ 8.5) (NS)
FAI: E7: (IQ 14), C:7 (IQ 15) (NS)

Ischemisch CVA
en TIA
Rankin scale ≤3
Ischemisch CVA
NIHSS ≥1

0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

Na 2 maanden:
AMPS motor: E:2.02 (SD 1.08), C:1.88 (SD 0.78) (NS)
AMPS process: E:1.23 (SD 0.64), C:1.54 (SD 0.53) (NS)
FIM motor: E:3.22 (SD 2.12), C:2.86 (SD 1.9) (NS)
FIM social: E:2.65 (SD 1.7), C:3.04 (SD 1.48) (NS)
IAM E: 0.54 (SD 1.47), C:0.59 (SD 1.2) (NS)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Na afronding interventie:
AMPS motor: E:1.71 (SD 0.91), C:1.52 (SD 0.71) (NS)
AMPS process: E:1.26 (SD 0.75), C:1.37 (SD 0.53) (NS)
FIM motor: E:2.83 (SD 2.05), C:2.38 (SD 1.7) (NS)
FIM social: E:2.62 (SD 1.85), C:2.94 (SD 1.57) (NS)
IAM E:0.29 (SD 1.35), C:0.08 (SD 0.99) (NS)

Ischemisch CVA
of bloeding
Niet beschreven

BI: E:95 (SD -), C:95 (SD -) (NS)
SA-SIP30: E:0.8 (SD - ), C:0.71 (SD -) (S)

SSQoL: E:196 (SD -), C:199 (SD -) (NS)

Niet beschreven

Uitkomstmaten en effecten
Score, SD of IQRa

Ischemisch CVA
of bloeding
Niet beschreven

Gestructureerd
assessment
system vs
reguliere zorg
Nazorg aan huis

Gemiddelde
leeftijd
Percentage
mannen (N/%)
70,5 jaar
43 (46%)

Gemiddelde
leeftijd
Percentage
mannen (N/%)
70,5 jaar
43 (46%)

68,5 jaar
190 (50%)

53 jaar mediaan
44 (75%)

0
0
+

Effect
experimentele
groepb

77/79 jaar
mediaan
121 (46%)

Niet beschreven

Groepsgrootte
(E/C)

Groepsgrootte
(E/C)
E:47
C:46
E:190 C:190
E:30
C:29

75,2 jaar
92 (52%)

E:132
C:133

70 jaar

E:87
C:89

Forster et al. (29)
Groot-Brittannië

E:162 C:165

Studie en land

Studie en land

Allen et al. (25)
Verenigde Staten
Allen et al. (26)
Verenigde Staten
Bjorkdahl et al.
(27)
Zweden

Burton et al.
(2005)28
Groot-Brittannië

Gladman et al.
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E:56
C:55

Ytterberg et al.
(37)
Zweden

73,5 jaar
57 (51%)

76,8 jaar
Niet beschreven
Niet beschreven

Niet beschreven
BI

Niet beschreven
BI <10

Niet beschreven

Niet beschreven
CNS <6

Niet beschreven

Huisbezoeken
vs reguliere
zorg

Intensieve vs
non-intensieve
thuisrevalidatie

Revalidatieprogramma vs
reguliere zorg
Wijkteam vs
multidisciplinair
team

Casemanagement vs
regulier zorg

Gespecialiseerd
multidisciplinair
team vs
reguliere zorg

Wijkteam vs
reguliere zorg

vs reguliere
zorg

0
0
0
0
0

Na 4,5 maanden:
PCS: E:43.4 (SD 1.4), C:40.1 (SD 1.5) (NS)
MCS: E:50.6 (SD 1.3), C:48.2 (SD 1.5) (NS)
EQ-5D: E:0.69 (SD 0.02), C:0.64 (SD 0.03) (NS)
BI: E:92.7 (SD 2.0), C:89.9 (SD 2.2) (NS)
SIP: E:22.7 (SD -), C:17.5 (SD -) (NS)

2 maanden na
interventie

Na afronding
interventie

6 maanden na
ontslag

6 maanden na
interventie

BI: E: 17(IQR 10.8 – 19), C:15.5 (IQR 9-18) (NS)
FAI: E:12 (IQR 3-25.3), C:7.5 (IQR 3-16.5) (NS)
SF-36 physical functioning, E:35.2 (IQR 26.5-43.7),
C:32.7 (IQR 26.8 – 39.2) (NS)
SF-36 mental functioning, E:57.4 (IQR 49.9-62.9), C:57.1
(IQR 50.6 – 63) (NS)
BI: E:19 (IQR 17-20), C:18,5 (IQR 17-20) (NS
EQ-5D: E:0.71 (IQR 0.59 – 0.81), C:0.54 (IQR 0.26-0.73)
(S)
FAI: E:14 (IQR 6 – 26), C:18 (IQR 6-24) (NS)
Katz ADL index E:100% (SD -), C:98% (SD -) (NS)

0
0
0
0

Na afronding
interventie en
4,5 maanden na
interventie

Na afronding
interventie

0
0

0
+

0

0
0
0

0

0
0

0
0
0
0

Na 6 maanden:
BI: E:17 (SD -), C:18 (SD -)(NS)
Extended ADL: E:8 (SD -) C:10 (SD -) (NS)
BI: E:16 (IQR 12-18), C:16 (12-19) (NS)
Extended ADL: E:24 (IQR 13-38), C:25.5 (IQR 11-39)
(NS)
EQ-5D: E:52 (IQR 41-78), C:55 (IQR 40-72) (NS)
SF-36 physical function: E: 28.84 (SD 30.68), C: 28.85
(SD 28.48) (NS)
SF-36 social functioning: E: 66.57 (SD 34.69), C: 59.29
(SD 30.71) (NS)
Na afronding interventie:
PCS: E: 40 (SD 1.3), C: 38.4 (SD 1.4) (NS)
MCS: E:6.4 (SD 1.4), C:45.6 (SD 1.4) (NS)
EQ-5D: E: 0.63 (SD 0.02), C:0.62 (SD 0.02) (NS)
BI: E:91.4 (SD 2.1), C:90.4 (SD 1.7) (NS)

Na afronding
interventie en na
6 maanden
Na afronding
interventie

0

Extended ADL: E:8.5 (IQR 4-14), C:8 (IQR 4-14) (NS)

interventie

Tabel 1: Kenmerken van de geïncludeerde studies in de systematische review
a De uitkomstmaten zijn gepresenteerd op basis van het gemiddelde van de experimentele groep, het gemiddelde van de controlegroep en de verschillen tussen de groep in termen van niet of wel significant b 0=geen verschillen tussen de groepen; +=positief effect voor experimentele groep
E=experimentele groep; C=controlegroep; N=aantal patiënten; IQR=interquartiele range; CVA=cerebro vasculair accident; TIA=transcient ischemisch attack; BI=Barthel Index; SA-SIP30=Stroke Adapted-Sickness Impact Profile 30; NIHSS=National Institutes of Health Stroke Scale; SSQoL=Stroke Specific
Quality of Life Scale; FT=fysiotherapeut; ET=ergotherapeut; AMPS=Assessment of Motor and Process Skills; FIM=Functional Independence Measure;
IAM=Instrumental Activity Measure; FAI=Frenchay Activities Index; extended ADL=extended Activities of Daily Living; EQ-5D=EuroQol-5D; SF36=Short Form 36; CNS=Canadian Neurological Scale; PCS=Physical Component Summary; MCS=Mental Component Summary; SIP=Sickness Impact
Profile; Katz ADL index=Katz Activities of Daily Living index; NS=niet significant; S=significant; SD=standaarddeviatie

E:45
C:44

79 jaar
65 (46%)

E:66
C:74

Ryan et al.
(36)
Groot-Brittannië

56,8 jaar
30 (53,6%)

E:38
C:18

Mulders et al.
(34)
Nederland
Roderick et al.
(35)
Groot-Brittannië

71 jaar
116 (61%)

73 jaar
45 (37%)

E:43
C:39

E:96
C:94

72 jaar
222 (53%)

E:189 C:232

173 (53%)

Mayo et al. (33)
Canada

(30)
Groot-Brittannië
Gladman et al.
(31), GrootBrittannië
Lincoln et al.
(32)
Groot-Brittannië
Markle-Reid et
al. (33)
Canada
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Markle-Reid et
al. (33)
Canada

Het vergroten van de
functionele mogelijkheden,
gemoedstoestand, kwaliteit
van leven en
zorgtevredenheid
Het verbeteren van
gezondheidsgerelateerde
kwaliteit van leven, fysiek
functioneren, sociale
ondersteuning, symptomen
van depressie en angst,

Het vergroten van het
onafhankelijk functioneren

Gladman et al.
(30)
Groot-Brittannië

Gladman et al.
(31), GrootBrittannië
Lincoln et al.
(32)
Groot-Brittannië

Niet beschreven

Forster et al. (29)
Groot-Brittannië

Burton et al. (28)
Groot-Brittannië

Bjorkdahl et al.
(27)
Zweden

Het geven van
ondersteuning, informatie
en training van transfers in
de thuissituatie
Het leren omgaan met en
aanpassen op de blijvende
beperkingen na een CVA
promoten

Niet beschreven

Allen et al. (25)
Verenigde Staten

Allen et al. (26)
Verenigde Staten

Doel interventie

Studie en land

Multidisciplinair
revalidatieprogramma van 12
maanden met huisbezoeken en
een individueel zorgplan

CVA-wijkteam met een
assessment, lotgenotencontact en
therapie

Nazorg na ontslag waarbij een
verpleegkundige huisbezoeken
aflegde voor het afnemen van een
assessment, consultatie van een
multidisciplinair team en vervolg
huisbezoeken indien nodig
Individueel op maat gemaakte
training, gebaseerd op de
specifieke problematiek van de
patiënt in de thuissituatie
Reguliere nazorg door huisarts en
multidisciplinair team, in
combinatie met een assessment
van een verpleegkundige tijdens
opname met huisbezoeken na
ontslag in de thuissituatie
Bestaande zorg aangevuld met
een gestructureerd assessment na
5-6 maanden na het CVA,
uitgevoerd door een
verpleegkundige alleen of in
samenwerking met een
multidisciplinair
Thuiszorg met een assessment en
adequate hulp

Interventie

Zorgcoördinator,
verpleegkundige,
fysiotherapeut,
ergotherapeut, spraaktaal patholoog, diëtist,
maatschappelijk werker

Ergotherapeut,
fysiotherapeut,
logopedist en
verpleegkundige

Fysiotherapeut en
ergotherapeut

Verpleegkundige die
samenwerkt met
fysiotherapeut,
ergotherapeut en sociaal
psychiatrisch
verpleegkundige
Verpleegkundige en
multidisciplinair team
(teamdeelnemers zijn
niet beschreven)

Fysiotherapeut en
ergotherapeut

Verpleegkundige,
internist, fysiotherapeut
en geriater

Betrokken disciplines

≤18 maanden na het CVA
gedurende 12 maanden

Niet beschreven
Eén bezoek en vervolgens
zo lang het nodig was

Na ontslag gedurende 6
maanden

Na ontslag gedurende 5-6
maanden

Na ontslag, 3 keer in 2
maanden

Na ontslag gedurende 6
maanden
Na ontslag, 9 uur per
week gedurende 3 weken

Na ontslag gedurende 3
maanden

Start interventie en duur

Reguliere zorg
polikliniek ziekenhuis,
dagbehandeling,
maatschappelijk werk en
ergotherapie
Reguliere zorg, reguliere
nazorg door een
zorgcoördinator in
samenwerking met een
multidisciplinair team
non-professionele

Reguliere zorg,
poliklinisch of aan huis
behandeling van
fysiotherapeut of
ergotherapeut

Bestaande zorg en een
informatiepakket

Reguliere nazorg
aangeboden door een
multidisciplinair team op
een dagbehandeling
Regulier nazorg in
combinatie met case
management van een
verpleegkundige

Reguliere zorg van arts

Controlegroep
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Voorkomen van een
negatieve koers door
middel van huisbezoeken

Ytterberg et al.
(37)
Zweden

Huisbezoeken na ontslag

Intensieve thuisrevalidatie van 6
of meer consulten per week
uitgevoerd door een lokaal
multidisciplinair team

CVA thuisteam dat doelen stelt
aan de hand van goalsetting
methode

Revalidatieprogramma met
oefeningen, lotgenotencontact en
informatie-educatie

Casemanagement door een
verpleegkundige aan de hand van
huisbezoeken en interventies

Psycholoog ,
fysiotherapeut,
ergotherapeut,
verpleegkundige en arts

Fysiotherapeut,
ergotherapeut,
logopedist en
therapieassistent

Fysiotherapeut,
ergotherapeut en
geriater

Fysiotherapeut en
ergotherapeut

Verpleegkundige en
huisarts

en individueel
begeleider/ondersteuner

Na ontslag gedurende 1
maand

Na ontslag, gedurende
maximaal 12 weken

Niet beschreven
loopt door tot maximaal
herstel is bereikt

Niet beschreven
22 bijeenkomsten van 2,5
uur binnen 1 jaar

Na ontslag gedurende 6
weken

Tabel 2: Interventiekarakteristieken van geïncludeerde studies binnen de systematische review

Niet beschreven

Ryan et al.
(36)
Groot-Brittannië

Roderick et al.
(35)
Groot-Brittannië

Mulders et al.
(34)
Nederland

Mayo et al. (33)
Canada

aantal CVA’s, cognitief
functioneren en het niveau
van sociale reïntegratie
Het verbeteren van
gezondheidsgerelateerde
kwaliteit van leven en het
verminderen van
ziekenhuisbezoeken
Het positief beïnvloeden
van actieve recreatie en
invulling van vrije tijd, en
het stimuleren van sociale
contacten na klinische
revalidatie
Niet beschreven

Reguliere zorg –
individueel of in een
groep uitgevoerd door
een multidisciplinair team
Non-intensieve
thuisrevalidatie bestaande
uit 3 of minder consulten
per week en uitgevoerd
door een lokaal
multidisciplinair team
Reguliere zorg van
huisarts

Reguliere zorg

Reguliere zorg, afspraak
met de eigen huisarts of
gezondheidscentrum

ondersteuning
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Titel, samenvatting
RCT in titel
Gestructureerde
samenvatting
(maximaal 2)
Introductie
Wetenschappelijke
achtergrond
Hypotheses
(maximaal 2)
Methode-trial
Beschrijving trial design
Aanpassingen trial design
Inclusiecriteria
Setting en locatie
Beschrijving interventie
Beschrijving
uitkomstmaten
Veranderingen
uitkomstmaten
Sample size
Tussentijdse analyses en
stop richtlijnen
(maximaal 9)
Methode-randomisatie
Randomisatie methode
Type randomisatie
Geblindeerde toewijzing
Implementatie
Blindering
Gelijktijdige interventie
Statistiek
groepsmetingen
Statistische methoden
(maximaal 8)
Resultaten
Interventieproces
Uitval en exclusie
Inclusieperiode en
opvolging
Redenen stoppen trial
Baseline data
Aantal geanalyseerd
Uitkomsten
Binaire uitkomsten
Andere analyses
Nee
Ja

Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee

Nee

Ja

Nee
4

Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja

Nee
5

Ja
Ja
Ja

Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja

Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee

Nee

Ja

Nee
4

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja

Ja
5

Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee
Ja
Nvt
Ja

Ja

Nee
Ja
Nee
Nee
Nvt
Ja

Ja
Ja
Nee

Ja
5

Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja

Nee
5

Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
2

Ja

Nee
1

Ja

Nee
1

2

2

2

Ja
Ja

Bjorkdahl
et al. (27)

Ja
Ja

Allen et
al. (26)

Ja
Ja

Allen et
al. (25)

Nee
Ja
Nee
Ja
Nvt
Nee

Ja
Ja
Nee

Nee
3

Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja

Ja
6

Ja

Nee

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee

Ja
2

Ja

1

Nee
Ja

Burton
et al.
(28)

Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja

Ja
Ja
Nee

Ja
2

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Nee
4

Ja

Nee

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja

Ja
2

Ja

2

Ja
Ja

Forster
et al.
(29)

Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee

Nee
3

Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja

Nee
5

Ja

Nee

Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
2

Ja

2

Ja
Ja

Gladman
et al. (30)

Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee

Nee
2

Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Nee
5

Nee

Nee

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
2

Ja

2

Ja
Ja

Gladman
et al. (31)

Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee

Nee
4

Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

Nee
5

Nee

Nee

Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
2

Ja

2

Ja
Ja

Lincoln
et al.
(32)

Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee

Ja
7

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja

Nee
6

Ja

Nee

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
2

Ja

1

Nee
Ja

MarkleReid et
al. (33)

Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee

Ja
6

Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja

Nee
5

Nee

Nee

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
2

Ja

1

Nee
Ja

Mayo et
al. (34)

Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee

Nee
3

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Nee
3

Nee

Nee

Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja

Ja
2

Ja

1

Nee
Ja

Mulders
et al.
(35)

Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee

Nee
4

Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja

Nee
4

Ja

Nee

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja

Ja
2

Ja

2

Ja
Ja

Roderick
et al. (36)

Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee

Nee
6

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja

Nee
4

Ja

Nee

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja

Ja
2

Ja

2

Ja
Ja

Ryan et
al. (37)

Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee

Nee
1

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Nee
2

Nee

Nee

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja

Ja
2

Ja

0

Nee
Nee

Ytterberg
et al. (38)

56 (50%)

62 (49%)

26 (93%)

22 (79%)

Totaal
categorie
(%)

22 (59%)
17 (46%)
Totaal studie (%)

Nee
Nee
Ja
1
Nee
Nee
Nee
0

Tabel 3: Beoordeling methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies op basis van de CONSORT-statement 2010; RCT=Randomized Controlled Trial

20 (48%)
13 (35%)
23 (62%)
22 (59%)
17 (46%)
23 (62%)
27 (73%)
21 (57%)
20 (54%)
22 (59%)
18 (49%)
21 (57%)

18 (49%)

Nee
Ja
Ja
2
Nee
Ja
Ja
2
Nee
Ja
Ja
2
Nee
Nee
Ja
1
Nee
Ja
Ja
2
Ja
Ja
Ja
3
Nee
Ja
Nee
1
Nee
Ja
Ja
2

Ja
Nee
Ja
2
Ja
Nee
Nee
1

Nee
Nee
Ja
1
Nee
Nee
Ja
1
Nee
Nee
Nee
0

Nee
Ja
Ja
2

30 (71%)
Ja
Nee
Ja
2
Ja
Nee
Ja
2
Ja
Ja
Ja
3
Ja
Nee
Ja
2
Ja
Nee
Ja
2
Ja
Ja
Ja
3
Ja
Nee
Ja
2
Ja
Nee
Ja
2
Ja
Nee
Ja
2
Nee
Nee
Ja
1
Ja
Ja
Ja
3

Ja
Ja
Ja
3

68 (49%)
Nee
4
Nee
5
Nee
5
Nee
5
Nee
5
Nee
5
Nee
5
Nee
5
Nee
5
Nee
5
Nee
4
Nee
4
Nee
7
Nee
4

Gevaren onderzoek
(maximaal 10)
Discussie
Beperkingen
Generaliseerbaarheid
Interpretatie
(maximaal 3)
Andere informatie
Registratie
Protocol
Financiering
(maximaal 3)
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taal. Verder werden ook de studies
geëxcludeerd die de interventies
onderzochten die de opnameduur
in het ziekenhuis beoogden te verkorten (‘early supported discharge’).
De gevonden studies werden eerst
door twee onafhankelijke reviewers (TV en MF) gescreend op
basis van titel en abstract. Hierbij
werd beoordeeld of de studies aan
de inclusiecriteria voldeden. De
op deze wijze geselecteerde studies werden vervolgens nogmaals
beoordeeld op basis van het volledige artikel. Indien de beide reviewers niet tot consensus konden
komen over de inclusie van een
studie, nam een derde reviewer
(CvH) de uiteindelijke beslissing.
Na de definitieve selectie volgde
de data-extractie en werden alle
studies beoordeeld op methodologische kwaliteit aan de hand van
de CONSORT-statement 2010
(24). De kwaliteit van de studies
werd uitgedrukt in het percentage waarin werd voldaan aan het
totaal aantal items van de CONSORT-statement. Vanwege de heterogeniteit van de studies was het
niet mogelijk om een meta-analyse uit te voeren.
Resultaten
Figuur 1 toont de resultaten van
het selectieproces. In totaal werden er 1498 artikelen gescreend
op basis van titel en abstract. De
twee onafhankelijke reviewers
(TV en MF) bereikten consensus over de in-/exclusie van 1425
artikelen. De resterende 73 artikelen werden voorgelegd aan de
derde reviewer (CvH) voor een
definitieve beslissing. Op basis
van de eerste selectie werden 95

artikelen geselecteerd waarvan de
full text werd gelezen en beoordeeld. Aan de systematische literatuurselectie werden nog vijf relevante artikelen toegevoegd die
werden gevonden op basis van
de screening die werd uitgevoerd
in de referenties van de 95 geselecteerde artikelen. Van deze vijf
additionele artikelen werd ook de
full text gelezen en beoordeeld.
De twee reviewers (TV en MF)
bereikte consensus over 89 artikelen; 9 artikelen werden voorgelegd aan de derde reviewer (CvH)
voor definitieve beslissing en van
2 artikelen bleek het niet mogelijk
de tekst op te vragen. Uiteindelijk
bleken veertien studies aan de inclusiecriteria te voldoen (25-38)
en 84 artikelen werden geëxcludeerd vanwege het feit dat ze niet
voldeden aan de gestelde inclusiecriteria: geen gerandomiseerde
studie (n=54), onderzoekspopulatie betrof geen thuiswonende
CVA-patiënten (n=12), geen multidisciplinaire interventie (n=14),
andere uitkomstmaten (n=3) artikel niet in Engelse, Nederlandse
of Duitse taal gepubliceerd (n=1).
Alle veertien geselecteerde artikelen waren gepubliceerd in het
Engels. Tabel 1 presenteert de
kenmerken van de geïncludeerde
studies en tabel 2 presenteert de
inhoudelijke onderdelen van de
interventies die binnen de geïncludeerde studies werden geëvalueerd.
Kenmerken van de geïncludeerde studies
Tabel 1 toont aan dat dertien studies een interventie vergeleken
met reguliere zorg en dat één
studie intensieve thuisrevalida-
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tie vergeleek met niet-intensieve
thuisrevalidatie (37). De inhoud
van de interventies zal in het onderstaande uitvoerig worden toegelicht. De definitie van reguliere
zorg varieert aanzienlijk tussen de
geïncludeerde studies (van revalidatie binnen een dagbehandeling,
casemanagement tijdens opname,
zorg van een huisarts, thuiszorg
met ondersteuning van mantelzorg en familie of een informatiepakket). Binnen twaalf van de
geïncludeerde studies werden patiënten direct na ontslag uit het
ziekenhuis geïncludeerd, in één
studie werden patiënten pas na
achttien maanden post-CVA geïncludeerd (33) en in een andere
studie werden patiënten geïncludeerd na ontslag uit een revalidatiecentrum (35). De duur van de
periode tussen het ontstaan van
CVA en het ontslag naar huis was

meen zijn in alle studies het aantal mannen en vrouwen ongeveer
gelijk verdeeld, met uitzondering
van één studie waarin meer mannen (75%) in de interventiegroep
zaten (27).
Interventiekarakteristieken
Tabel 2 laat zien dat de veertien
geïncludeerde interventies verschillen op basis van organisatiestructuur, samenstelling van de
multidisciplinaire teams en duur
en intensiteit van de interventie. Alle interventies binnen de
veertien studies konden worden
onderverdeeld in vier type interventies: 1) assessment (n=2), 2)
assessment gecombineerd met
nazorg (n=8), 3) revalidatie (n=3)
en 4) educatie (n=1).
Het eerste type interventie (assessment) bestond uit een eenmalig huisbezoek of een consult op

“…nazorg is het meest effectief als het
in de thuissituatie van de patiënt wordt
aangeboden…”
in drie van de veertien studies beschreven (29,35,37) en varieerde
tussen een gemiddelde van 45 dagen tot 2,5 jaar (35,37).
Populatie
Het aantal CVA-patiënten in de
interventiegroepen
varieerde
tussen de 30 en 190 patiënten
(26,27). De gemiddelde leeftijd van de patiënten was binnen drie studies onder de 70 jaar
(26,27,35) en binnen elf studies
boven de 70 jaar. Over het alge-
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een polikliniek met als doel eventuele negatieve gevolgen van het
CVA na revalidatie te voorkomen
(29,38). De assessments werden
uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een
psycholoog en een arts (29,38).
Een andere mogelijkheid was dat
een assessment werd uitgevoerd
door een verpleegkundige met
de mogelijkheid om een multidisciplinair team of maatschappelijk werk te kunnen consulteren

(29). Het assessment werd na een
maand (29) of na 5-6 maanden na
ontslag uitgevoerd (38).
Het tweede type interventie (assessment gecombineerd met nazorg) kan worden onderverdeeld
in assessment gevolgd door huisbezoeken (n=5) (25,26,28,33,34)
of assessment gevolgd door revalidatie (n=3) (30-32). Het assessment gevolgd door huisbezoeken
was er op gericht om de patiënten
te leren omgaan met hun beperkingen ten gevolge van het CVA
en om de kwaliteit van leven te
verbeteren (28,33,34). Het assessment en de huisbezoeken werden
uitgevoerd door een verpleegkundige, waarbij er indien nodig
overleg plaatsvond met de huisarts van de patiënt of een multidisciplinair team (25,26,28,33,34).
Er was sprake van een enorme diversiteit in de duur van opvolging
in de vorm van huisbezoeken variërend van zes weken tot twaalf
maanden (26,33,34). Het assessment gevolgd door revalidatie in
de thuissituatie had tot doel om
de functionele vaardigheden van
de patiënt te verbeteren (30-32).
Deze interventie werd uitgevoerd
door een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een
verpleegkundige. De interventie
had een duur van zes maanden
(30,31) of zo lang als nodig was
(32).
Het derde type interventie (revalidatie) had als doel om het functioneel herstel en vaardigheden van
de patiënt te verbeteren en werd
uitgevoerd door een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een arts
en een logopedist (27,35,36). De
duur van de interventies varieerde
tussen drie weken (27) tot zo lang
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als nodig was (35). Tevens was er
ook variatie in de intensiteit van
de interventies. Alle interventies
werden in de thuissituatie van de
patiënt uitgevoerd.
Het vierde type interventie (educatie) had als doel om de sociale
participatie en het activiteitenniveau van de patiënt te stimuleren
(34). De patiënten participeerden
in bijeenkomsten waarin er ruimte was voor lotgenotencontact of
buitenactiviteiten zoals dineren
of naar het theater gaan. De interventie werd uitgevoerd door een
fysiotherapeut en een ergotherapeut waarbij er door beiden voornamelijk educatie en informatie
werd aangeboden. De intensiteit
van de interventie bedroeg 22 bijeenkomsten over een periode van
een jaar.
Van alle veertien interventies
startten er tien direct na ontslag
uit het ziekenhuis; één interventie
startte binnen achttien maanden
na het CVA (33). Bij de drie resterende interventies is het onduidelijk wanneer de interventie precies was gestart (32,35,36).
Uitkomstmaten en effecten
In elf studies werd het functioneren op ADL-niveau gemeten met de Barthel Index (n=9),
Frenchay Activities Index (n=4),
extended Activities of Daily Activities (n=3), Functional Independence Measure (n=1), Instrumental Activity Measure (n=1),
Assessment of Motor and Process
Skills (n=1), Mental Component
Summary/Physical Component
Summary (n=1) en de Katz Index
(n=1) (25, 27-32,34,36-38). Geen
enkele van deze studies vond een
effect van de nazorg interven-
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tie op het ADL-functioneren. In
geen van de geïncludeerde studies werd de uitkomstmaat sociale participatie gemeten. Binnen
acht studies werd de kwaliteit
van leven gemeten door middel
van de Euroqol-5D (n=3), Stroke
Adapted-Sickness Impact Profile

van Ryan et al. voerde een multidisciplinair team zes of meer behandelingen per week uit. Tijdens
deze consulten kregen patiënten
in de interventiegroep therapie
gedurende een periode van twaalf
weken. De patiënten in de controlegroep kregen drie of minder

“…geen enkele studie heeft een
significant effect op het functioneren op
ADL-niveau vastgesteld…”
30 (n=1) en/of de Sickness Impact Profile (n=1) (25,26, 32-37).
Slechts de studies van Allen et al.
en Ryan et al. rapporteerden een
positief effect op de kwaliteit van
leven (25,37). In de studie van
Allen et al. voerde een gespecialiseerde verpleegkundige een
telefonische assessment uit 3-7
dagen na ontslag naar huis en gaf
waar nodig informatie aan de patiënt. Na een maand bezocht de
gespecialiseerde verpleegkundige
de patiënt thuis voor het afnemen
van een specifiek bio-psychosociaal assessment om inzicht te
krijgen in eventuele aanwezige
CVA-gerelateerde problematiek.
De bevindingen die voortkwamen uit het assessment werden
besproken binnen het multidisciplinaire team waarna er een individueel behandelplan voor de patiënt werd opgesteld. De patiënten
die drie maanden na ontslag naar
huis de interventie hadden ontvangen lieten een toename zien
in kwaliteit van leven gemeten op
de Stroke Adapted Outcome Measure (SA-SIP30) (25). In de studie

behandelingen per week in een
periode die korter was dan twaalf
weken. De patiënten die wekelijks zes of meer behandelingen
kregen rapporteerden een betere
kwaliteit van leven op de EuroqoL 5D (EQ-5D) dan de patiënten
die maar maximaal drie keer per
week behandeling per week ontvingen (37).
Methodologische kwaliteit van
de geïncludeerde studies
Het percentage van CONSORTitems dat gerapporteerd is door de
geïncludeerde studies varieerde
van 35-73% met een gemiddelde
van 55% (zie tabel 3). De studie
van Markle-Reid et al. had de
hoogste kwaliteit (73%), terwijl
de studie van Ytterberg de laagste kwaliteit had (35%) (33,38).
De CONSORT-statement kan
worden onderverdeeld in zeven
categorieën: titel, samenvatting,
introductie, methode-trial, methode-randomisatie, resultaten en
andere informatie. Binnen de vier
categorieën methode-trial, methode-randomisatie, resultaten en an-
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dere informatie werd gemiddeld
minder dan 50% van deze items
gerapporteerd.
Discussie
In deze systematische review is
nagegaan wat de effecten zijn
van multidisciplinaire nazorginterventies voor CVA-patiënten
die na opname in een ziekenhuis
of revalidatie-instelling naar de
thuissituatie worden ontslagen.
Van de elf studies die het effect
van de interventie op ADL-functioneren hebben onderzocht, heeft
geen enkele studie een significant effect op het functioneren op
ADL-niveau vastgesteld. Tevens
is er geen enkele studie binnen de
review die het effect van de interventie sociale participatie heeft
onderzocht. Verder hebben acht
studies het effect van de interventie op de kwaliteit van leven onderzocht. In twee studies werden
significant positieve effecten aangetoond op deze uitkomstmaat.
Deze twee interventies bestonden
beide uit een assessment gevolgd
door huisbezoeken of revalidatiezorg (25,37). Beide interventies
verschilden zowel in organisatie
als in samenstelling van het multidisciplinair team, duur en intensiteit. Deze verschillen maakten
het onmogelijk om de interventies
met elkaar te vergelijken en om de
essentiële zorgonderdelen van effectieve multidisciplinaire zorg te
identificeren.
Eerdere systematische reviews
naar de effecten van thuisrevalidatie, gegeven door multidisciplinaire teams bestaande uit fysiotherapeuten of ergotherapeuten,
lieten een statistisch significant
effect zien op het functioneren
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op ADL-niveau (18,21). Dit in
tegenstelling tot de bevindingen
van deze review. De resultaten
van multidisciplinaire interventies die zijn opgenomen in eerder
gepubliceerde reviews laten positieve resultaten zijn op de het
ADL-functioneren van patiënten,
maar deze resultaten zijn niet significant (18,21). Dit komt overeen
met de resultaten van onze review.
Een eerder gepubliceerde review
waarin de effecten van thuisrevalidatie één jaar of langer na het
CVA op ADL-functioneren werden onderzocht, liet geen overtuigend bewijs zien. Verder waren er
binnen deze eerder gepubliceerde
review grote verschillen tussen de
studies op het gebied van design,

heid van de resultaten, omdat dit
waardevolle informatie kan opleveren voor toepassing binnen de
dagelijkse praktijk. Hierbij dient
echter wel rekening te worden gehouden met bepaalde items zoals
blindering, schadelijke effecten
en tussentijdse analyses die minder van toepassing zijn bij de uitvoering van niet-medicamenteuze
interventies. Tevens zorgt dit ook
voor een lager percentage van gerapporteerde items op de CONSORT-statement en dus een lagere
methodologische kwaliteit. Binnen het onderzoeksveld van CVA
is het erg belangrijk om de tijd
tussen het ontstaan van het CVA
en de start van de interventie goed
en nauwkeurig te rapporteren zo-

“…onmogelijk om de essentiële
zorgonderdelen van effectieve
multidisciplinaire zorg te identificeren…”
type interventie en uitkomstmaten, wat overeenkomt van de bevindingen van deze review (19).
De methodologische kwaliteit
van de veertien studies varieerde
substantieel (scores van 35-73%
op CONSORT-items), wat impliceert dat kwaliteitsverbeteringen
in toekomstig onderzoek zeer
wenselijk zijn. Met name zou er
meer aandacht moeten komen
voor het duidelijker en preciezer
beschrijven van het onderzoeksdesign, de randomisatieprocedure
, de selectie en werving van patiënten en de wervingsperiode. Verder zou er ook meer focus moeten
komen op de generaliseerbaar-

dat de effecten van verschillende
typen interventies accuraat met
elkaar kunnen worden vergeleken. Verder geeft dit ook inzicht
in welke fase van herstel deze patiënten zijn op het moment dat ze
de interventie krijgen aangeboden
(revalidatie- of chronische fase).
Op basis van de resultaten van
deze systematische review kan
worden geconcludeerd dat er
maar beperkt bewijs is voor de effectiviteit van multidisciplinaire
nazorgprogramma’s voor CVApatiënten die na revalidatie terugkeren naar de thuissituatie. Voor
het beperkte effect zijn er verschillende oorzaken aan te wij-
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zen. Mogelijk is de periode tussen
het ontstaan van het CVA en de
start van de interventie over het
algemeen te lang geweest waardoor de interventie te laat is gekomen om nog veel effect te kunnen
hebben (39). Deze assumptie kan
worden onderbouwd door het feit
dat twee recente studies die zich
richten op patiënten in de acute
fase met revalidatie in de thuissituatie (‘early supported discharge’) wel positieve effecten laten
zien op functionele uitkomsten
tot zelfs vijf jaar na CVA (40,41).
Een tweede verklaring kan mogelijk worden gezocht in het design
van de studies. De experimentele
interventie werd in bijna alle geïncludeerde studies vergeleken met
reguliere zorg, waarbij over het
algemeen slechts heel summier
werd beschreven wat deze reguliere zorg inhield. Het is hierdoor
moeilijk om te kunnen zien of het
contrast tussen de experimentele
zorg en reguliere zorg wel groot
genoeg was om een substantieel
effect te bewerkstelligen. Een
derde verklaring zou mogelijk
kunnen worden gezocht in het feit
dat het bij de meeste interventies
onduidelijk was op welk specifiek
theoretisch raamwerk de interventie was gebaseerd en of er bewijskracht was uit eerder onderzoek
voor de effectiviteit van de betreffende interventie. Het merendeel
van de studies rapporteerde geen
concrete beschrijving van de inhoud en intensiteit van de interventieprogramma’s. Hierdoor is
het goed mogelijk dat de kwaliteit
van de interventies gewoonweg te
laag was, vanwege het missende
theoretische raamwerk en het onderbouwende bewijskracht uit
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eerder onderzoek.
Een sterk punt van deze review
is dat er binnen de geïncludeerde studies acht studies zitten die
nog nooit in eerdere reviews zijn
geëvalueerd. Deze review kent
echter ook enkele beperkingen.
Ten eerste is het mogelijk dat er
relevante studies zijn gemist, omdat het moeilijk bleek te zijn om
geschikte zoektermen te vinden
voor de multidisciplinaire nazorginterventies. Een tweede beperking van de review is dat de focus
lag op slechts drie uitkomstmaten: ADL-functioneren, kwaliteit
van leven en sociale participatie.
Alhoewel er alleen effecten zijn
gevonden binnen twee studies op
de uitkomstmaat kwaliteit van leven, zouden er mogelijk ook positieve effecten kunnen zijn op
andere uitkomstmaten zoals depressie, reductie van zorgkosten
en zorgtevredenheid. Maar deze
zijn niet meegenomen binnen de
analyse van deze review.
Deze systematische review laat
zien dat er maar twee van de acht
multidisciplinaire interventies die
de effecten van de nazorginterventie op kwaliteit van leven hebben gemeten, positieve effecten
laten zien op deze uitkomstmaat
bij CVA-patiënten die na ontslag
uit het ziekenhuis of intramurale
revalidatie terugkeren naar de
thuissituatie. Geen enkele van de
geïncludeerde studies laat effecten zien op het functioneren op
ADL-niveau. Daarom is er een
grote behoefte aan verder hoog
kwalitatief onderzoek waarbij er
wordt gekeken naar de effecten
van verschillende typen van multidisciplinaire nazorginterventies
voor CVA-patiënten die worden

ontslagen naar de thuissituatie.
Bij de ontwikkeling van toekomstige interventieprogramma’s is
het van belang dat deze worden
gebaseerd op een theoretisch
raamwerk of op resultaten uit eerder wetenschappelijk onderzoek.
Hiermee zou men de potentiële
kwaliteit van de programma’s
kunnen verhogen. Verder zou toekomstig onderzoek naar de effecten van multidisciplinaire nazorg
ook het effect van de interventie
op sociale participatie moeten
meten, omdat dit in eerder onderzoek nog nooit is meegenomen
als uitkomstmaat.
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