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Omslagontwerp proefschrift; beeldverklaring door dc kunstenaar:
"Het idee om juist een foto als visueel herkenbaar gegeven te nemen, kwam
voort uit de volgende gedachtegang. Ken foto geeft de werkelijkheid heel direct
weer; zij geeft de sfeer aan, waarin iemand leeft. Verder geeft het verbeeiden door
een foto de gelegenheid om met het beeld te manipuleren. waarmee het geheel de
lading krijgt die het moet hebben.
Het logo van de Riethorst, als "open" gedeelte centraal in de foto, is het begin van
een verandering; zowel in het beeld als scheidslijn, als met het oog op de start van
een nieuwe, zieh verder ontwikkelende kijk op zorg. Vandaar ook de visuele
verandering in dc foto zclf, van het "grijze" gebied (de verouderde visie) naar het
levendige, kleurrijke gebied (de nieuwe visie van meer complete zorg op maat).
Dezc verandering hceft ook zijn uirwerking op de omgeving en krijgt vorm in de
toepassing van een kleurenverloop. Het allesomvattende kader van gele en grijze
vlakken geeft wcer dat een nieuwe visie haar oorsprong heeft in het verleden"
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ALGEMENE INLEIDING, "
VRAAGSTELLINGEN EN OPBOUW
PROEFSCHRIFT

1.1 ACHTERGROND
In de argclopcn decennia hccft de Nedcrlandse verplceghuissector zieh sterk ontwikkeld. Hci hedendaagse verpleeghuis tclt een breed spectrum aan zorgfuncties
waarondcr revalidatie/reactivering, langdurigc zorg, tcrminale zorg, observatie en
diagnostic^, consultatic en advies, tijdclijkc opvang en crisisinterventie.
V<M>r dc uitoefening van dezc zorgfuncties is, naast het verplegend en verzorgend
personccl voor de 24-uurs basis/.*)rg, een scala aan vakdisciplines aanwezig, op
(para)mcdisch en psychosociaal gebicd.
Het intrinsickc zorgconccpt wordt daarbij gckcnmerkt door een continue,
langdurigc, systematische en multidisciplinairc ge'i'ntegreerde zorgverlening, die
tot stand komt in samenspraak met de patient en diens verwarnen.''
Ook al zijn /c niet cxclusicf voor hen bedoeld, getalsmatig vormen ouderen toch
dc hclangnjkstc doelgroep van verpleeghuizen. Binnen de verpleeghuissector is
dan ook deskundigheid ontwikkeld op hct tcrrcin van de behandeling, verpleging
en bcgclciding van oudcrcn.
Intranuir.ial ligt hct accent heden ten dage op dc vcrbctering van dc kwaliteit van
zowel het woonklimaat als de zorgvcrlcning zelf.
Demografische ontwikkelingcn, capacitaire en budgettaire problemen in dc
gc/ondhcidszorg, ovcrhcidsvisies en veranderende wensen van de zorgvragers zelf
hebben crtoc bijgedragen dat verpleeghuizen zieh de afgelopcn tien jaar niet
allein steeds mccr scmimura.il, maar ook buiten de eigen muren, extramuraal,
zijn gaan profileren.
Hierdoor kan ccn steeds grotcr aantal zorgbehocvende ouderen thuis of in de
ver/orgingshui/.cn profitcrcn van dc mogelijkheden die het hedendaagse
vcrplccghui.s tc bieden heeft.
Hct is vooral ook extramuraal dat verpleeghuisdisciplines, zoals de verpleging en
dc verpleeghuisgeneeskundc en ccrstclijns disciplines, waaronder de thuiszorg en
dc Iniisartsgeneeskunde, elkaar ontmoeten en elkaar complementair, door een
goedc samenwerking kunncn vcrsterken. Deze onderlinge samenwerking maakt
dat we vervolgens niet nicer spreken van vaak cenzijdig gerichte extramuraliteit
doch van gc/.amenlijk vormgegeven transmuralc zorg.
In dc ilclinitic van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1995) wordt
onder transmurale zorg verstaan: "vormen van zorgverlening die, toegesneden op
de heimelte van de vcelal in de thuissituatic verblijvende patient met complexe
zorgproblcm.itick, plaatsvinden op basis van samenwerking, arstemmingen regie
tussen specialistische en gcncralistische zorgverleners, waarbij sprake is van een
gcmccnschappclijkc vcrantwoordelijkheid met expliciete deelverannvoordelijkheden".'
Transmurale zorgvcrlcning kan daarbij echelonoverstijgend plaatsvinden in
bijvoorbecld het traject tussen ziekenhuis en thuiszorg, tussen ziekenhuis en
verpleeghuis en tu.sscn verpleeghuis en thuiszorg.
Men sprcekt in dit verband ook wcl van ziekenhuisverplaatste zorg en verpleeg-

huisvcrpl.utste zorg.'^
l\i.ii waar dc verpleeghuiszorg in algcmcnc zin en dc verplecghuisgeneeskunde
in het bijzondcr, op dit moment, dc ecrstclijnszorg ontmoeten, ontstaan ook
aanknopingspuntcn voor nader wetenschappelijk onderz.ock. Deze aanknopingspunten hangen samen met </<• /•nwiprj/rii' (bijvoorbeeld de capaciteitsproblematiek
en de zorgbehoerten van 7.orp'mgen>). met d!r <ttfn^<»d!u;d!r (bijvoorbeeld de

kwalitcit en doelmatigheid van zowel dc vcrplceghuiszorg als dc eerstelijnsrorg en
hei onrwikkelen van alternatieve. transmurale zorgvoorzicningen). met hct
fenomecn van d!r m//i.>mur»;/r &tmr;tK.rntfMg in de «>rg en ook nice bctrckking tot
d!rrtrvrfKKr«i Art &•&•*«/ van de gczondheidszorg.*
1.2 VRAAGSTELLINGEN

In het verlcngde hiervan bcireften de in die proerschrift beschreven ondcr/.ocken
de vollende vraagstellingcn:
1. Welke docigrocpen maken gcbruik van de verpleeghui.«org (mir.i , semi- en
extramuraal)?
2. Welkc zijn dc cftcctcn van de verplccghuiszorg op de ondcr 1. genoemde
doelgroepcn?
3- Hoe staat het met de (transmuralc) samenwerking lassen disciplines uit hct
verpleeghuis en disciplines daarbuiten?
1.3 UITWERKING VAN VRAAGSTELLINGEN EN VERDERE OPBOUW PROEFSCHRIFT

Aspectcn die Namcnhangcn met dc een>ie twee vr.i.igMcllmgcn worden hcluiulcld in
deel 2. gctitcld "Van institutionele /orgverlcning n.ur cxtr:inuir.ilc /orgvcrlcning'.
Na een inlciding (paragraat 2.1), waarin een kort liistoiist.h |urs|>cclirl wordt
geboden, wordt in paragraaf 2.2 tcr introductie een klinische ICH gcprcscntccrd.
In paragraat 2.3 worden de mogelijkhcdcn van dc vcrplccghuis/org huitcn dc
muren beschreven.
Paragraat 2.4 bevat het verslag van een inventariscrend ondcr/.ock naar dc crrccten
van een aantal substitutieprojectcn vcrpleegluiis/org in verzorgingshui/en.
In paragraaf 2.5 "Verpleeghuisdagbehandeling: een groeiende kinetic voor ecu
tamelijk vast omschreven doelgrocp" wordt het profiel van somatische en psychogeriatrische dagbehandelingspaticntcn beschreven bij aanvang, respccticvclijk
ontslag van hun dagbehandeling.
Deel 3 van het proefschrift gaat nader in op de samenwerking tussen verplceghuisarts en huisarts en past daarmee binnen hct kader van de dcrde vraagstelling.
In paragraat 3.2 wordt, na een beschrijving van de verändernden in de
ouderenzorg, in algemene /.in ingegaan op dc samenwerking tussen vcrpleeghuisarts en huisarts.
Paragraaf 3.3 bevat het verslag van een inventariscrend ondcrzock naar dc
frequentie, aard en inhoud van contactcn tussen vcrplccghuisartsen en huisartscn
in de regio Oosterhout/Dongemond (Noord-Brabant).
In paragraaf 3.4 wordt een onderzoek geprescntecrd naar dc intensitcit van de
samenwerking tussen verplceghuisart.scn en huisartsen in Nederland.
Paragraaf 3.5 beschrijft de invloed van diverse dcterminantcn op geconstatccrdc
verschillen in continu'iteit van medische zorg in de as huisarts - vcrplccghuisarts.
Deel 4 bevat de beschouwing, aanbevclingen en samenvattmg/summary.
ADDENDUM

In een addendum wordt een vijftal artikelen weergegeven, waarin verslag gedaan
wordt van enkele kleinschalige, patientgebonden verplccghuisgcneeskundige
onderzoeken.
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iNLEiDiNG
:::
:
VERPLEEGHUISGENEESKUNDE EN
VERPLEEGHUISZORG IN KORT
HISTORISCH PERSPECTIEF
:

Alvorcns de professionele medische hulp aan de oude, gebrekkige, langdurig of
ongcnecslijk zicke medemens te kunnen aanmerken als verpleeghuisgeneeskundc, als cen onderdccl van onze specialistisch denkende geneeskunde, moeten
we ons realiscren dat daar cen lange weg aan vooraf ging. Die weg moeten we dan
nog nict situcren in de sfeer van de geneeskunde, maar eerder in het kader van
dc zorg, c.q. verzorging. Waar zieh bij de reguliere geneeskunde bepaalde
terrcincn, of ondcrdelen daarvan, door ccn zekerc verdieping onderscheiden van
de algemrnc, dc generalistische, geneeskunde, is dit bij de verpleeghuisgenecskundc cnigszins anders gegaan. Dc wortcls van de verpleeghuisgeneeskunde
moeten we zocken in dc wercld van de zorg. Zorg hcert dc mcns altijd gekend;
zorg voor dc hulpbchocvende medemens, die, zick zijnde, van de gemeenschap
werd afgezonderd of /.ich daar zelf van isolecrde om zo zijn cinde tegemoct tc
gaan; ccn zeker animaal oerinstinct dat zijn einde zockt in volledige afzondering.
Bij dc mcns hceft van oudshcr dc behoefte geleefd de lijdende bij te staan en tc
trachten diens pijncn tc verpachten. In die zin liggen de worteis van de verplecghuiv/org dan ook reeds in een ver verleden, zij het dat zij eigentijds en onder
vcrschillcndc benamingen wcrd vcrlcctid door diverse zorggevcrs, varierend van
pric.Mcrs in dc tcmpcls, tot slavcn, monniken en later door min of meer
profcssionccl ingcstcldc Ickcn. Dat gcbeurde hcrzij op eigen initiatief, hetzij op
insiig.itii' van wcigrMcldcn of rt'ligieuzc instcllingcn; icder met him eigen motieven.
Medische hulp kwam da.irbij incidcntcel van de kam van zogchctcn hcelmeesters,
Zij hff (1.4! (wk .'.'j '!'""t'''!""' m?n*?n waren die "het vak" in de praktijk hadden
gcleerd.'
14

In samenhang met dc maatschappelijke onrwikkelingen, zoals de overgang van de
l.iiulhouwnuut.sch.ippij naar de industriele samenleving, de opkomst van de
steden, de vcrzcltstandiging van de burgers en de verbetering van de onderwijsmogclijkhcdcn, zicn we ook ecu ontwikkcling op het terrein van de zorg en de
mogcUjkhcilcn op modisch gebied." 1 jngzamerhand groeiden beide als het ware
uiteen. Dit laatstc bleck hoc langer hoe meer het geval, toen de genezers via
regulier onderwijs en zelfs via de universiteit tot geschoolde vakmensen werden
opgeleid. Zieke en gcriatrische patienten waren voor hen op de eerste plaats
interessant wcgens hun onderliggende (somatische) aandocningen. Om
daartcgen echt icts tc kunnen ondernemen waren andere instellingen nodig dan
de al dan met geprivatiseerde tehuizen waarin bij wijze van spreken iedereen over
een kam geschoren werd. Er ontstonden heuse ziekenhuizen waar de patienten zo mogclijk - werden behandeld. De reconvalescentie en revalidatie vonden in
toenemende mate - al dan niet succesvol - plaats in dc zojuist genoemde tehuizen,
die gestaag in aantal groeiden." Aanvankelijk waren ze nog ongcdifFerenticcrd in
inrichting en organisatic. Tcrminalc patienten, ongeneeslijke zieken, ze lagen zo
maar door elkaar; bij elkaar gebracht om hun overlijden af te wachten. Waar van
de kant van het tehuis geen echte medische hulp meer geboden kon worden,
waren /org en ver/.orging hoofddocl. Wei kwam er incidenteel een plaatselijke
huisarts om "brood nod ige" hulp tc bicden; niet in het kader of in het perspectict
van genezing, maar om het lijden te verlichten; c q . de wettelijk verplichte
handelingen te verrichten in geval van overlijden. Ook al werd zijn betrokkenheid bij een dergclijke installing groter, zodat cr sprake was van ccn formeel
dienstverband, dan nog veranderde zijn taak als medicus nauwelijks.' Zijn
bemoeienissen richtten zieh veeleer op materiele zaken, zoals dc gebouwen en

hun inrichting. Toch werd langzamerhand het verplecgkundig aspect minder
vrijblijvend. Allengs ging het vcrplegend personeel de in het huis vcrblijvende
ziekc mens met andere ogen zicn; met wat cr jllemaal mis was, nuar ook wat er
nog tc behalen viel aan welzijn, ondanks de doorgaans sombere voomitzichten.
In plaats van een arwachtendc houding aan te nrmcn; letterlijk pappen en
nathouden en maar wachten tot de dood er op volgdc. gooidc men het over ecn
andere boeg." Ook al was men ervan overtuigd dat er van een volledig herstel
gcen sprake mcer kon zijn. kreeg men toch mcer oog voor "het tocvoegen van
leven aan de dagen", dan voor "dagen aan het leven". V»x>r dc/.e reactivering was
echter meer nodig dan verpleging allein. Naast een berocp op dc lichamelijkc
mogelijkheden, deed men dat eveneens op het geestelijke terrein. Het is duidelijk
dat het gcboden was hicrvoor gekwaliticeerdc, protcssioncle kr.uhtcn .i.itt ic
trekken. Ook de arts, de veronderstelde modisch deskundige bij uitstek. kon hier
niet aan de zijlijn blijven staan. Kr werden een bredcre kijk en inlircng van hem
vcrwacht dan allcen voor dc puur mcdischc aangelegcnhedcn. HOIIMIMII hc/ig
zijn vcrondersteldc immers een persoon die op adequate wijie, als primus inter
pares, met zijn medewcrkers plannen maakte ten bchoeve van de gehele patient,
bchandclingcn voorstelde vtmr de gewenste optics en vcrirouwcn tooiulc in
ieders deskundighcid en inzct. Er mocht dan ook tcrccht van hem verwacht
worden dat hij zieh in zijn vakgebied zo breed mogclijk oric'niccrdc en /odoende
voldoendc inzicht verwicrf in dc paramedische en psychosocialc kanten van de
bchandcling." Dit gold eveneens met betrekking tot de ongeneeslijke, terminate
zieke die evenzeer recht heeft op specifiekc en spccialistische zorg. l.ijden en
waardig sterven hören bij de waardigheid van dc mens, waarbij we ons moctcn
realiseren dat ook het lijden deel uitmaakt van het leven.''
De realisatie van een dergelijke visie ging gepaard met een inbedding in ccn
multidisciplinair kader. Naast de voortgaandc professionalisering van dc vcrplecghuisarts leidde dat tot het werken in teamverband met geschoolde paramedici.
Aanvankelijk kende deze werkwijze een tamelijk incidenteel karakter, doch deze
wcrd expiiciet en gestructureerd toen in 1972 dc Nederlandsc Vcrcniging van
Verpleeghuisartsen werd opgericht. In ccn zieh spoedig vormende nauwc band
tussen de beroepsgenoten gold als cerste keuze dc professionalisering van hun
werkzaamheden door onderlingc contacten, waarbij voorop stond dat de vordere
beroepsontwikkeling siechts tot rcsultaat zou leiden als dczc plaats zou vinden op
basis van een gedegen, wctenschappelijke Studie van de gchclc vcrzorgingxproblcmatiek van langdurig zieken en bejaarden.'" Uiteraard beseftcn dc betrokkenen
dat zij dit alles nict op eigen kracht konden bcrciken; dat hicraan ook vanuit ecn
spccifieke opleiding dc nodige aandacht bestccd zou moctcn worden.
Siechts een fundamentele aanpak zou hier dus succes kunncn hebben, waarbij op
dc cerste plaats gedacht werd aan dc officiclc erkenning en rcgistratie van het
berocp van verpleeghuisarts; ecn en ander tc vcrwczenlijkcn na de totstandkoming
van ccn academische opleiding daartoc. Die zou plaats moetcn vinden in samenhang met relevant wetenschappclijk onderzoek; ondcrzock dus in het kadcr van
de functie van dc verpleeghuisarts, voor de patient in het verplccghuis, en over
diens hoofd heen, ten dele ook voor diens lotgcnoten "buitenshuis" (=extramuraal);
lotgenotcn waarvan het aantal bij onzc dubbelvergrijzende bevolking met dc dag
grocit. Dit streven Iciddc in 1980 tot dc cerste univcrsitairc Iccrstocl Verplecghuisgenecskunde in Nijmcgen, in 1989 tot de ecrste opleiding tot verplccghui»-
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arts in Amsterdam en in 1990 tot de opening van een apart register voor verpleeghui.sartM.-n door de Koninklijke Ncderlandsche Maatschappij tot bevordering der
Gcneeskunst (KNMG). ,,.;,,«:
Een belangrijk moment in de historische ontwikkeling van de verpleeghuiszorg
was dat waarop /ickenhuizcn nict langer nicer onderdak boden aan nun voor him
ziekte uitbchandclde patienten."' Daardoor stonden de verpleeghuizen voor een
enorme opdracht om de vele daarvoor in aanmerking komende patienten op te
vangcn en tc verzorgen. Uc verpleeghuizen reageerden echter adequaat op die
ontstanc bchocfte en hun daarmec vcrworven, extra betekenis werd nog vergroot
door de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondcre Ziektekosten (1968), die het voor
icdcre Ncdcrlandcr mogclijk maakcc opgenomen te worden in een verpleeginstclling.*'* s:4 i « ' % s i ; . Ä .,*
.
Niei allcen voor de potentiele patienten van het verpleeghuis was dit een groot
goed, dc uitvaardiging en toepassing van deze wet impliceerden voor de verpleeghuizcn dc officiclc crkenning als institutcn binnen de Nederlandse gezondheids/org. 1 )e volgende stap in het professionaliscringsproces van de verpleeghuisgeneeskunde was liei op gang breiigen van gencriek verpleeghuisgeneeskundig
wetensihappelijk onder«>ek op basis van klinische studies en voorts, van de
inbreng van diverse onderstcunende disciplines.'""
Wecr ecu volgcnde ta.se bctrtit het vaststellen van determinantcn voor een zo lang
en goed mogelijk verblijt van patienten in hun eigen omgcving. Het binnen de
verpleeghuis7.org/-geiieeskunde ontwikkelde zorgconcept bleek hier zinvol.''"
Kennis en ervaring Melden het verpleeghuis in staat om hulp te verlenen, aan
p.nienien thuis of in een verzorgingshuis. Üok de medische aspecten gingen in
toenemende mate deel uitmaken van de door het verpleeghuis geboden zorg in
de eigen Iccfwcreld van de patienten. Deze ontwikkeling leidde tot extra
aandacht voor de samenwerking met andere disciplines in de eerstelijn. Hierbij
diem er under andere voor gewaakt te worden dat "het verpleeghuis buiten de
murcn" niet leidi tot een cumpctcntieprobleem met de huisarts."L^iatstgenoemde
is immers de vertrouwenstiguur van de patient en diens gezins- en ramilicledcn.
De toename van het aantal ouderen en de daarmee gepaard gaande multimorbiditcit vraagt om nieuwe vormen van zorg en hernieuwde afstemming van
de diverse medische en paramedische spccialismcn.''""

LITERATUUR
1.

w ^ « *

- «* r '

HorumarohurTHFI. Dedrempel van dr «udeidom: mednche en aacMe « V f » e * de oudeft ment in de
Gnrlu Komansc OudhcHL Nol TiidKhi l^ncnlul I'NS. 1 .W (32): 16514.

2.

Kok J. Samenlevingen in een «roonrnfmclling. Drmuyrariicne. economiathe en aotule ontwikkelinnen.
In: Wcsds L H M . Bawh A. (mi). Vtnndenk gremrn. luiionalume in Kurapa IR1VI919. Nitmqirn. 1992,
104-64.

3.

Brono H j . ZonneveM R) ran. Ecn ondereoek nur bound, vcrpletgdiiui rn diagnoie v«n de in 1924, 1939
en 19S4 in cm u n u l iickcnhuizrn opf>rnonicn Hrjurdcn. Hei Zirkrnhuuwrrrn 19S7; 10: .WS 14,

4.

Rubbcn PBM (Xukir chrunuihc pjiicnicn en hun nxmieningrn in dr rnur hrlft van ik twimi|t>ir rruw.
TiidKhr Gcroniol Ccruir 1998: 29: 168-76.

V

Oosrvogrl FJCi. I)c historuckc nmwikkrling van hrt vrqilcr|thuii. In: Tmmmel I. Ribhr M^X', StiHip )A. (red).
CUpiu Srlnn van de VcrptcrghuisKenrnkundr 1'im.hl/Antwerpen. I9K9 I 19.

6.

VcJdhuiircn van /anien-Hyllnei M. [)e jtcKhirdenu van de verpiceghuiq{ence«kundr. VIIR HiMpiiii I9HM: 12
(i): 41-3.

7.

Rapport. Run- en verpleegtehuwn K N M ( , Medinh (oniaii 1961: 34: S4S-8.

8.

N V \ A Funuicomtthriiving rn lakenpakkei van dr verplecghuiuni. U l m h l : NVVA/Bcmixliul. I'W2.

9.

Enklaar). lerminui Or Ben Zvlu/i en de kumt van h« «erven, /.utphen: I'laiaan. 199*).

10.

Ribbe MW. Domi ME. Wai (. van der. Kiik ( I l i M WelenHhipprhik underxiek in de verplrr|thuii|tene«
kunde: een voorwaardc voor proteuiunali&cnnfi. Ned liidKlu (tenenkd I'WS. 1 V) (V>): IHM Y

11.

JongenceJ F. Cjjmpleic inrgbehocfi muliidiKiplinaire umenwerlunn. In

Irnmmd |. RiWie MW. Si«ip |A.

(red) ( jpila Selevu van de Vcrnlcenhui«nenee%kundc ll|re».hl/Aniwer|H'n I')H'). I M - 2 1 .
12.

Nederlandse Vcreniging voor Vcrplceghuiuorg. Verplcrghuizcn op de /a>r^nurkl. Nr. 592.004. Utrecht:
NWi,

13.

1992.

Schols ]MC!A. Suhsiitutic verpleeghuisrorg en lomuliaiienjnctic verpleeghuiwn: exierne attiviieiten vdn hei
hciicnuaaipe vcrpleeghuu. Modern Medicine l'>')2 10 17/8) 619-24.

14.

Scholl JMGA. Diederilu JPM, Koopmaru RTCM. Samenwerking iiiuen huiurta en verpleeghuiurt>: iwee
acioren in ecn veranderende ouderenzorg. In: Crrholder Hr*)M e.a. (rrd). I Ijndhoek Thui*/org (MAD.
Utrecht: De Tijdstroom. 1997: B 8.2-1/1').

15.

Kobbcn PBM. Olde Rikken M G M , Huttchemaekcn C.JM. Beroeptvarming in rwcevoud: de kliniich geriaicr
en de verplceghuisarts. 1945-1990. Tijdidir (leromol (ieriatr 1999: 30: 55-63.

16.

N W A / I . H V . Rapport: Ans en Oudcrcn: uildagende /org l-^n nap vnoruit in dc lamcnwrrkiiiK tuuen
huisam en verpleeghuiaara. Utrecht: N W A / I . H V . 1998.

17

18

OPNAME IN EEN VERPLEEGHUIS:
NOOD OF DEUGD?
J.M.G.A. Schols. M.W. Rib be en J.A. Stoop

19

Gepubliceerd in Nedertands Tijdschrift voor Geneeskunde 1993; 137: 2686-9.

Dames en Heren,
, , .,,- ^ ,, ,
Verpleeghuizen zijn onder meer van de rijksnoodverpleeghuizen en de
zickcnbocgcn van dc grotere bejaardenoorden uitgegroeid naar erkende
insteliingen van gezondheidszorg krachtens de Algemene Wet Bijzondere
Zicktckosten uit 1968.' Bchalvc demografische factoren (de enorme toename van
hct aamal ouderen) hebben bij dezc onrwikkeling ook de funetieveranderingen
van dc ziekenhuizen - van langdurige opname naar korrdurendc diagnostiek en
therapic - ecn belangrijkc rol gespccld. In de afgclopen dertig jaar heeh een groei
plaaisgevonden van 6400 bedden in 1961 naar 52.000 bedden nu (de helft voor
somatischc en de helft voor psychogeriatrische patienten).- Daarnaast hebben
veel vcrplccghui/.cn ci-n dngbehandeling (in totaal 3300 plaatsen) en zijn er
inmiddck bijna 500 substiiutieprojccten voor vcrpleeghuiszorg met meer dan
8000 plaatsen. Aldus is ecn samengestcld zorgpakket ontstaan voor chronisch
/icke, jongc en oude mensen, zowcl klinisch (opname in vcrpleeghuis), ambulant
(dagbehandcling) als in de eigen omgeving (substitutieprojecten)."' Door het
crceYcn van cen dcrgclijk zorgsysteem is ecn situatie geschapen die enerzijds uniek
is, onul.il bchandclingcn voortgezet kunnen worden nadat de ziektetoestand als
invaliderem! en (of) chronisch is gediagnostisccrd, en andcrzijds noodzakclijk,
omdat dc zorgvcrlcning in hct sociale nerwerk van de chronisch zicke mens thuis
va.ik ontoercikend is. Dc uit nood ontstanc vcrpleeghuizen blijken nu ook een
dcugd tc kunncn /ijn in ons gczondheidszorgsystccm.
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Maar dat wordt niet altijd zo crvaren. Voor velen is een verpleeghuis hcrzelfde als
een cindstation, waarbij het beeld opdoemt van lichamclijk en geestelijk 'versleten'
oude mensen bij wie medisch gcen eer en geen verbetering te behalen is. Onder
andere aim dit cen/ijdige beeld is de tegenzin in opname in een verpleeghuis te
wijten. Onhckcndhcid met de mogclijkhcden bij langdurige opname in het
verpleeghuis, maar vooral onbekendheid met ee'n van de centrale doelstellingen
van het verpleeghuis, namclijk tijdelijke opname voor behandeling en revalidatic, houdt deze becldvorming in stand.
In deze klinische les stellen wij u enkele patienten voor, die ervaren hebben dat
opname in een verpleeghuis een noodoplossing lijkt, maar toch tot goede
rcsultatcn kan leiden.
Patient A, een vrouw van 79 jaar, woont heel tevreden allcen op ecn bovenhuis.
Met dc burcn hecft zij regelmatig contact. Zij is zelfredzaam, maar zowel haar
overgewicht als haar pijnlijkc kniecn bezorgen haar beperkingen. De wijk waarin
zij woont, Staat bekend als een onrustig gedeelte van de stad, maar veel last heeft
zij daar nooit van gchad. Zij is een van de oudstc bewoonsters in de wijk en men
spreckt met respect over haar.
Op ondejaarsavond (een donderdag) wordt er al vroeg feestgevierd en veel
vuurwerk ontstoken. Tcrwijl patiente in haar keuken melk verwarmt hoon zij
bencden aan dc voordeur een hevig lawaai. Zij wil gaan kijken, maar struikclt en
valt de trap at tot onder aan de voordeur. Opstaan is onmogelijk, boven is de
telctoon onbereikbaar en boven Staat inmiddels de melk over te koken met veel
stoom en rookontwikkeling. Zij bonkt aan de binnenkant van de voordeur en dat
trekt de aatuiacht van voorbijkomende surveillercnde agenten. Door de
brievenbus vindt hct eerste contact plaats. De agenten verscharren zieh toegang
tot hct huis en waarschuwen de dienstdoende huisarts. Stijr van dc pijn en niet

in Staat zieh te bewegen ligi patiente op de gmnd. Per ambulance wordt tij nur
dc EHBO-ardeling van hei zickenhuis vervoerd. Bij nauwkeurig neumlogisch en
uitgebreid röntgenologisch onderzoek van het skclri worden geen uitvalsymptomen or rracturen aangetoond. Ook bij internistisch onderzoek /.ijn geen
aanwijzingen te vinden voor bloedingen in de borst- or buikholte. Dc diagnose
luidt: 'contusies van het spicrstelsel en bindweersel, voornamcliik in de rug. benen
en rechterarm'. Ter behandcling wordt patiente paracetamol voorgeschreven.
Ook adviseert men haar in beweging tc blijven, zonodig met wat hulp van een
fysiotherapeut. Zij kan gcrust naar huis gaan en eventueel de wijkverpleging
inschakelen.
'Naar huis gaan?'. reageert patiente. 'l)at kan helemaal niet! Ik kan nicts! Alles
doet verschrikkelijk pijn! Kan ik nict hier blijven?' 'Mevrouw', anrwoordt de
dienstdoende assistent, dit is een KHBO-post voor noodlx'handcling. Kr is geen
indicatie voor een spoedopnamc. Bovcndien moeten wij hier met mecr
spoedgevallen voor opname rekening houden. zeker vanavond! Otts voorstel is:
U kunt naar huis - of eventueel tijdelijk naar een verpleeghuis.'
'Maar dokter. ik kan toch zo niet alleen naar huis. lederecn in de Innirt is
vanavond en morgen uit! I n naar een verplceghuis? Doe mij dat niet aan, ik hoef
toch nog nict dood tc gaan?'
Na enig overleg stemt patiente ermee in om met spoed tijdelijk opgenomen tc
worden in een verplceghuis. Daar. laat in de avotul aangekomen, wordt zij
opgevangen door dc verpleging. die de dienstdoende vcrplccgluiisarts erbij haali.
Na een orienterend onderaoek wordt dc vollende dag (nicuwj.iarsdag) met dc
rysiotherapeut een voorlopig zorgplan opgcstcld. l'as op m.i.iiul.ig 4 jatuiari kan
contact worden opgenomen met verschillende instanties cn personen
(maatschappelijk werk, wijkvcrpleging) om een plan voor thuis7.org op tc stellen.
Gedurende de eerste dagen van het nieuwe jaar is patiente al vci-l minder pijnlijk
en minder stijf geworden. Zij kan zieh met wat hulp rcdelijk bewegen, maar
zelfstandig voor wat betreft dc algemene dagelijk.se Icvcnsvcrrichtingen
(zogenaamd ADL-zelrstandig) is zij nog niet. Nadcre aandacht wordt besteed aan
haar algemene toestand, vooral aan haar overgewicht (85 kg bij een lengte van
1,70 m), de pijnlijke kniegewrichten (röntgenologische diagnose: 'gonarthrosis')
en een roliumzuurdcfiuentie. Alle reden om patiente wat langer in het verpleeghuis te houden voor behandcling cn begeleiding. De vcrplecghuisarts overlegt
met de huisarts over de gezondheidstoestand cn mogclijkheden voor ontslag.
Maar patiente wil graag zo spoedig mogelijk naar huis. Door de maatschappelijk
werkster is direct na het begin van de week contact gelegd met het wijkmaatschappelijk werk cn met de wijkverplcging. Uiteraard wordt patie'ntc
dageiijks bij de stand van zaken betrokken. H(H-wel zij aangeeft dat het haar
enorm meevalt in het verplceghuis en dat het er gezellig en goed toeven is, terwijl
zij bovendien aanzicnlijk is opgeknapt, geeft zij ook duidelijk tc kennen, dat zij
zo snel mogelijk naar huis wil gaan. 'Kunt u mij dan niet vanuit het verpleeghuis
thuis helpen?' vraagt zij. Er was (in 1982) nog geen formelc regeling voor
verpleeghuiszorg buiten de muren van het verplceghuis, zoals dc hedendaagse
substitutieregcling. Er moest derhalve op dc bestaande situatie worden ingcspceld
met zelfbedachte oplossingen. Vragen die hierbij opkwamen, waren: welke hulp
zal het verpleeghuis in de thuissituatie kunnen bieden, wie zal dan de
vcrantwoordelijkheid voor de zorg moeten dragen, huisarts of verplecghuisarts,
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hoc moet de communicatie verlopen en hoc moet de financiering geregeld
worden^ Met behulp van de geimproviseerde verpleeghuiszorg buiten de muren
van het verpleeghuis kan tegemoet gekomen worden aan de wens van patiente
om thuis verder begelcid en behandelt] te worden. Door de dietiste van het
verpleeghuis wordt, in nauwe samenwerking met de huisarts, begeleiding geboden
bij het volgen van een dieet, gericht op suppletie van voedingsdeficienties en op
reductie van het overgewicht. De ergotherapeute maakt een plan voor huisaanpassingen ter preventie van valpartijen en voor een alarmsysteem voor noodsituaties. Elf dagen na opname in het verpleeghuis gaat patiente naar huis en na 2
maanden is zij goed hersteld. Haar gewicht is verminderd tot 76 kg de foliumzuurconcentratie heeft weer normale waarden bereikt en zij is weer goed mobiel,
met behulp van een looprek.
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Commentoor. Deze ziektegeschiedenis illustreert dat er na een val bij ouderen - ook
zonder frauuren - aan/ienlijke invaliditeit ten aanzien van ADI.en mobiliteit kan
optreden, met belangrijke consequenties voor het zelfstandig funetioneren thuis.
Het sociale netwerk kan ontoereikend blijken, terwijl er ook geen indicatie voor
een ziekenhuisopname wordt gezien. De uit nood gekozen oplossing om deze
patiente tijdclijk in een verpleeghuis op te nemen, blijkt echter ook gericht
geindieeerd tc zijn, zoals voor revalidatie, observatie en diagnostiek op verpleeghuisniveau (lichamelijk, psychisch, maar ook sociaal) en voor tijdelijke ondersteuning van hei sociale netwerk door advisering, begeleiding en het realiseren van
huisaanpassingen. De uit nood geboren vcrpleeghuisopname implieeerde dus veel
meer dan allccwi passief herstellen, en resulteerde in ont.slag naar een zodanige situatic, dat patiente /.ich weer gelukkig en veilig in haar eigen omgeving kon voelen.
Maar ook zonder ontslag kan verpleeghuiszorg tot resultaten leiden, die ondanks
de nood en de ernst van de situatic als positief ervaren worden. Optimale benutting
van de vcrsthillciuic verpleeghuisfuncties (binnen en buiten de muren van het
verpleeghuis), cen problecmgerichte aanpak in multidiseiplinair teamverband en
ovcrleg tussen /.orgverleners onderling en tussen zorgverleners, patient en diens
famihe dragen bij tot cen positief rcsultaat van de geboden zorg.
Patient B, een man van 61 jaar, lijdt aan de chorea van Huntington. AI jaren is
hij onder beh.mdeling en conirole van de neuroloog. Sinds 1985 is hij in
dagbehandcling van het verpleeghuis. In regelmatige samenspraak met de huisans,
de neumloog, de verplecghuisarts en de verpleegkundige van het dagbehandelingstcaiu hebben de echtgenote en zijn kinderen steeds tegemoet kunnen komen aan
de uitdrukkelijkc wens van patient om zo lang mogelijk thuis te blijven.
Cielcidelijk echter is zijn toestand achteruitgegaan. In 1989 wordt hij rolstoclamankelijk. de communicatie wordt moeilijker en de ADL-functics verslcchtcrcn.
Hij krijgt steeds vaker verslikpneumonicc'n. Acticf declncmcn aan wat er om hem
heen gebeurt, k.m hij niet meer. Opname in het verpleeghuis wordt door de
familie voorlopig nog van de hand gewezen. Omdat er nog geen andere geschikte
woning voor patient beschikbaar is, worden door de ergotherapeute van de dagbeh.uulelmg woonaanpassingen gerealiseerd. Na uitbreiding van de dagbehandeliiigsfrequentie en na de afspraak met patient om bij calamiteiten een beroep
te doen op het verpleeghuis ontstaat een acceptabel, nieuw evenwicht. De
huisarts schakclt enkelc malen de vcrpleeghuisans in voor advies en begeleiding
in de thuissituatie.

In 1991 wordt ecn won ing gevonden die hct mogelijk maakt dat patient met lijn
vrouw in de eigen omgeving kan blijven. met 5 dagcn per week dagbehandeling
in het vcrplceghuis. l>: bclastbaarheid van dc ramilic won.lt dcsulnicttrmin /waar
op dc proer gesteld. Met medicatie in dc vorm van Icvomepionu/uic 2*> ing 4 dd
en halopcridol 5 mg 2 dd en met 4 maal per jaar ccn korte, tiidclijkc opnamc in
het verpleeghuis is dc zorgverlening thuis nog vol tc lunidcn. De verxlikpneumonieen tredcn echter steeds trcqucntcr op. Dc onatwcndbare tcruggang,
door hct reeds lang bestaande ziektcproccs drukt nitcindclijk toch tc /waar op hct
uithoudingsvermogen van dc naaste omgeving. Dc mogelijkheden van een
aanleunwoning bij ecn verzorgingstchuis of van grocpsver/orging konien met
nicer in aanmerking. Patient is niet meer in staat /cltsiandig bcslissingcn te
nemen. Bcrustcnd in hct onvcrmijdclijke besluil dc tunnlic in januari I')'M tut
opname in een verpleeghuis. Familie en hulpvcrlcners bcsctlen dat dc laatstc läse
is aangebroken, die hclaas nict in dc door dc patient HI gewenste omgeving k.in
plaatsvinden, maar in een andere, minder vcrtrouwdc situutic.
De cerste maanden na de opnamc lijkt patient door alle allciding, de contacten
met andere patienten en de continue aanwezighcid van /.iekenver/orgenden wat
levendiger tc zijn geworden. Deze rclaticvc vcrbetering bevestigt voor de
familieleden dat zij met dc vcrplccghuisopnamc ccn juistc bcslivsing hebben
genomen. Mccr uitgerust dan voorhcen bc/.oeken /.i| mi djgclijks bi| (ocrbriin ile
patient in zijn kamer of in dc huiskamer. Het onarwendbarc verloop van de ziektc
en de noodzaak van de opnamc worden minder ncgaticf hclrcld door de
invulling die men er ondcr dc gegeven omstaiuliglu-dcn .1.111 hcclt kuniicn given.
Commentoor. Dit voorbeeld toont dat vcrpleeghuiszorg - hier in dc vorm van
dagbehandeling en consultatie - al ver v66r ccn uitcindclijkc opnamc aangewend
kan worden om ecn zo lang mogcUjk vcrblijf thuis tc bevordcrcn. Bovciulicn
kunnen tijdelijke opnamen en een beroep op het verpleeghuis in gcval van nood
dc draagkracht van dc omgeving vergrotcn. Tczamcn met ccn gccoördinccrdc
taakverdeling van zorgvcrleners en een doclmatigc communicatie met de
betrokken familie kan zo beter op de wensen van patient en lamilie worden
ingespeeld. Ook vergemakkelijkt een dergelijk zorgbcleid de acccptatic van
uiteindelijk soms onvermijdelijke beslissingen.
Patient C is ecn vrouw die sinds haar 80e jaar verblijft in ecn verzorgingstchuis,
inmiddels 5 jaar. Zij is nog redclijk zclfstandig, maar loopt onzeker en zegt snel
moc en wisselend duizelig te zijn. Vet cten verdraagt zij niet. In het vcrlcdcn hceft
zij een galblaasoperatie en een operatic voor een verzakking ondcrgaan. Volgcns
de verpleegkundige is er de laatstc tijd sprake van gchcugcnstoornisscn en
achterdocht.
In het verzorgingstehuis weet men niet goed raad met haar. Wat zou gcdaan
moeten worden: betere aanpassingen in haar kamer, mccr zorg, andere medicatie,
overplaatsing naar een verpleeghuis, vcrwijzing naar ecn ziekenhuis? Dc huisarts
roept de verpleeghuisarts in consult. Na lichamelijk en psychisch ondcrzock en
na laboratoriumonderzoek luidt het advics: groepsverzorging geven in het
verzorgingstehuis in het kader van het substituticproject, dag-nachtritme
structureren, andere medicatie geven (neurolcpticum in een läge dosering),
patient op dementie onderzoeken volgens een afgesproken protocol, consult van
een psychiater regelen, aangepaste schoenen en steunkousen aanmeten (via de
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consulentrevalidaticarts van het verpleeghuis is dit mogelijk) en patient voorlopig
nict opnemen in hct verplccghuis.
Dc groepsverzorging geeft lange tijd goed rcsultaat, maar na 2 jaar komen
geleidclijk toch ook andere problemen naar voren: patience krijgt zwerfneigingen
en vcrtoont emotionele labilitcii, die met een toenemende paranoidie niet goed
meer op te vangen is. Vooral s avonds en 's nachts, alleen op haar kamer, is zij erg
onrustig en angstig. Als gevolg van dezc onrust en het secundaire slaaptekort
ontstaat ovcrvcrmocidheid, waardoor de groepsverzorging mislukt. In overleg
met de staf van het verzorgingstehuis, dc familie en de verplceghuisarts steh de
huisarts aan patientc voor zieh voor cen maand te latcn opnemen in het verpleeghuis. Cielatcn sicrm zij met het voorstel in en wordt op de psychogcriatrische
afdcling van het verpleeghuis opgenomen. Het multidisciplinaire behandelplan
bcsiaat ondcr mccr uit: algemccn lichamelijk en neuropsychologisch onderzoek,
routinc-laboratoriumondcrzoek bij opname, inventarisatie en verbctering van
ADL-functics, obscrvatie van gedrag en Icefpatroon zoals vocding, defecatie- en
mitticgewoonten, tommunicaticmogelijkheden, observatie van bclangstelling en
activitcitcnnivcau (under andere via de activiteitenbegeleiding) en bewaking van
het slaap-waakpatroon. Er wordt gckozen voor een gestructureerde benadering
mci nubontsing van dc grocpsverzorgingsactiviteiten, het scheppen van een
rüstige steer en aandacht voor het gcdrag bij allccn zijn en het slapen op een
cc'npcrsoonskamer. Fysiotherapeut, ergotherapeut en dictiste participeren in het
bchandelprogramma. Kuim andcrhalve maand na opname heeft patiente haar
oD/v^HonkrJ^kc riuuc jrrij£ en kjj) zi/ fr/u^lcr/en naar J>r/ «DIMMUM/VO/M? iß
het verzorgingstehuis, waar dc groepsverzorging weer lean worden voortgezet.
/owcl zijzelt als haar omgeving beoordeelt de huidige situatie als positief.
Comroenf.aor. l)e gezondheidsproblemen van deze patient leren dat cen
project mat ige zorgaanpak met consultatie, tijdelijke opname en gestructureerde
verplecgluiiszorg in de eigen omgeving van de patient (substitutie), in combinatie
met inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de respectieve zorgvoorzieningen, een bijdrage levcren aan cen Hexibel zorgsysteem en het uitstellen
of voorkomen van een verpleeghuisopname. Met een dergelijkc zorg kan bovendicn ingcspccld worden op de (principiele) wens zo lang mogelijk in de eigen
omgeving te kunnen blijven wonen. Inmiddels maken veel lichamelijk en psychogeriatrisch gchandicapte patienten gebruik van dc substitutie van verplecghuiszorg
in vcrzorgingstchuizen.
Verplecghuiszorg is veel mecr dan het stereotiepe beeld dat sommigen ervan
hebben. Behalve voor langdurige, multidisciplinaire zorg (51% van alle nieuwe
opiumen) en terminale zorg (3%) komen veel patienten voor revalidatic (39%
van alle nieuwe opnamen, doch 53% indien men alleen de somatische patienten
in beschouwing neemt).- Ook komt een toenemend aantal patienten voor de
minder bekende runctics als tijdelijke opvang, crisisopvang, kortdurende
observatie en diagnostiek en speciale verpleging (ondcr andere comapatienten en
patienten met continue ambulante peritoneale dialyse).
l'ijdelijkc opvang betrert meestal opnamen voor enkele weken ter ontlasting van
het thuismilieu, zodat de verzorgende partner met vakantie kan of tijdelijk afwezig
kan /ijn in gcv.il van hijvoorbccld een ziekenhuisopname. Met deze tijdelijke
vcrplceghuisopnamen ondersteunt hei verpleeghuis dus indirect dc thuiszorg.

Jaarlijks worden ruim 35.000 nieuwe patienten in de vcrplceghui/cn opgciuuncn
en komen meer dan 9000 patienten in dagbchandcling van vcrplccghuizen.
Daarnaast verblijven nog eens ruim 8000 patienten in verpleegluiissuhstitutieprojecten. hoofdzakelijk mecrzorg- cn grocpsverzorgingsprojectcn in ver/orgingstehuizen. Verpleeghuisopnamcn vinden zowel vanuii hct /iekcnhuis plaats
(somatische 64% en psychogeriatrische ruim 20%) als vanuit de thuissituatie en
het verzorgingstehuis (somatische 36% cn psychogeriatrische ongeveer 75%).
Het verzorgingstehuis is vooral plaats van herkomst bij psychogeriacrischc
patienten (23% van de psychogeriatrische vcrpleeghuisopnamen). lang nict alle
verpleeghuisopnamcn zijn permanent: I op de 3 patienten kan uiteindelijk na
behandcling cn revalidatic naar huis ot vcrzorgingMchim worden om.slagcn.
Dames en Heren, iedere verpleeghuisopname is voor de patient en voor diens
omgeving een ingrijpcndc gebeurtenis, /.eker als de prognose- van de gc/otulheidstoestand een blijvende opnamc waarschijnlijk maakt. legen/in in opname
is begrijpelijk, omdat de patient zijn vertrouwdc omgeving moci verlaten.
Hocwel opname soms vanuit de »Kialc situatic als noodoplossing worth gc-ko/cn,
blijkt vrijwel altijd een complex van ractoren een rol te speien: ingewikkeldc en
meervoudige pathologische afwijkingcn (chronische /ickten, comorbiditeit,
recentelijk d(H>rgemaakte acute aandoeningen), een hoge mate van invaliditeit cn
niet zelden de aanwezigheid van stemmings- en gedragsstoornivsen."'' Drzc ge/ond
heidsproblemen maken continue verpleegkundige. (para)medinhe en psyclio
s<x/aJc zorg n<xj;p. ,Mrt dezr muJf/diic/pJ/zu/rc zof^rrJc/ii/i^; »wii» ^ctl/w/tl /ujf
een nieuw bestaansevenwicht met een zo hoog mogelijk niveau van zclfrcd/aamheid, ondanks beperkingen en handicaps en ondank.s een voor sommigen progressief verminderend levensperspecticr. Wat in cerste instantie een noodoplossing
lijkt, wordt, waar mogelijk, tot een deugdelijk resultaat gevoerd door gerichte,
multidiseiplinaire behandeling, verpleging en begeleiding.
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SAHENVATTING

De Ncdcrlandsc verplceghuissector hecft, sinds hct van kracht worden van de
Algcmcnc Wet Bijzondcrc Ziektckostcn (AWBZ) in 1968 cen sterke groei doorgemaakt. In de afgclopen jarcn is ook dc vcrplecghuiszorg buiten de muren van
hct vcrplccghuis tot ontwikkcling gekomen.
In dit artikcl wordt, na ecn algemcne beschouwing over verpleeghuiszorg en kenmerken van verplccghuispaticntcn in relatie tot zowel opname als resultaat van de
opname, nadcr ingegaan op de semi- en extramurale zorgmogelijkheden van het
hedendaagsc vcrplccghuis.
. ., •.
SUMMARY

The nursing home sector in the Netherlands has developed strongly since treatment and nursing in these institutions are borne by the Exceptional Medical
Kxpcnsc.% Compensation Act (AWBZ, 1968). In the past few years nursing home
outrcaching tare also has developed progressively.
In this article the various possibilities for so called substitute care by nursing
homes arc presented and discussed.

28

INLEIOING

'•*>»*

De Ncdcrlandsc verpleeghuisscctor heeft, sinds het van kracht worden van de
Algcmcne Wet Bijzondcre Ziektekosten (AWB7.) in ) % 8 , een stcrkc groci doorgemaakt. kwantitatiet is er bijna cen verdubbeling van dc tocnmaligr veipleeghuiscapaciteit opgetrcden. O p dit moment zijn er in Nederland 333 verpleeghuizen met in totaal circa 52.000 bedden en circa 3300 dagbchandclingsplaatsen. '
Ook kwalitaticf is er sinds 1968 veel vcranderd. Van gesuchten waar chronische
(vooral verplecgkundige) zorg voor uitbchandcldc /iekcnhuispaiicntcn word
geboden, zijn dc vcrplecghuizen gezondhcids/orginstclhngcn geworden w.t.ii hehandeling, begcleiding, verpleging en verzorging worden geboden aan patientcn
met een complexe zorgbehocfte. die dan ook in do regcl continue, langditrige.
systematische en multidisciplinairc zorg (CLSM-zorg) nodig hebben. Met hedendaagse verpleeghuis kent de volgende functies: revalidatie/reactivcring, langdurige zorg (behandeling, bcgelciding, verpleging en ver/orging), terminate /org,
observatie en diagnostick, consultatic en advics, tijdclijke opvang en trisisopvang.
Afhankelijk van de aard en de omvang van de hulpvraag worden deze Kinetics
zowel intramuraal, semimuraal (dagbehandeling) als extramuraal tocgepast.'
In de laatste jaren is vcrplccghuis7.org buiten dc murcn van hct verpleeghuis tot
onrwikkeling gekomen. De vergrijzing en de daaraan gckoppcldc toenamc van dc
zorgbehoefte doet immers dc vraag naar zorg alsm.i.ir (oencmen. Door dc
bezuinigingen in de gezondheidszorg zijn dan ook knclpumcn ontstaan. Zo
zouden meer psychogcriatrische paticntcn opgenomen mcieten worden dan de
huidigc opnamecapaciteit van verplccghuizen toclaat. Bovendicn is tc verwathtcn
dat de groei in capaciteit in de toekomst achter zal blijvcn bij dc vraag. In hct
toekomstige gezondheidszorgbelcid wordt immers subsniuiic van zorg - van
gecompliceerd en duur (opname in gcspecialisecrdc instcllingen van dc tweede
lijn) naar eenvoudig en goedkoop (random de thuissituatie en in dagbehandeling)
- centraal gesteld om zodoende nicer 7X)rgbchocvcndc mcn.sen tc berciken alsook
om daarmee een (rclaticve) kostenreductic tc realiscren. Substitutic van zorgfuncties voor ouderen zal voorts mocten leiden tot ccn vcrsterking van dc
thuiszorg, waarmee tevens tegemoet gekomen wordt aan dc wens van veel
ouderen om zo lang mogelijk thuis of in het verzorgingstehuis tc kunnen blijven
wonen.
De verpleeghuizen trachten in te speien op deze ontwikkelingen door
ondersteuning van de zorg buiten de eigen murcn aan tc bicden. Zowel voor
artsen werkzaam in het intramurale als voor artscn werkzaam in het extramuralc
veld is in/.icht in dcze zorgondcrsteuning van belang voor (vroegtijdig) ontslag
van patienten uit ziekenhuizen, het voorkomen van (versnclde) achtcruitgang en
het voorkomen of uitstcllen van opname in verpleeghuizen.
In dit artikel wordt, na ccn algemene beschouwing over verplccghuiszorg en
kenmerken van verplceghuispatientcn in relatic tot zowel opname als resultaat
van de opname, nader ingegaan op dc semi- en extramuralc zorgmogelijkhcden
van hct hedendaagsc verpleeghuis. Hveneens wordt gepoogd cen anrw<K>rd tc
geven op de vraag of de externe verpleeghuisactiviteitcn daadwcrkelijk soclaas
kunnen bieden voor de alsmaar groeiende problematick van zorgbehocvende
ouderen die gecn plaats in her verpleeghuis zelf kunnen vinden.
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OPNAME IN HET VERPLEEGHUIS
^Ütjü
Ook al /.ijn vcrpleeghuizen nict exclusief voor hen bed odd, gccalsmatig vormen
oudcrcn toch dc belangrijkstc doclgrocp van het vcrplecghuis. Binnen de verpleeghuisscctor is dan ook deskundighcid onrwikkcld op het terrcin van de behandeling,
de vcrplcging en dc hcgclciding van ouderen. Kenmerk van het zorgconcept is
dat, in samenspraak met patient en (of) familieleden op multidisciplinaire wijze
tot ccn gcintcgrccrdc paticntcnzorg wordt gekomen. Ecn systematische opzet van
dc voorbcrciding, planning, uirvoering en evaluatic van de zorgverlening is
daarhij nood/.akclijk.
Kcnmcrkcnd l'i| dc oudere zorgvragcr is, in het algemcen dat, ten gevolge van
organische aandocningen functiestoornissen optrcden die het zelfstandig
functioncrcn bedrcigen. Cir/.icn de complexe problcmcn dient de hulpvraag
gcinterpretccrd tc worden in rclatic tot dc persoonlijke lecrwercld van de patient
en moct dc professionclc hulpvcrlcning in verpleeghuizen vooral probleemgericht
en nict uitsluitcnd zicktegcricht zijn. Het zorgconcept kent daarbij cure- en
'carc'-a.specien, wa.irbij dc ge/.ondlicid.sproblemcn en de prognosc bcpalcn of de
7.org mccr 'cure' dan wel 'care' betreff. Vanwege dc prognosc van de betreffende
.Miulocningcn gcldt dc zorgvcrlcning, bchalvc dc belundcling van intercurrente
/icktcn en dc multklisuplinairc rcvalidatic, vaak ook dc bcgcleiding van patienten
bij het adaptaticproccs ten aanzien van hun handicaps/
Uitgangspunt AJI siccd.s ccn individnccl zorgplan /.ijn waarin - uitgaandc van de
mogclijkhcdcn van de patient - de specifieke bijdragen van de verschillendc hulpvcrlcners en dc ondcrstcunende activitciten van de verwarnen zijn opgenomen. De
verplecghuisarts geeft inhoudelijke sturing aan de zorgverlening. Onder zijn leiding
werken, bchalve vcrplcgcnden voor de basiszorg, verschillende thcrapeuten samen
voor de individuccl gcrichtc, integrale zorgverlening: fysiotherapeuten, logopedisten, ergothcrapetiten, maatschappelijk werkenden, psychologen, activiteiteniK'gclcidcrs en dictisten. Deze multidisciplinaire werkwijzc kenmerkt de zorgverlening in het vcrpleeghuis.*
•>
Voor het streven naar substitutie van verpleeghuis7.org is het van belang tc wetcn
welke paticntgehonden tactoren het resultaat van een opname bepalen, te meer
daar het verplecghuis voor een deel van de patienten de laatste schakel is in het
voorzicningenpakket voor ouderen. Te Wierik et al. onderzochten kenmerken
van op tc nemen vcrplccghuispaticnten en gingen na of deze verschilden met
Ivrtrckking tot het doel van de opname (reactivcring versus permanente opname)
en ilc herkomst van de patient (eigen omgeving inclusief verzorgingstehuis versus
zickenhuis)." Het betrur hier een onderzoek in de regio Maastricht bij 157 op tc
nemen verplceghuispatienten, die bij opname zekcr zo hulpbehoevend waren als
verpleeghuispatienten in het algemeen.
Bij ruim de helft van de patienten (54%) was het docl van dc opname het
permanent ondcrsteunen van een aantal levensruncties: 35% van de patienten werd
opgenomen om gcrcactivcctvi tc worden. l)eze gefallen komen onge\'eer overeen
met Lindelijkc cijrers. Binnen de hetemgene grixrp op te nemen patienten zijn 4
subgrocpen te onderscheiden (talx-1 1). l)eze groepen verschilden niet of nauwelijks
inzake de achtergrondkenmcrken lecftijd, geslacht en burgerlijkc Staat, de
hulpbchrtcttc en het sociale nerwerk. Wcl bestonden er duidclijke verschillen in de
.ual van dc aandocningen, dc woonsituatie en het gcbruik van eerstelijns
pmtcssionele zorg.
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* Meestal dement«.
t Tot deze categorie aandoeningen behoren onder meer: eerdere heupoperatie, amputatit of ander»
operatie/orthopedische ingreep.

De kenmerken van de groep ouderen die vanuit de eigen omgeving defmitief
wcrd opgenomen, geven aan dat door chronisch-progrcsMcvc aandocningen dc
hulpbchocfte dcrmatc groot is geworden dai, ond.inks de aanwe/igc profevsionele
zorg, langer verblijf in de eigen omgeving of in hct verzorgingstchuis nict meer
mogetijk was. Bij de groep ouderen die vanuit het ziekcnhim defmitief in het
verpleeghuis werd opgenomen, wijzcn de kenmerken in de richting van cen
zodanige verslechtering van de gezondheidstoestand, dat een zickenhuisopname
en vervolgens verpleeghuisopname noodzakelijk was. I)e prognosc ten aan/.icn
van de gezondheidstoestand bepaalt bij deze groep het doel van dc opnamc.
Bij de patienten die vanuit de eigen omgeving ter reactivering werden opgenomen, I•}Ice de verpleeghuisopname het vcrvolg op ecn langer durend proces,
waarbij de aard en de prognose van de ondcrliggende ziekten functievcrbetering
niet uitsloten. Bij de reactiveringspatienten, afkomstig uit hct zickenhuis lijken
vooral de gevolgen van ernstige acute aandoeningen, zoais een cerebrovasculair
accident of een traumaletsel, de bepalende factoren voor de verpleeghuisopname
te z i j n . " Door dezelfde patienten tot 1 jaar na hun opname te volgcn kon tevens
onderzocht worden welke opnamekenmerken samenhangen met het resultaat
van de verplecghuisopnamen. Van deze groep was na I jaar I 5% ontslagcn naar
huis of naar een verzorgingstchuis, terwijl 4 1 % was ovcrledcn en 4 4 % nog steeds
was opgenomen. De functionele toestand bij opname bleck de belangrijkste
determinant van het verpleegresultaat te zijn, maar ook het aantai diagnosen, de

st

aard van de hoofddiagnose, de leeftijd, het geslacht en de belasting voor de
verlencrs van de mantclzorg vöör de opname blcken een rol tc speien. De
uuderen die bij opname het minst hulpbehoevend zijn, blijken de meeste leans te
hebben om met ccn vcrbetcrde validitcii ontslagen te worden. Dit legitimeert
vooralsnog voor deze ouderen de vcrpleeghuisopname.
Dc doclgroep voor substitutic van zorg wordt dan gevormd door de ouderen die
qua hulpbchoeftc ccn tussenpositic inncmen en bij wie geen reactivcring mccr
mogclijk is."
... ,.,
.
SUBSTITUTE VAN VERPLEEGHUISZORG

Met doel van de voorgcstcldc substitutic van verpleeghuiszorg is om vanuit de
tweede lijn, in ca.su het vcrplecghuis, aan de cerste lijn en de verzorgingstehuizen
handrcikingen tc bicden, waardoor deze langer in Staat zijn om dc zorg op zieh tc
nemen. Achicrccnvolgens besprcken wij dc dagbehandeling, dc consultatierunctie
en de substituticprojcctcn.
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Dc ontwikkcling van dagbehandeling cind zeventiger jaren was in feite het eerste
voorhccld v.m substitutic. Dc otfiucle omschrijving van de indicaticstclling voor
daglx-handcling luidt als volgt: 'Ken indicatie voor dagbehandeling wordt geacht
aanwe/ig ic /ijn, indicn en /.olang voor dc verzekcrde dc verplcging, paramedische
behandcling of gcnccskundigc behandeling in een verplecginrichting gedurende
dc dag of ccn gedeeltc daarvan rcdelijkerwijs zijn aangewezen om zieh in het
eigen milieu tc handhaven'.' Dagbehandeling 7.011 daarmee moeten kunnen
leiden tot vervrocgd ontslag uit het zickenhuis of verpleeghuis of tot uitstel of
afistel van opname in ccn verpleeghuis. De semimurale dagbehandeling wordt
zowcl aan somatischc als aan psychogeriatrische patienten geboden, die daartoe
een of nu-erdere malen per week het verpleeghuis bezoeken. In principe kan aan
hen dczclfdc zorg geboden worden als aan de opgenomen verpleeghuispatienten
(label 2).
Gedegen effectonderzock met betrekking tot de dagbehandeling is in Nederland
(nog) nict verricht. Nies bevestigt op basis van literatuuronderzoek de ontlasting
van het /.orgncrwerk thuis.'" Hij is minder enthousiast over de therapeutische
resultatcn en het substiuitic-efrect van de dagbehandeling. Vervroegd ontslag uit
het zickenhuis of het verpleeghuis door dagbehandeling blijkt maar zeer beperkt
voor te komen, en slcchts bij een deel van de somatischc paticnten wordt opname
vermeden. Uitstel van dc vcrpleeghuisopname komt bij een beperkt deel van dc
somatische/psychogcriatrisclu- paticnten met vcrplecghuisindicatie voor. Uit zijn
analyse blijkt tevens dat de dagbehandeling deels een nieuwe (lichtere) categoric
paticnten hecft aangetrokken. Nicttemin blijkt dagbehandeling een zeer waardevolle en erg gewaardecrde voorziening te zijn, zowel voor patienten en personen
uit him naaste omgeving als voor protessionele hulpverleners thuis.'"
Medc door de onrwikkeling van dagbehandeling zijn de vcrplecghuizen geleidelijk
een bredcre maatschappelijke functie gaan vervullen.
Comu/fori'e
In 1987 werd de consultatierunaic van verpleeghuiren opcrationecl." Door een
wijziging van het Besluit Vcrplcging in Verpleeginrichtingen Bijzondere /Lickte-

« i i i w i f a » «an
aitem*tiev«fi vooc
intramurale
verpieeghuiizorg.
tef ondersteuning
van de
eerstelijnuorg en
van de zorg in
venorgingstehuizen

officieet
omvang:
hnaocien:
plaats:

doeien:

indkaHestelling:
zorgaanbod:

verantwoordetijkheid:
evaluatie:

officieel ontstaan:
omvang:
financier!:
plaats:
doeien:
indicatiestelling:
zorgaanbod:

verantwoordetijkheid:
evaluatie:

t

officieel ontstaan:
omvang:

doeien:

indicatiestelling:
zorgaanbod:

vera ntwoordelijkheid:
evaluatie:
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in 1993 circa 3300 plaatsen somatiek plus psythogeriatri«;
9000 nieuwe patNhfttfl ptf JMT
in verpteeghuis
,
vervroegd ontslag u<t ziektnhuta of verplttghuis
urtstet of afstet van verpteegrttritopnMW
• •• - *
patient zo lang mogelijk handhaven in «igen omgtving
,.,.,
ontlasting van mantelzorg
indkatiecomniissie
ambulante verpleeghuiuorg met net total« multidlsciplinair» lorgaanbod
(revahdatiebehandeling. verpieging. psychosociale begeleidlng etceteta)
gedurende de dag of een deel ervan
verpleeghuisarts verantwoordelijk voor dagbehandeling.
huivjrti blijft mediich eindverantwoordelijk
^
wetenschappelijk effectonderzoek ontbreekt

1987
per verpleeghim wistelend qua intentlteit ingevuld
budgetverruiming verpleeghuizen, boven de normale vcrpleegprijt
(AWBZ)
thuii of in verzorginqstehuiv pollkllnitch in verpleeghuil
patient zo lang moqelijk handhaven in eigen omgeving
ondersteuning eente hjn. verzorgmgstehuii en mantelzorg
geen indicatiecommissie; consultatie op verzoek
gerichte eenmalige advisering van eerste lijn en verzorglnqttehuit.
Mogelijkheid tot eenmalige screening. (Met name activiteiten van
verpleeghuisarts en ergotherapeut.)
verpleeghuis verantwoordelijk voor advitering
huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk
wetenschappelijk effectonderzoek ontbreekt

1988
eind 1989: 88 projecten met circa 1496 patienten;
in 1993: 490 projecten met circa 8400 patienten
diverse subsidiestromen ex art. 2 AWB2: budgettair neutraal/2-4%
vrijemargeregeling/gesubsidieerd en Regeling Zwevende Bedden (WVC)
op projectlocatie met name in verzorginqstehuizen (86%)
zo lang mogelijk handhaven van verpteeghuisgeindicMnWn thuit of in
verzorgingstehuis
bereiken van uitstH of afstel verpleeghuisopname
ondersteuntng van zorg thuis of in verzorgingstehuit
indicatiecommissie
per project structurele multidiKiplinaire tnbreng;
aard projecten ( \ ) :
meerzorg in verzorgingstehuizen (13%)
groepsverzorging in verzorgingstehuizen (52%)
thuiszorg (3%)
nachtopvang. noodbedden. aparte woonvormen (11%)
verpleeghuis verantwoordelijk voor geboden verpleeghuitzorg
huiurts blijft medisch eindverantwoordelijk. tenzij anders afgesproken
wetenschappelijk effectonderzoek ontbreekt

AWBZ - Algemene Wet Bijzondete Ziektekosten; WVC - ministerie voor Webijn. VoUugezondhttd
en Cultuur (no VWS).

kosten verzekering beitaal sedertdien de mogelijkheid voor patienten in de eerste
lijn en in het verzorgingstehuis om de verpleeghuisarts of andere medewerkers van
hei vcrplceghuis in consult te roepen. De veranrwoordelijkheid voor de hulpverIcning blijft bij de hulpverlcners in de eerste lijn en (of) bij het verzorgingstehuis.
Kij de advisering vanuit het verpleeghuis kan de totale deskundigheid ingezet
worden, maar in de praktijk blijken vooral de verpleeghuisartsen en de ergotherapeuten ingcschakeld tc worden (zic tabel 2). Bij consultatie kan het onder
andere gaan om cen ecnmalige screening, om advisering terzake van hulpmiddelen
v(K>r dt algemene dagclijk.se- levensverrichtingen (ADI.) cn terzake van woningaanpassingen, om medicatie- of dicetadviezen, om verpleegtechnische adviezen of
orn dcskundighcidsbcvordcring via voorlichting en scholing. Uitcindelijk gaat het
er ook hier om de betrokken patient zolang mogelijk thuis of in hec verzorgingstehuis te handhaven met een zo hoog mogclijke mate van zelfredzaamheid. Wat
hei mogclijkc substitutic-cffcct van de consultatiefunctie is, valt moeilijk te
bcoordclcn. Inzicht in de concrete omvang, uitvoering cn inhoud van dezc
funetie ontbreckt, cvcnals wetenschappelijk effectonderzoek ter zake.
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In 1988 werd het Subsidicbcsluit Substitutie Vcrplccghuiszorg goedgekeurd.'-' Op
grond hiervan kan aan niensen met cen verpleeghuisindicatic die op de wachtlijst
staan cn nog thuis of in lict ver/orgingstchuis verblijvcn extra ondersteuning
vanuit het verpleeghuis geboden worden. De externe verpleeghuiszorg heeft daarbij in de meeste gevallen een projeetmatig karakter. De betrokken patienten
wordt additionele zorg geboden, die complementair is aan de niantelz.org en de
cer.stelijns7.org of de zorg in het verzorgingstehuis. Als voorwaarde voor
subsiitutic geldt dat de zorg op minimaal het7.elfde niveau van kwaliteit verleend
moet worden."" Uiteraard kan de complementaire, externe verpleeghuiszorg
allecn maar geboden worden in goede samenspraak met de al aanwezige eerstelijnshulpverlcning of het verzorgingstehuis. Omdat bij substitutie de verpleeghuismedewerkers niet allecn adviseren, maar ook daadwerkelijk bij de behandeling en
de ver/orging betrokken kunnen zijn, dienen met de eerste lijn of met het
verzorgingstehuis duidelijke arspraken gemaakt te worden betreffende de aard, de
intensiteit en de veranrwoordelijkheden met betrekking tot de zorgverlening.
/onder goede samenwerkings- en afstemmingsafspraken komt dit soort
projeeten niet of slechts moeizaam van de grond." Substitutieprojecr.cn verpleeghuiszorg ontstaan mecstal daar waar al wordt samengewerkt tussen verpleeghuizen en vcrzorgingstchui7.cn of andere eerstelijns-voorzieningen en niet te
vergeten de RIAGG's. Voorbeelden van substitutieprojeeten verpleeghuiszorg
worden aangegeven in tabel 2.
Tot op heden vinden de meeste projeeten plaats in verzorgingstehuizen (86%),
die zieh in de afgelopcn decennia steeds meer van een woonvoorziening tot een
zorgvoorziening voor ouderen hebben onrwikkeld.'" Het gegeven in het onderzoek van Te Wierik et al. dat van de patienten die al dan niet na een ziekenhuisopname voor permanente ondersteuning werden opgenomen 40% in een
verzorgingstehuis woondc. vormt hier dus duidelijk een aanknopingspunt voor
substitutie." Gclct op de doelgrocpen worden verzorgingstehuizen cn verplecghuizen vaak als de natuurlijkste panners bcschouwd. Wat de zorgzwaarte in beide
instcllingen bctrcft, is er duidelijk sprake van een glijdende schaal met circa 15%

overlap, hetgeen ovcrigens nict betckcnt dat het zorgpakket voor dc overlappendc
groep identiek is.'"
Dc toegenomen zorgzwaarte, dc daarop kwalitatief en kwantitatict nict getrntc
personele en materiele infraMructuur en de grenzen van de Wet op het
Bejaardcnoordcn (WBO)-budgct hebben dc vcr/orgingNtchui/cn inin of mecr
richting verpleeghuizen gedrcven. Overal in den lande zict men dan ook sumenwerkingsverbanden ontstaan tusscn verpleeghuizen en naburigc vcr/orgingstehuizen. Flcxibiliscring van verplceghuiszorg door diverse suhsidicMromcn liccft
substitutie van vcrpleeghuiszorg naar vcr/.orgingMehui/en tot genieetigocd
gemaakt. Zo worden inmiddcls. in subsiiiuiicvcrbjnd. velc mccr/orgprojetten
(dat zijn projecten waarbij additioncle (verplceghuis)zorg wordt geboden, naast
dc aanwezige basiszorg) en groepsvcrznrgingsprojccten in vcrzorgingMclu1i7.cn
uitgevocrd. Hct substitutiebudgct stclt zowcl hct vcrzorgingMeluuN ul.\ hct vcrplccghuis in Staat om dc personclc tormatie uit te brciden en, indien noodzakelijk,
bouwkundige aanpassingen tc rcaliscren.
Voor elkc patient in ecn suhstituticproject dient een individueel, intcgnul
zorgplan uitgewerkt te worden, waarbij de inbreng van zowel hct vcrzorgingstchuis, dc eerstc lijn (met name dc huisarts) en van hct vcrplccghuis duidclijk zijn
aangegeven (figuur 1)." l)e bijdragc van hct vcrplccghuis licett d.utbij dc lumtic
van tocgevoegde waarde, voortkomend uit ervaring met complcxc zorg en met
ecn inrcgraJr, muJtidiscipJi/Kii/r v*crJ<H'///<-. J J W 3 ger/r cc/i otvrz/chf i.»/i Jc
bijdragen die een verplecghuis vorder kan bieden.

J
Alqemen* opzet
voor substitutie van
verpleeghuiszorg
naar «en
verzorgingstehuis.

analyse zorgbehoefte bewoners verzorgingstehuis.

i
aanvraag substitutieproject (meerzorg/groepsverzorging)
(verpleeghuis — verbindingskantoor — Ziekenfondsraad).

1
toekenning projectsubsidie.

I
samenwerkingsovereenkomst verpteeghuU-verzorgfngstehult.

i
werving extra personeel (verpleging, medisch, paramedisch).

i
in verzorgingstehuis:
- ruimtelijke en materiele voorzieningen
realiseren;
- aanstelling extra personeel uit substitutiebudget; voorlichting en werkafspraken;
-

in verpleeghuis:
- aanstelling extra personeel voor externe
activiteiten, uit substUutiebudget;
- voorlichting personeel; praktische
werkafspraken.

voorlichting bewoners en famitie.

I
werkafspraken maken met huisartsen en eventuete eersteiijns-paramcdid.

1
concrete start project.

i
opname betrokken bewoners in project:
• melding aan indicatiecommissie;
- uitvoerige multidisciplinaire screening;
- zorgplandefinitie. met geintegreerde inzet van verzorgingstehuis, vtrpl*«ghuii, huiurU en
eventueel andere eerstelijns-hulpverleners;
- uitvoering zorgplan: afspraken over verantwoordelijkheden;
• regelmatige evaluatie met alle zorgverleners;
- werken met integrale, probleemgeorienteerde zorgsUtus.

1
urteinoXijk resultaat vanuit bewonersoogpunt:
- hjndhaving in verzorgingstehuis;
- uitstel of afstel verpleeghuisopname.

Mflfi 3
muittditciplinaire screening, zorgpUndefinitie en advies ten aanzien van zorgorganiutie
•dvftering ten aanzien van nader onderzoek (laboratorium, specialisten, neuropsychotogische diagnostiefc)
overteg en zonodig adviezen over medicatie, voedingsproblemen, dieet, obstipatie. gedragsprobtemen
etcetera
tdvtsering en uitvoering van fysiotherapeutiiche/ergotnerapeutische/logopedische interventie
K t M t e i t e n in het kader 'meer bewegen voor ouderen'
advitering ten aanzien van inschakelen orthopedtsch instrumentmaker en schoenmaker
adviezen ten aanzien van zitcorrectie. zithouding, stoel- en rolstoelbeleid, begeleidtng bij dagelijkse
leventverrichtlngen, andere aanpasiingen en hulpmiddelen
prtventitadviezen met betrekking tot decubituv beteid bij incidenten: gebmik van beschermende
maatregelen (aUfmenng etcetera)
tdvWzen met betrekkmq tot verpleegkundtqe handHinqen waaronder wondverzon]inq. en over eventueet
praktische brulkbare materialen
adviiertnq ten aanzien van activiteitenptannen voor psychogeriatrische bewoners en net omgaan met
patlenten met geitoorde contactfunctiei
dtskundlghddtbtvordertng en nascholing (titUchnltk. zwachtctttchniek. anti-dccubitusbeleid.
hulpmiddelen etcetera)

EFFEQONDERZOEK
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Op dn moment is cr nog nnvoldoende longitudinaal onderzoek gedaan naar de
citcctcn van de/.c Mih.MUuncprojectcn. Hockima en Mols geven vanuit een
evaluaiic-ondcr«Kk aan. dat niet stringent wordt omgegaan met dc voorwaarde
da* tir pro/rt{«JiT/Hr/7/Cß t r n yapi«^(7(/«//Pc/kv«/e' ffföefe/r /ietfeeri ( ß . R
Hoeksma, J.KJ.M. Mols, schrirtelijke mededeling, 1990). Slechts 59% van de
projectpatienten blijkt een dcrgelijke indicatie te hebben. Deze groep is qua zorgzwaarte min ol nicer vergelijkbaar met in verpleeghuizcn opgenomen patienten.
Patienten /.onder indicatie hebben een duidelijk lichtere zorgzwaarte en zijn in
reite vergelijkbaar met dagbehandelingspatienten. Substitutie van verpleeghuiszorg lijkt hier dns een nieuwe patientencategorie aan te trekken, een fenomeen
dat ook al weal genocmd bij de dagbehandeling."
Verzorgingstehuisbewoners met nog maar lichte psychogeriatrische problemen
blijk.cn /eker baat te vinden bij een structurele zevendaagse opvang in een
grocp.sver/.orgingsproject." Praktijkervaringen doen vermoeden dat zeker ook enig
soelaas wordt geboden aan Ix'woners met ernstige psychogeriatrische problemen.
Dit geldt ook voor de service die in de individuele meerzorgprojecten aan
zorgbehoevende somatische bewoners geboden wordt. Per saldo lijkt het hier
echter meer om uitstel dan om ahtel van de verpleeghuisopname te gaan. De
ADl.-hulpbehoctte van deze substitutiepatienten is immers vaak al zo groot, dat
reeds vöor de start van de substitutie het maximale van de zorgverlening in het
ver/.orgingstehuis geeist wordt. Overigens kan uitstel van opname ook als belangrijke winst gezien woixlen.
Wat betrett de substitutie van verpleeghuiszorg voor psychogeriatrische patienten
die in de eigen omgeving wachten op permanente opname in een verplceghuis,
kan gcstcld worden dat dczc nog maar schoorvoctend van dc grond komt. Op dit
moment lopen er vanuit enkclc vcrplecghuizen experimenten met ondersteunde
woonvormen \\H»r vooral bcgeleidingsbehoevendc psychogeriatrische patienten.
De doelgroep voor deze vorm van substitutie wordt geschat op circa 10% van de
thuiswonende patienten met een psychogeriatrische verpleeghuisindicatie."
Substituiieprojecten voor somatische patienten bij wie een indicatie bestaat om
in de eigen omgeving, al dan niet via het ziekenhuis, permanente ondersteuning

Bijdragen die door
een verpleeghuis bij
substitutieprojecten
kunnen worden
geboden

vanuit het vcrpleeghuis te krijgen (onderdeel van groep 1 en 2 in tabcl l) richten
zieh vooral op voortzening van het verblijf thuis met aangepastc en adequate professionele zorg. Het betreh hier vooral experimenten, die beugen de samenwerking tussen verplceghuis en eerste lijn te optimaliscren." Uit recent ondcr/.urk is
echter gebleken dat de hulpbehoerte van deze patienten waarschijnlijk toch te
groot is om een verplecghuisopname te voorkomen, te meer daar /ij vaak al veel
gebruik maken van protessionelc thuis/org. I)c kw.innteit en de kwalitcit van de
mantelzorg zal dan uiteindelijk, in complexe gezondheidssituatics, zotls deze
(morbiditeit. invaliditeit en sociale omgeving), toch een zwaarwegrnde factor
blijven bij de handhaving van de patient in de thuisvituatie. Uitstcl van verplceghuisopname lijkt hiermee ook voor deze categoric patienten du« het hoogst
haalbare.''
Dat bij het streven naar intcnsieve thuiszorg de substitutieprojeeten vcrplccghuiszorg een extra impuls bieden aan de krachtcnbundeling binnen de eerste lijn,
vcrlcent de projeeten uiteraard een meerwaardc.
Gezien het bovenstaande en met het oog op de problenutiek van de /.orgbehoevende ouderen, de samenwerking tussen eerste lijn en verplecghuis cn het
toekomstige zorgbclcid, is het van belang dat er goed opge/ct onder/oek komi
naar de mogelijkheden en crlcctcn van de verplceghuisy.org hinten de nuircn.
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SAMENVATTING

•( Dit inventariserend ondcrzock is vcrrichc om inzicht tc krijgen in het
funitioncrcn van vijf projecten substitutie verpleeghuiszorg in verzorgingshuizen,
van Streekvcrplceghuis St. Agnes (inmiddcls de Riethorst) te lieeriruidenberg.
[)c hoolddoclstclling van substitutie van verpleeghuiszorg luidt: door adequate
zorgverlcning aan verplecghuisgeindiceerde verzorgingshuisbewoners uitstel of
afstel van verplccghuisopnamc realiseren. Uoor middel van interviews met 64
betrokkenen bij de projecten alsmede door het vcrsturen van enquetes zijn
crvaringsgcgcvcns verzamcld. Van uitstel of afstel van verplceghuisopname blijkt
in ccn groot aantal gcvallen sprakc tc zijn. In dc periode 1991-1993 werden er
van de 144 dcclnemende verzorgingshuisbewoners slechts 11 alsnog in het
verplecghuis opgenomen. Wat dc fcitelijke zorgverlening betreft, kan in de vijf
projecten nog veel verbeterd worden. Het gaat daarbij vooral om längere
opcning.stijdcn van dc groep.sver/.orging, om ccn opiimalisering van het methodisch werken alsmede om de rcaliscring van een efficient multidisciplinair overleg.
Van echte vcrplccghuis/org is voorlopig nog gcen sprakc. Daarnaast blijkt de
fnuiuicring van dczc substituticprojeuen gctomplicccrd en onzeker, omdat deze
via vcrschillcnclc kanalen vcrloopt en bovendien de continuiteit niet gewaarborgd
M. Structured /ckcrhcid in dczen is allcszms geboden, ten behoeve van het belcid
op längere tcrmijn.
SUMMARY
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An inventory was made of 5 substitute care projects in old people's homes,
performed by the nursing home in Ca-ertruidenberg. Data were gathered by
semi-structured interviews and inquiries. I he general goal of substitution of
nursing home care for outdoor patients is to provide complementary outreaching
nursing home services, by which real nursing home admittance can be postponed
or avoided. In tact, in many cases substitution care appears to avoid nursing
home admittance. In 1991-1993 there were 144 participants in these projects,
from which only 11 at last were admitted to the nursing home. In the near future
however, the quality of these outreaching nursing home projects has to be
improved, especially on aspects as: continuity and methodology of care and with
respect tot the multidisciplinary approach. At last the financial support of these
projects appears to be complicated and uncertain. A structural solution for this
problem is urgent too.

INLE10ING
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De opnamecapaciteit van de Ncdcrlandsc vcrplceghuissector is nil c'n in de
toekomst niet in Staat um te voldoen a.»n de daadwerkelijkc vraag.' I V vergrij/ing,
de algemeen groeiende zorgbehoette bij oudcren, die bovendien de /orgvcrlcning
liefst zo dicht mogelijk bij huis ontvangen en het overhcidsbelcid hebbon de
ontwikeling van verpleeghuisr.org hinten de muren sinds 1987 in ecn siroornversnelling gebracht.' Op dit moment wordt in circa SOO substitutieprujeeten
complementaire vcrpleeghuisz.org geboden aan mensen met cen vcrpleeghuisindicatic, die nog thuis of in het vcr/.orginghuis vcrblijvcn. De meeste projeeten
vinden vooralsnog plaats in vervorgingshuizen (86%).' De ccntralc- doel.Mclling
van substitutie van verpleeghuiszorg in het verzorgingshuis is 0111 de aunwczigt
basiszorg aan te vullen met verplccghuis7.0rg, waardoor aan vcrpleeghuisgcTndiceerde bewoners een dermale adequate /.org geboden kan worden ii.it overplaatsing naar hct vcrplccghuis uitgcstcld of voorkomen wordt.''' Kr is nog wcinig
longitudinaal efrectonderzock naar dc/e substitutieprojeeten verricht. In diverse
publicatics wordt wel melding gemaakt van gocdi- voornemens cn/ot eersie
praktijkervaringen of betreft hct opinies van voor-cn tegenstanders.''"
Tc Wierik et al. vonden dat dcclncmcn> van substitutieprojeeten in zorgzwaarte
overecnstemmen met recent in het vcrplccghuis opgenomen paiieuu-n. De kw.iliteit van zorg in verzorgingshuizen met een substitutieprojeet bleck wcliswaar
hoger dan in huizen zonder project, doch lager dan in verplecghui7.cn.''
Vergelijking van projeeten onderling was tcnslotte bijnu onmogelijk, aangezien de
onderzochte projeeten inhoudelijk en qua vorm vele verschillcn vertoonden.
In dit artikel worden de resultaten weergegeven van cen inventariserend ondcr/.ock
naar vijf substitutieprojeeten in verzorgingshuizen, van Strcekverplccghuis St.
Agnes te Geertruidenberg. De vraagstclling kan als volgt omschreven worden.
Wat zijn de gevolgen van de substitutie voor de deelnemende bewoners, de
verzorgingshuizen zclf e'n hct vcrpleeghuis? Reeds cerder werd in algcmcnc /.in de
opzet van deze projeeten beschreven.'"-"

METHODE
Hct onderzoek werd uitgevoerd in de periode januari 1994 - juni 1994. Ccntraal
stond het verzamelen en verwerken van ervaringsgegevens van direct betrokkenen
bij deze projeeten. Dataverzameling vond plaats door bestudering van afyx>ndcrlijke projectomschrijvingen, samenwerkingsovereenkomsten, vcrslagen van evaluatieve vergaderingen, schriftelijke enquetering van 5 huisartsen, van de directiet
van de verzorgingshuizen (5) en het verplecghuis en van 17 asclcci gekozen bcjaarden-/ziekenverzorgenden en aktivitcitcnbcgclcid(st)crs in de projeethuizen cn
van mondclinge interviews (gedeeltelijk aan de hand van semi-gestrueturcerde
vragenlijsten per interviewgrocp) afgenomen bij de directics (aanvullend), de
hoofden verzorging van de 5 verzorgingshuizen, de 17 genoemde bcjaardcn-/zickenverzorgenden en aktiviteitenbegcleid(st)ers (aanvullend), de aan de projeeten
partieiperende verplecghuisartscn (2), de deelnemende paramedic) (3 fysiotherapeuten, 1 ergotherapeute, 2 logopedistes, hoofd aktivitcitenbcgcleiding), de verpleeghuispsychologe, een belcidsmedewerker van het verbindingskantoor AWBZ,
17 familieleden van 15 deelnemende bewoners en bij twec somatische meerzorgdeelnemers zelf. Bctrouwbaar interviewen van deelnemende psychogeriatrische
bewoners was niet haalbaar. Ecn respons van 100% werd nagestreefd en door de
persoonlijke benadering bereikt.
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RESULTATEN
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Alle dcclncmcrs van de vijf Geertruidenbergse projeeten hebben een oflficie'Ie
vcrplccghuisindicatic, verstrekt via de regionale indicatiecommissic. Ze zijn
daarvoor op de reguliere wijzc gescreend door hec vcrpleeghuisteam, als ware het
cen aanmelding voor vcrplceghuisopnamc. In alle gevallen wordt speeifiek gekeken naar de opvangmogclijkhcdcn binnen hei project versus de evemueel toch
aanwczigc noodzaak tot daadwerkelijke verpleeghuisopname. 85% van alle proicctdcclncmcrs heeft ecn psychogcriatrische indicatie en neemt deel aan groepsverzorgingsactiviteiten; 15% heeft ecn somatische meerzorgindicatie.
I c n tijdc van dcclnamc wonen alle dcclncmcrs in het verzorgingshuis; de grootste
groep al gcruimc tijd. In enkele gevallen is sprakc van nieuwe verzorgingshuisbewoners, ingestroomd onder de regionaal ingevoerde indicatie 'verzorgingshuis
met suhsiitutic'. Het betreff dan vcrplccghuisgeindicecrdcn, die nog lang geen
uitzitht hebben op ecn verpleeghuisopname en aan wie opvang in ecn verzorgingshuis met substitute meer soclaas biedt dan voortgezet verblijf thuis.
label I geett ecn overzicht van de patiemenstroom in deze projeeten in de jaren
1991-1993. In de 5 projeeten is in deze jaren sprakc van 144 verschillende substitutiepatienten. 52 dcelnemers ovcrlcden (36%) en I 1 werden alsnog opgenomen
in hei vcrplccghuis (H%), allen nicer dan I jaar declncmcnd in de projeeten.
Ovcrplaatsing naar het verplceghuis vindt plaats indien blijkt dat de substitutiezorg geen soelaas meer biedt, als er ecn te grote 24-uurs zorgbehoerte ontstaat
en/ot hinderlijke gedragsstoornissen optreden. In de periode 1991-93 waren er
89 nieuwe dcelnemers. label 2 laat zien dat het aantal opnames uit de projeethuizen in de periode 1991-93 fors is afgenomen ten opzichte van de drie daaraan
voorafgaandc jaren, van in totaal 58 tot 23.

Substitutic-activiteiten in het kader van de individuele somatische meer7.org
(aangeboden in rwcc van de vijf projeten) leiden, naast extra verpleegkundige
ondersteuning, tot ecn regelmatige multidisciplinaire service vanuit het verpleeghuis. De medisth/paramedische inbreng zorgt ervoor dat veel aandaebt besteed
wordt aan aspecten zoals: mobiliscren, blaastraining, deeubituspreventie, goede
zil- oflighouding, looprondes. ADl.-training, adequate communicatie, adequaat
vcrplccgkundig observeren, oordeelkundig medicatiegebruik etc. De deelnemendc meerzorgbewoners en hun familieleden geven in de interviews aan blij te zijn
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met de (uegevoegde subsritutic-aandacht. Vanuit de verzorgingshuizen wordt de
complcmentaire aandacht evenecns positief ervaren, zo blijkt uit de gevoerde
gesprekken.
In alle vijf projeeten wordt groepsverzorging geboden voor psyehogcri.itristhe
bewoners. Bij hen komt de zelfredzaamheid in ver/orgingshui/cn v.i.ik in het
gedrang. Ze kunucn zieh mcesi.il niel goed zcltstandig op liun eigen k.imcr
handhaven en zijn ook regelmatig störend voor hun omgeving. Op de groepsverzorging wordt gepoogd om vanuit ecn methodische cn programmatische
aanpak en door nuddcl van een groepsgcwi|/c cn individuell' .I.IIKI.KIH lict
zclfstandig funetioncren te bevorderen of achtcruitgang zoveel mogelijk tegen te
gaan. Het op een plaats bijeenbrengen van, door hun gedrag, soms veel tijd en
aandacht vragende bewoners, maakt een meer eficicntc organisatic mogelijk cn
leidt tot een vermindering van de druk voor de overige bewoners en het personeel
van de reguliere afdclingen. Voorop Staat dat alle deelnemcrs in hun eigen
appartement blijven wonen. Zij gaan overdag naar de groepsverzorgingsloeacic.
Het streven naar zorg op maat dient gestalte tc krijgcn in een individueel zorgplan
voor elke substitutiepatient. lot op heden wordt nog maar in cen project gewerkt
volgens dit prineipe. In de overige projeeten worden de zorgafspraken per
projectdeelnemer nog veelal per discipline afgewerkt. Ken apart multidisuplinair
overleg ( M ü ü ) bestaat aJ in twee projeeten. In alle projeeten wordt nog vecl
bilateraal ad hoc overleg gevoerd.
De continuiteit in z.orgverlening is niet ovcral gerealiseerd. Inmiddcls is wcl in
vier van de vijf projeeten cen 7-daagsc zorgverlening gerealiseerd, doch slcchis in
een project, waar de deelnemers permanent geccntralisecrd zijn op c^n aldcling,
een 7-daagse 24-uurs zorg. In de overige vier kan door het besehikharc budget
slechts overdag extra groepsverzorging geboden worden cn vallen de deelnemers
's avonds terug op de basale zorgverlening van het verzorgingshuis.
Van langdurige zorgverlening is in alle projeeten sprake, ook al is de medische en
paramedische bemoeienis per projectdeelnemer erg wissclend. Soms gaat het
jaren goed in de groepsopvang en is nauwelijks extra medischc/paramedische
aandacht nodig.
Ten aanzien van de informatieverstrekking geven de geenqueteerde Innsartsen
aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de medische rapportage betreffende hun
substitutiepatienten. Ook de geinterviewde familieledcn geven aan in het
algemeen voldoende informatie te krijgen. Handhaving van de bewoner in het
verzorgingshuis door de substitute is voor hen in vele gevallen cen bclangrijk en
vaak troostvol gegeven. De privacy van cen eigen appartement wordt veruit
verkozen boven die van een verpleeghuisbcd.
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Orgon/sofie
Hct vcrplecghuis hecft met elk verzorgingshuis bij de projeetaanvang een samenwerkingsovercenkomst geslotcn. Klk project kent een beheerscommissie, bestaande
uit de verplecghuisdirecric en de dircctic van het betreffende verzorgingshuis, die
eindverantwoordelijk is voor her project en ook jaarlijks de projectbegroting
vaststelt. Alle projecten worden volledig gesubsidieerd uit e^n structurele en twee
tijdclijkc financicringsbronncn. Op deze subsidising zelf wordt in dit artikel
verdcr niet ingegaan. Dc gcmiddcldc dagprijs per project-deelnemer bedroeg in
1992 en 1993 ca. »53.00 (sprciding: f 28.00 - f 84,00). Veruit het grootste deel
van de subsidic zit in personeelskosten, waarvan het mercndeel valt onder de
noemcr 'mccr handen aan het bed' (» vcrzorgend personeel).
-Zowcl tic dircctic van hct verplecghuis als die van de ver/.orgingshuizen geven aan
dar de vcrschillcnde fmancieringsstromen, de jaarlijks wissclcnde dagprijs en de
onduidelijkheid omtrcnt continuering van dc financiering op längere termijn tot
onduidclijkhcid. on/.ckcrheid en onnodige ambtenarij leiden en dcrhalve
ongcwcnM zijn.
Op uitvoerend nivcau zijn dc cindverantwoordclijkhcdcn als volgt vastgelegd. De
hui\.irtscn blijvcn cindvcranrwoordelijk voor dc bchandcling van de deelnemers.
Ook dc paramedic) vanuit dc ccrstc lijn hebben hun eigen behandelverantwoordclijkhcid. Dc verplceghuisarts is vcrantwoordelijk voor dc complements ire medische adviscring vanuit het verpleeghuis en voor de adviserende inzet
van verpleeghuisparamedici en -psychologe. Het hoofd verzorging in het verzorgingshuis is als zorgcoördinator vcranrwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken op dc prt)jectlocatic en dient in feit de totstandkoming van een zorgplan
voor elkc dcclncmer te waarborgen.
Over dc medische cindvcrantwoordelijkheid, die in de projecten nu bij de
huisartscn (31!) ligt, zijn de bocken lokaal, maar ook landelijk, nog niet gesloten.
Uit de enquetes en de interviews blijkt wel dat de samenwerking tussen huisartsen
en verpleeghuisartsen in dc loop van de jarcn is verbeterd en dat voor het maken
van gocde werkarspraken dc zorgverlening beter op elkaar is argestemd.
• '
Gevo/oen voorrfedee/nemers
'
, . ^ , . -,
*• De informatie verkregen uit de interviews en de enquetes geeft een globale indruk
van de gevolgen van de projecten voor dc deelnemers. Voor veel deelnemers is
uitstel or afstel van verpleeghuisopname gerealiseerd. Velen konden, door de
complementaire substitutiezorg, tot hun overlijden in het verzorgingshuis blijven
wonen (t.ibel 1). Hicrover bestaat een grote satisractie bij de familieleden en het
vcrzorgend personeel.
Her verzorgend personeel geeft duidelijk aan dat dc groepsverzorgingsactiviteiten
ertoe leiden dar bij veel dementerende deelnemers overdag, door de aangebrachte
stnutuur. minder onru.st optrcedt. Hclaas ontstaat s avonds. na terugkeer in het
eigen appartement, bij mcerderc psychogeriatrische deelnemers nog onrust omdat
zc dan wecr min of nicer op zichzelf aangewezen zijn. Volgcns de verzorgsters
gaan veel dementerende deelnemers door de continue begeleiding beter eten en
drinken dan wanneer ze allcen op een kamer blijven en het eten op het dicnblad
frequent onaangeroerd laten. Zij hebben voorts de indruk dat mcerdere
deelnemers door de groepsverzorging minder snel in dagelijks runctioneren
achteruit gaan; het gedrag zou vaker stabilisercn. Vooruitgang in zelrstandigheid

wordt echter in hun ogen nauwclijks gerealiseerd; de declnemers blijven dczelfdc
vcrzorgingshandelingen nodig hebben. Uit dc interviews wordi ook duidclijk d.»
de declnemers door de continue begeleiding vanuit het verplceghuis nicer
consequent worden benaderd; principes van de rcaliteitsoricntaticiraining en van
de validation-benadering zijn gcleidclijk gcintroducecrd.
Tenslotte bestaat bij het verzorgend personeel en de tamilic de indruk dai door de
aanschaf van verschillende hulpmiddelcn, /oals rollatorv orthopediv. h siliocisel
en aangepaste rolstoclcn. de gcmiddcldc mobiliteit van vele dcclncmcr\ /ckcr
verbcterd is. De fysiothcrapcutcn van het vcrpleeghuis bevestigen dit op ba.sis van
de waargenomen prestaties in de rcgclmatig georganisecrde looprondcs mrl
bewoners. Dc huisartsen zijn met name blij dat, door dc UK-gcnonu-n beuhikbaarheid van loophulpmiddelcn, de vctligheid van de mobiliteit beter gewaarborgd lijkt.
voor/i
Dc directies en h(M>tden ver/.orging van de vijf verrorgingshui/en geven aan dat
de reguliere bewonersatdelingen overdag rüstiger /ijn doordai dc deiiu-nten
ciders zijn ondcrgebracht en nict mccr rondzwerven of rocpen; de controlctakcn
van het vcmorgingshuispcrsoneel zijn hierdoor verlieht. Aangcgcvcn wordt d.u dc
overige bewoners mccr rust crvaren.
De verzorgingshuismedewerkers melden dat ze duidclijk meer deskundighcid
hebben verworven in de omgang met dementcrende bewoners en met tomplcxc
verplecgsituaties. Regelmatige bijscholingen, verzorgd door dc vcrpleeghuisarts
en -paramedici, inclusief psychologe worden zeer op prijs gesteld. Ook wordt in
de interviews gewczen op het feit dat de deskundigheidsinbreng van dc vcrplceghuismedewerkers tot mecr geriatrischc preventic zou leiden, l'roblcmcn bij bewoners worden sneller gesignaleerd; ook de continue observatie op dc grocpsverzorging draagt hiertoe bij. Hen belangrijk aspect is verdcr dat door dc projecten,
volgcns het verzorgingshuispersoneel, een nauwer en frequenter contact met
familieleden is ontstaan.
Een belangrijke toegevoegde waarde van de substitutic is ook dai bewoners van
deze huizen die niet aan de projecten deelnemcn loch kunncn profitcrcn van dc
verpleeghuisinbreng. Deze inbreng geschicdt consultatief, in afstemming met de
huisarts en past in het genoemdc prcventic-aspcct. Het aantal consultcn voor
niet-substituticdeelnemers bedraagt per project, per jaar gemidcld: vcrplccghuisarts: 25, ergotherapie: 20, fysiotherapie: 30, logopedic: 5. Uit de enquetes en
de interviews blijkt dat deze toegevoegde waarde zou kunnen leiden toi een
vermindering van de kans op aanmelding voor verplccghuisopnamc van nictdeelnemende verzorgingshuisbewoners (zie ook tabel 2). Dit mogclijke gcvolg
verdient echter nader onderzoek.

De omvang van de wachtlijst voor het vcrpleeghuis is in 1994 vcrgclijkbaar met
die van voör de start van de substitutieprojeeten; de substitutiepatienten blijven
immcrs ook op deze wachtlijst staan. Door de meer adequate zorgverlcning in de
projecten vaJt de druk van deze dcelnemcrs op de wachtlijst echter grotendeels
weg; ze nemen als het ware een inactieve plaats in. Sinds de start van de projecten
kunnen wel relatief meer ouderen vanuit thuis en vanuit het zickenhuis
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opgcnomcn worden (tabel 2). Substitutiedeelnemers die uiteindelijk toch in het
verpleeghuis opgcnomen worden, vertonen in het algemeen een grote zorgbchocfte. Ook is dc druk op de psychogeriatrischc dagbehandeling vanuit de
projecthuizen verminderd. De dagelijk.se grocpsverzorging ter plaatse reduceert
volgcns het vcrzorgingshuispcrsoneel de opvangproblemen beter dan intermittcrendc dagbehandeling. In de jaren 1991-1993 zijn er geen dementerende
bcwoncrs van de projecthuizen mcer die dagbehandeling volgen, in tegenstelling
tor de tijd voor de start van de substitute. De verpleeghuisdirectic en de -medewcrkcr«. geven duidclijk aan dat de samenwerking tusscn het verpleeghuis en dc
prnjcttliuizcn aanzienlijk is vcrbctcrd, zekcr op zorgtcchnisch- en scholingsgcbicd. Ook zijn dc contacten tussen verpleeghuismedewcrkers en eerste lijn
(huisarts/rysiothcrapcut) intcn.sicver en opener geworden; ze worden door beide
kanten als beter ervaren. Door het opnametcam van het verpleeghuis wordt wcl
gcmcld dat, door dc nu beschikbare mogelijkhedcn van zorgverlening, te weten
dagbehandeling. uuisultatic, substitutieprojecicn, dagverzorging, nachrverzorging,
intramuralc opname in vcrplccg- en verzorgingshuis etc., mcer en mcer de noodzaak omst.i.ii om de verschillcndc zorgvormen duidelijker af te bakenen; dit geldt
ook voor de doorstroming binnen deze /orgvormen. De bchoerte aan een integrale indicaticstclling wordt derhalve groter.
OISCUSSIE
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De vraag dringt zieh op of de gegevens van dit inventariserende onderzoek passen
binnen de bevindingen van het onderzoek van tc Wierik et al. en andere onderzocksgegevens.'•"•' De projeadeelnemers hebben in onze ogen een terechte verpleeghuisindicatie, aangezien hier sprake is van een reguliere verpleeghuisscreening. Tc Wierik et al. bevestigen de vergelijkbaarheid van substitutiepatienten
met paticnten die opgcnomen zijn voor chronische verpleeghuiszorg.'' De in ons
onderzoek aangegeven indruk dat de zelfstandigheid van de deelnemers meestal
niei verbeten, past ook in de kenmerken van de doelgroep; het betreff, namelijk
veelal dementerende bcwoncrs, bij wie het gaat om een progressieve aandoening.
Dit vraagt om continue zorgondersteuning. Het stoppen van de substitutiezorg
komt dan ook alleen maar voor door overlijden of door een verpleeghuisopname.''
Substitute lijkt in onze projeeten daadwerkelijk te leiden tot afstel of uitstel van
vcrplecghuisopnamc. Voorts geeft dit onderzoek nog eens aan dat vaak geen
sprake is van 24-uurs verpleeghuiszorg, noch van hetgeen 'pure verpleeghuiszorg'
mag heten. Substitutiezorg zit dus tussen verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg
in. Men zou hier kunnen spreken van 'verzorgingshuiszorg plus'. Er dienen op
körte icrmijn heldere protieleisen aan de projeeten gesteld te worden, met regeis
voor de verantwoordelijkheden, taakstellingen en inzet van middelcn en personecl, alsmede voor de zorginhoudelijke aspecten. Daarbij mag de dynamiek in de
zorg op lokaal niveaii niet teveel gehinderd worden, waardoor het mogelijk blijft
om in te speien op reeel aanwezige behoeften. Verder mocten ook kwaliteitseisen
aan de projeeten gesteld gaan worden. Het rapport van te Wierik et al. alsmede
het Kwaliteitshandboek Verpleeghuisvervangende Zorg van de Stichting GON
geven hiervoor goede uitgangspunten.'""
Substitutie van verpleeghuiszorg kan in ieder geval enig soelaas bieden voor dc
capaciteitsproblcmen waarmee de verpleeghuissector worstelt. De toestroom

vanuit de verzorgingshuizen kan door de suhsiitutie getcmfK-rd worden en de
groeiende zorglast in de verzorgingshuizcn kan enigszin.s hct hootd geboden
worden. De samcnwcrking tussen verplceg- en verzorgingshuizcn wordt er
bovendien betcr door. Natuurlijk zal de overheid moeten beslissen of het in gang
gezette substitutiebelcid op längere termijn gecontiiuiccrd wordt. I let lijki
onwaarschijnlijk dat gekozen zal worden voor beeindiging van dezc inge/ette
trend. Ten eerste heert de substitutie, zoals is beschreven. kwatuiiatiet'een enorme
vlucht genomen. Ten rwcede is het omtrekken van deze extra zorg aan verzorgingshuizen, waar nu verpleeghuisgeindiceerden wonen en door de vergrij/.ing
waarschi|nlijk altijd aanwe/.ig zullen zijn, een irreelc optic. Ten dcrdc wordt de
privacy in verzorgingshuizen over hei algemecn hogelijk gewaanleerd en bicdi de
substitutie een acccptabele oplossing voor de kwantitatieve tekorten in verzorgingsmogelijkheden 'aan het bed'.
In de verpleeghuis- en verzorgingshuis.set.tor be.staat inmiddcls een n.uliukkelijke
behoerte aan duidelijkheid onurent hei subMituticlx'leid op längere termijn. De
financiering zal eenduidiger cn meer struttureel mocten worden.
Ook is uit dezc inventarisering geblcken dat aan het /orgniveau van de projected
nog duidelijk tc werken valt. De impuls die de verpleeghuiswereld op dit nioiucm
zelf ondervindt in het streven naar een optimalisering van de /org, o.a. door IRI
verbeteren van individuelc zorgpiannen, adeijuaat iiiiilticii.scipliit.itr ovcrleg cn
goed rapporteren, kan hierbij een uitstraling hebhen naar de subsiituticprojecten.""' Uiteindelijk zullen we daardoor steeds meer kunnen spreken over een zieh
positief ontwikkelende verpleeghuis7.org buiten de muren, in plaats van over
surrogaat-vcrpleeghuiszorg.
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SAMENVATT1NG
Dit bctrcft cen dcscripticf ondcrzoek naar de kenmerken van in 1995 opgenomcn en onrslagen vcrplceghuisdagbchandelingspatienten. Gegevcns werden
unclcend aan het landclijke SIG Verpleeghuis Informatiesystcem (SIVIS), een
patitfntgebonden registratie, waaraan in 1995 mccr dan 85% van de vcrpleeghui/rn declnam. Van de startende dagbehandelingsparienten was 89% ouder dan
65 en 39% oudcr dan 80 jaar; /.ij werden vcrder gekenmerkt door een slechts
geringe oververtegenwoordiging van vrouwen (9% meer dan mannen) en door
een morbiditcitspatroon van chronische aandoeningen (somatiek: cva 45%;
psychogcriatric: dementic 80%). Dew morbiditeit ging gepaard met een
aan/ienlijkc invaliditcit en beperkingen van dc mobiliteit.
[)e mccste patidntcn (78%) kwamen vanuit het eigen huis. Zowcl somatische als
psychogeriatrische patienren bc/ochtcn van opname tot ontslag gemiddeld
driekwart jaar dc dagbchandeling. Voor ruim 10% van de somatische en 40% van
dc psychogeriatrische paticnten mondde de dagbehandeling uit in een
(aansluitcnde) verplccghuisopnamc. I V afgclopcn tien jaar is dc dagbehandelingsiapatitcit in Ncdcrland tors toegenomen en parallel daaraan het aantal
paticnlcn dat gcbruik maakt van deze voorzicning. Opmerkelijk daarbij is dat de
geniiddeldc hulpbchocfte en behandelduur in die pcriode ongeveer gelijk zijn
geblcvcn.
SUMMARY
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This article is a descriptive study of the characteristics of nursing home day-care
patients in the Netherlands in 1995 at first admission and at discharge. Data
were derived from the National Nursing Home Registration System (SIVIS), in
which in 1995 over 85% of Dutch nursing homes participated. Newly admitted
day-care patients were characterized by high age (89% older than 65 years), a
distribution with (only!) 9% more women than men and a morbidity pattern of
chronic somatic (cerebrovascular disease 45%) and psychogeriatric (dementia
80%) disorders. This morbidity pattern was associated with a considerable degree
of disability, in particular regarding the activities or daily living and mobility.
Most patients (78%) came from their own homes. The average length of stay
from admittance to discharge, for both somatic and psychogeriatic day-care
patients was nine months. I-'or about 10% of the somatic patients and 40% of
the psychogeriatic ones ambulatory day-care resulted in (subsequent) admission
to the nursing home itself. In the last decade nursing home day-care capacity has
increased rapidly and parallel to this also the number of day-care patients.
Remarkably the average level of disability and the average period of treatment of
nursing home day-care patients has remained approximately the same in this
period.
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De laarste ticn jaar hebben een fbrse groei te zien gegeven van dc vcrplccghuisdagbehandeling. Verklaringen hiervoor zijn de vergrijjing van de bcvolking. de
wens van de mccste Iwlpbchoevende oudercn en chronisch zickcn om /«lang
mogelijk in de eigen w<x>nomgcving te hlijvcn en hct op zorgsubstitutic gcriclue
overheidsbeleid. dat een accent legt op de thuiszorg in het algemocn cn dc
ondersteuning hiervan in het bijzondcr.
Het aantal dagbchandelingsplaatsen stccg van 2.583 in 1*)8*> tot 3.937 in 1995
(1.919 somatische en 2.018 psychogcriatrischc). Op de/c plaatsen wcrilen in
1995 ongeveer 14.0ÜÜ patientcn ambulant bclundeld. '
De invulling cn de functic van de semimuralc verplecghuis/org worden bepaald
door dc aanwezige somatischc of psychogcriatrische morhiditcit, dc mate van
invaliditcit, de mogelijkhcden van herstel van verloren gegane lunciie.s, de
behocite aan nazorg na verplceghuis- of ziekenhuisopname. de bchochc a.m
ondersteuning van dc thuiszorg en uitstel van een definitieve vcrplccghuisopii.ime.
In/icht in de kenmerken van de patienten, die gebrtiik m.iken van tl.igbehandeling, is van belang voor dc kwalitcit. dc afstemming cn planning van dc
zorg, alsmcde voor wctenschappclijk ondcr/.oek. Ribbe e.a. beschreven dc kenmerken van in het verpleeghui.s opgenoinen patiemcn. |)it anikel biedt een
beschrijving van de kenmcrken van patienten in dc verplccghui.vdaghchandcling."
De volgende vraagstelling werd daarvoor gchanteerd: Hoe /.ice hct proficl van
somatische en psychogeriatrische patienten emit bij aanvang respcctievelijk ontslag van hun dagbehandeling, voor de kenmcrken: Icertijd, gcslacht, herkomst,
doel van de dagbehandeling, morhiditcit, validitcit, bchandclduur. aantal behandelingen en ontslagbestemming; en in hoeverre zijn de/e kenmerken it-n op/.iclue
van tien jaar daarvoor veranderd?
METHODE
Het betreff een beschrijvend ondcrzock. Dc gegevens zijn afkomstig uit het
landelijke SIG Verpleeghuis Informaticsystcem (SIVIS). De/.e rcgistratic,
waaraan in 1995 meer dan 85% van de verpleeghuizen dcelnam, is reeds cerdcr
beschreven."' Door middel van SIVIS worden, zowel voor klinische verpleeghuisals voor dagbehandclingspatienten gegevens vastgelegd bij opnanie, per kwartaal
en bij ontslag. De vastlegging geschiedt door de vcrplecghuisarts en door hct
verplegend personeel. Hct betreft personalia, herkomst, diagnoscn, validitcit, aard
en doel van dc zorgvcrlening, behandelduur cn gedragskenmcrken.
In 1995 telde dc verpleeghuisdagbchandeling in totaal 3937 plaatsen. Over 3374
(85,7%) waren gegevens aanwezig in SIVIS. Uitgcsplitst naar somatiek en
psychogeriatrie was dit respectievelijk 1708 (89,0%) cn 1666 (82,6%). De bij de
beschrijving van de morbiditeit gchantcerde SI VIS-diagnosclijst is afgelcid van de
ICD-9 Classificatie van Zickten-80. Naast dc hoofddiagnosc kunnen 2
bijkomende diagnosen worden vastgelegd. De validiteit is beschrcven in 22
validiteitsgegevens, die kunnen worden samengevat in drie schalen, de ADL-, de
mobiliteits- en de hulpindex.' De validiteitsgegevens zijn vcrdceld over de
categoricen communicatie, activitcitcn van het dagelijks leven (ADL), mobilitcit
en continentie. De coderingsmogelijkhedcn zijn: 0 (gcen hulp of toczicht), 1
(enige hulp of toczicht) en 2 (volledige hulp). De rubrick inhoud van de zorg'
geeft inzicht in het doel van de zorgverlening. Codcringsmogelijkhcden zijn
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'gangbare zorg' (passend bij langdurigc opname > 6 maanden), 'paramedische
zorg' (minstcns 4x per week en passend bij revalidatie-opname < 6 maanden),
'gcrichtc observatic' en 'spccifieke begeleiding'. Voor de meeste patientgegevens
zijn de verschillen vermeid naar geslacht of naar hct in de vcrpleeghuiswercld
gangbare onderscheid in dc aard van dc zorg, dat wil zeggen somalisch of
psychogeriatrisch. Hier cn daar worden vcrgelijkingen met 1986 gemaakt om
verandcringcn in hct proficl van dc dagbehandelingspaticnt ten opzichte van zo'n
ticn jaar gclcden zichtbaar te makcn.
>•.
• -•...-RESULTATEN
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Hct totaal aantal paticntcn dat in 1995 een aanvang maakte met dagbehandeling
bcdrocg 8727 (tabcl I). In 1986 cn 1991 waren dit respccticvelijk 4993 cn 7156
paticntcn. Gccorrigecrd naar vollcdighcid van de SIVIS-rcgistratie is er een
toenamc in 1995 ten op/ichtc van 1986 van 43,6%. Hct aantal dagbehandelingsplaatscn is in dczclfde periode met 45,8% tocgenomen.''
Bij de »omatick startten er in 1995 icts meer mannen dan vrouwen. Bij de
psychogeriatric startten er echter veel meer vrouwen, zodat per saldo de
verhouding 54,5 - 45,5 vrouw-man was.
In 1995 was 89% van alle startende dagbehandclingspatienten 65 jaar cn ouder;
39% was 80 jaar cn ouder (in 1986: resp. 87% cn 34%; in 1991: resp. 88% cn
4 0 % ) / ' Beneden dc lccftijd van 65 jaar blckcn voor beide patientencategoricen
relatief meer mannen dan vrouwen met dagbehandeling te beginnen.
Daarcntegen gold boven dc lecrtijd van 80 jaar het omgekeerde.
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Opnamcn vonden in 1995 het meeste plaats vanuit de eigen omgeving (78%),
gcvolgd door hct verzorgingshuis (13%) en hct verpleeghuis zeit (7%) (tabcl 2).
Slechts een gering percentage kwam uit het ziekenhuis (2%); hct betrof dan met
name somatische patienten. Ook dc patienten die na ontslag uit het verpleeghuis
met dagbehandeling begonnen, bchoorden vooral tot de somatische categoric
Ten opzichte van 1986 is hun aandeel van 10 tot 14% gestegen. Procentueel is
hct aandeel van startende psychogeriatrische dagbehandelingspatienten vanuit
hct verzorgingshuis ten opzichte van 1986 met cen derdc teruggclopcn (1986:
22%, 1995: 15%)., , . ,

J
Aard van de zorg
(somatiek/psychogeriatrie)
en teeftijdsopbouw van
dagbehandelingspatienten
naar geslacht (%) bij
aanvang van hun
dagbehandeling in 1995.

Patienten werden op de dagbehandeling voor uiteenlopende vormen van 7org
opgenomen. Revalidatie (ecn behandding korter dan 6 maanden) is hei
belangrijkste doel voor somatische patienten (59%); langdurige opvang plus
begeleiding (langer dan 6 maanden) het belangrijkste voor psychogcriatrische
(65%).'
Morftnftteitfci}'opneme
Bij de somatische patienten was cerebrovasculaire pathologic de vaakst gesteldc
hoofddiagnose (45,4%). Ook de overige chronische neurologische aandoeningen
waren relaticr sterk vertegenwoordigd (17,6%). waarbij de ziekte van Parkinson
als hoofddiagnose voorkwam bij 9% van de somatische patienten en multiple
sclerose bij 2%. Hracturen en status na heupoperatie kwamen .ils hoofddi.ignoscn
voor bij 8,2% van de patienten. I)e meest voorkomende niet-traumatische
aandoeningen van het bewegingsapparaat bij de somatische patientengroep
betroffen artrose (3%) en rcumatoide artritis (2%).
De meeste bijkomende diagnosen werden v<x>r somatische patienten gcrcgisirccrd
onder "zickten van het hart-vaatstelscl' (w.o. decompensatio cordis, isihcmiuhc
hartaandoeningen, hartritmest(X>rnissen cn hypertensic) 21%. Viekicn van hei
zcnuwstelscl en zintuigen (oog en oor)' 12%, 'zickten van het bewegingsapparaat'
(met name artrose) 8% en 'psychische stoomissen" 7%. Diabetes nicllitus, ii.iuwelijks als hootddiagnose geconstateerd, was wcl in 7% van de gevallen cen hijkomcnde diagnose.^'
Psychogeriatrische patienten hadden bij aanvang van de dagbehandcling veelal
dementie als hoofddiagnosc (80,3%). Voor ecn rclatiet grote- groep was de
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hoofddiagnose 'amnestisch syndroom' (12,1%); 16% Iced tcvens aan hartvaarziekten (eva 5%) en 3% had m. Parkinson, 4% diabetes mellitus, 10%
overige ziekten van hct zenuwstcisci/zintuigcn cn 5% zickten van het
bewegingsapparaat (artrose 3%)."
Ten opzichte van 1986 valt eigenlijk vooral op dat accenten wat steviger zijn
aangezet. Was in 1986 cerebrovasculaire pathologic slcchts hoofddiagnose bij
38,3% van de somatische patienten, in 1995 was dezc gegroeid tot 45,4%. Zo
ook zijn dementie en amnestisch sydroom als hoofddiagnosen bij psychogeriatrische patienten toegenomen van 88,4% tot 92,0%.
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ito/W/teft
Bijna drickwart van dc patienten blcck hulp nodig te hcbbcn bij 'wassen onder',
waarvan ruim ccn kwart vollcdige hulp. Voor hct ADL-item 'kleden' gold
cvcnccns dat bijna drickwart hulp behocfdc en eenvijfde deel zclfs volledige hulp.
Bijna de helft kon niet mcer zclfstandig naar hct toilet. Somatische patienten waren
bij dcze items overigens wat vaker 'volledig hulpbehoevend' dan psychogeriatrische.
Dc ADI. (score 0-5) bedrocg bij starten van de dagbchandeling 2,80, hetgeen gelijk
u aan de wurde in 1986.' De hulpindex (scorebereik 0-12), een optelsom van
ADI., mobilitcit en cnkclc kenmerken over incontinentie, orientatie en
communicaticvcrmogcn is in dczelfde periode licht gedaald van 4,75 in 1986
naar 4,69 in 1995.'
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overige bestemming, er niet in zijn meegenomen.

r, oonfo/ öe/ionde/mgen, öestemmmg en vo/irf/'tert 6/j'
Als we het staken van de dagbehandeling wegens overlijden buiten beschouwing
laten, blijken patienten in 1995 gemiddeld zo'n driekwart jaar behandeld te zijn,
waarbij er Hissen somatische en psychogeriatrische patienten nauwelijks verschil
bestaat. Dezelfde duur werd ook al in 1986 gevonden. Het aantal behandelingen
per week per patient was echter in 1995 duidelijk hoger dan in 1986. Bij somatische patienten bedrocg deze toename 8% tot 2,06 behandeldagen per week; bij
psychogeriatrische zelfs 16% tot 2,53 dagen. Het aantal dagbehandelingen per
patient van eerste opname tot definitief ontslag was in samenhang met een
nagenocg gelijkblijvende behandelduur, maar met een toename van de bchandelfrcquentie, ten opzichte van 1986 gestcgen met ca 17% tot gemiddeld 91 dagen
voor alle dagbchandclingspatientcn.
Hct grootste deel van de somatische patienten (71%) had de eigen omgeving of
het verzorgingshuis als (aansluitende) ontslagbestemming (tabel 3). Hct aantal
psychogeriatrische patienten met deze bestemming was aanmerkelijk lager (45%).
Een aan/icnlijk deel werd opgenomen in het verpleeghuis (41%); bij de somatische patienten gold dit maar voor 13%.
<;s«

Verblijfssituatie (%) van
dagbehandelingspatienten
na definitief ontslag/
overlijden (1986/1995);
onderverdeeld naat
somatiek en
psychogeriatrie.

Siechts een klein deel van de patienten werd in 199S uitgeschreven wegen«
overlijden (5%). Aannemelijk is echter dat een belangrijk deel van de in het
zickenhuis opgenomen patienten aldaar overleed.
Ten opzichte van 1986 valt op dat in 1 WS een groter percentage patienten naar
de eigen omgeving werd ontslagen en een kleiner naar het ziekenhuis. Deie trend
is vooral bij psychogeriatrische patienten /.ichthaar.
Bij ontslag is slechts ecn deel van de patienten (hijna) geheel ADL-zeltstandig.
Een groot deel van dc somatische en psychogeriatrische patienten vertoont nog
forsc ADL-hepcrkingen. In figuur I wordt dc API.-index over 1 WS gerelateerd
aan de ontslagbestemmmgcn in dat jaar. Van de soin.uischc patienten die naar
hun eigen omgeving (n=2SS3) danwcl het verzorgingshuis gingen (n»520) was
ruim eenderde geheel ofbijna geheel ADl.-zeltsiandig; ccndcrdc ilccl was vrijwel
geheel ADL-onzelfstandig en had bij 4 of S van de ADl.-itcms hulp nodig. Van
deze laatsten gingen er toch nog circa 800 naar hun eigen omgeving en hijna 290
naar een verzorgingshuis. Van de somatische patienten die na ontslag naar hei
ziekenhuis en het vcrpleeghuis gingen, was respectievelijk S9% cn 78% (bijna)
geheel ADL-onzelfstandig. Voor psychogcriatrische patienten gold dat in beide
gevallen voor tweederde decl. Ontslagen psychogeriatrische patienten die naar
hun eigen omgeving danwcl het verzorgingshuis gingen, waren in rcspccticvclijk
een kwart van de gevallen APL-zelfstandig cn in dc helft ADl.-onzelfstandig. De
percentages van 1986 verschieden hierbij nauwclijks van die in 1995.

Oen 1
Ontslagen
dagbehandelingspatienten 1995
(somatiek/psychogeriatrie), procentueel
uitgesplitst naar
index van activiteiten
van het dagelijks
leven (AOL), en
ontslagbestemming.
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BESCH0UWIN6
De SlViS-regiitratie bicdt de mogelijkheid om cen profiel te beschrijven van in het
vcrplccghuis opgenomen patienten en van patienten die in hei verpleeghuis voor
dagbehandcling kamen. Met totale bestand betreft inmiddels patientengegevens
over bijna 20 jaar.
Fouic-nbronncn zitten ondermeer in de nauwkeurigheid waarmee ansen, verplccgkundigen en administratief medewerkers de rcgistratieformulieren invullen,
ook al bicdt het SlVIS-gebruikershandboek duidclijke richtlijnen. Persoonlijke
gegevens betreffende de patienten zijn rcdelijk betrouwbaar te noemen; bij andere
gegevens, zoals docl van opnamc, diagnosen en validiteit kunnen subjeetieve
interpretatics en codering.smogclijkhcden van de registratie een rol speien.'" De
nieuw opgenomen dagbehandclingspopulatie is over het algemeen oud. De
vrouwcn zijn in de mccrdcrhcid, maar verhoudingsgewijs zijn er weinig vrouwen,
Indien de verdcling man-vrouw wordt vergelekcn met de totale Nederlandse
bcvnlking met ccnzclfdc leeftijdsopbouw. Ken vcrklaring hiervoor kan zijn dat er
bij dagbehandcling van een thuiswonende mantelzorg moct zijn voor wanneer de
patiünt niet op de dagbehandcling in het verpleeghuis is. Mantelzorg wordt in
bclangrijkc mate door de echtgcnoot/echtgcnotc gegeven. Mcestal betreft dat
ethtgenotes. die zijn jonger dan hun zickc partner, en meer gewend zijn zorg te
geven.
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Opnamc op de verplecghuisdagbchandeling vindt bij somatische en psychogeriatnsihc pattenten voornamclijk plaais vanuit de thuissituatie. Dit in
tegcnstelling tot in het verpleeghuis opgenomen patienten, waarvan het merendeel uit het ziekenhuis komt."' De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat
verplecghuisdagbchandeling twee doelen heeft: (a) de mantelzorg te ontlasten en
(b) opnamc in cen instelling te voorkomen of uit te stellen. Beide doelen
verondcrstellen de aanwezigheid van cen funetionerende mantelzorg.
Opnamc in het verpleeghuis daarentegen gebeurt - vooral - (a) omdat mantelzorg
ontbreekt of de zorg niet (langer) aankan, hetgeen vaak geconstateerd wordt op
het moment van een zickenhuisopname cn (b) voor revalidatie na een behandeling in het /ickenhuis.
In de herkomst bij aanvang hebben ten opzichte van 1986 wel een aantal
veranderingen plaatsgevonden: een relaticve stijging van het aantal somatische
patienten atkomstig vanuit het verpleeghuis zclf en een relatieve dating van het
aantal psychogeriatrischc patienten vanuit het verzorgingshuis. Het eerste hangt
waarschijnlijk s.imen met de energie die de verpleeghuissector heeft gestoken in
de ontwikkcling van de rcvalidatiefunctie, waarbij in het nazorgtrajeet nogal eens
voor cen periode van dagbchandeling gekozen wordt. Het andere heeft ongetwijfeld te maken met het ontstaan van de substitutie van verpleeghuiszorg, die
in veel ver/.orgingshuizen heeft geleid tot de start van meerzorg- en groepsver/.orgingsprojecten voor bewoners, die aan respectievelijk somatische en
psychogeriatrische pathologic lijden. Hierbij moct worden opgemerkt dat het
absolute aantal psychogeriatrische patienten. dat uit het verzorgingshuis komt,
sinds 1986 wel is gestegen, als gevolg van de groei in het aantal dagbehandclingsplaatscn. Bovendicn is er door de daling van het totale aantal verzorgingshuisplaatsen in Nederland (van ca. 138.000 in 1986 tot ca. 125.000 in 1995)"
ook sprake van een toename van het aantal dagbehandelden op het aantal
aanwezigc verzorgingshuisplaatscn. Dcze toenames zouden echter nog veel groter

zijn gcwcest als hei percentage psychogeriatrische patienten, utkomstig vantiit de
verzorgingshuizen. in 1995 gelijk was gebleven aan dat van 1986.
In de afgelopen tien jaar blijkt de somalische dagbehandelingspatient vaker een
hart-/vaatprobleem als hoofddiagnosc te hebben gekregen bij start van de dagbehandeling en de psychogeriatrische patient vaker dc diagnose deinemie. Die
morbiditeit gaat gepaard met een flinke mate van invaliditeit, waarbij de gemiddclde hulpbehoehe (ADl.-indcx) van de patienten, zowei bij aanvang als staken
van de dagbehandeling, overigens wel lager blijkt te liggen dan die welke beschreven is voor patienten die in het verpleeghuis opgenomen, respectievelijk omslagen
worden." Hit beeld kan echter goed passen bij de tijdelijke. aanvullende turn, lie,
die de dagbehandeling vaak vervuli voor dc ihuis/.org cn/ol voor defimtieve
opnamc in een instclling.'
Opmerkelijk is dat, ondanks een duidelijke groei van de capaciteit en een daaraan
gckoppelde flinke toename van het aantal patienten, de grmiddeldt- hulpbehoerte
en bchandclduur in tien jaar tijd bijna prccics gelijk zijn gebleven, waarbij in dit
tijdsbestck overigens wel sprake is van cen tocnamc van dc behandelintensiteit.
Dit bctekent dat er cen toencmend aantal patienten met ongevcer dc/rlklc /orgbehoefte is, in een tijdperk dat cr sprake is van lange wachttijden voor opname in
een vcrpleeghuis en waarin patienten in het .ilgemccn ook /ol.ing mogclijk thuis
willen blijven en ook dc ovcrhcid cen verstcrking van dc thim/org lusircctt.'"
Bijna de helft van alle in 1995 ontslagen patienten kon (aansluitend) naar dc
eigen woonomgeving ontslagen worden: cen duidelijke stijging ten op/ichtc van
1986. Terwijl bijna rweederde van dc somatischc patienten daarhcen ontslagen
kon worden, moest van de psychogeriatrische een groot deel in het verpleeghuis
opgenomen worden.
De complementaire functie van dc dagbehandeling vcrtooiu dus ecu aantal
bclangrijke kenmerken. Voor somatischc patienten kunnen immcrs zowel primaire revalidatie, als nabehandeling na klinische revalidatic plaatsvinden; voor
veel psychogeriatrische vormt de dagbehandeling echter ecn ovcrbrugging tot
defmitieve opnamc in het verpleeghuis. Het verdient aanbeveling om cen mccr
gedetaillcerde longitudinale Studie tc verrichten bij daghchandclingspaticntcn
om zo meer inzicht te krijgen in hun zorgcarriere. Ken dcrgclijkc studic kan ook
meer inzicht verschaffen in aspecten als, bijvoorbceld, dc relatie bchandclduur
versus validiteit of bestemming bij ontslag.
Als een patient uit de dagbehandeling ontslagen wordt, bctekent dat nict dat hij
ADL.-zclfstandig is. Meer dan de helft is nog aanzienlijk gcinvalidccrd. Wcllicht
kan de tijdelijke zorg op de dagbehandeling, die veelal plaatsvindt in aanvulling
op de thuis- en mantelzorg, voor vele thuis of in het vcrzorgingshuis vcrblijvcnde
patienten cen zodanigc ontlasting en herstel van stabiliteit, c.q. draagkracht, opleveren dat, na ontslag, ondanks de restcrende hulpbehoeftc, toch handhaving ter
plaatse mogelijk blijft. Prospcctief ondcrzock is nodig om na te gaan hoelang dit
eventuele effect aanhoudt.
Andere redenen zouden kunnen zijn dat de patienten en of de mantelzorg zelf
weer kiczen voor zorg zonder dagbehandeling of dat er cen altcrnaticf ontstaat via
de thuiszorg.
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DE SAMENWERKING
VERPLEEGHUISARTS - HUISARTS
NADER ONDERZOCHT
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INLEIDING

In dit decl wordt verslag gedaan van onderzoeksactiviieitcn die verricht zijn met
bctrckking tot dc samenwerking tussen huisarts en verpleeghuisarts. Demograflschc ontwikkelingen en vcrwachte veranderingen in de gezondheidszorg,
waarnaar ook in andere hoofdstukken gerefercerd is, maken de samenwerking
tussen huisarts en verpleeghuisarts tot cen actueel en relevant onderwerp.
Volgcnd op deel 2, waarin aandacht werd besteed aan de hedendaagse transmuraliscring van dc vcrplceghuis7.org, is aandacht voor de samenwerking tussen
huisarts en verpleeghuisarts cen logisch uitvloeisel van dc toenemende transmuralc contacten die tussen beiden zullen gaan plaatsvinden.
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SAMENWERKING TUSSEN
HUISARTS EN VERPLEEGHUISARTS
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SAMENVATTING

Samen working in de zorg is cen bclangrijk adagium geworden. In dit artikel
wordt, na ccn algcmcnc besthrijving van de veranderingen in de ouderenzorg,
ingegaan op dc ovcrccnkomstcn en verschillen tussen de huisarts- en verpleeghuisgenceskundc. Deze betreffen zowcl dc inhoud van de vakgebieden als de plaacs in
hot gezondhcidszorgsystccm. Modellen van samenwerking worden beschreven.
SUMMARY

Nowadays cooperation is an important issue in health care. After a description of
the major alterations in the care for the elderly, this article addresses specifically
the similarities and differences between nursing home medicine and general
practice. These concern the contents of both disciplines and their positions in the
health care system. Models of cooperation are presented.

INLEIOING
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Op de markt van de ouderenzorg is een scala aan zorgaanbieders acticf. Er
bestaan op die moment gcrede twijrels ot de totale zorg verlccnd wordt .»Is een
gecoordineerde en onondcrbroken reeks van activiteiten, in overeenstemming
met dc behoerten en belangen van de zorgvragcrs. Continuitcit van zorg wordt pas
bereikt indien sprake is van zowel arsremming van de hulpverlcncnde activiteiten
op de behoerten van dc patient, alsook, in aansluiting op dc mogelijkhcdcn van de
mantelzorg, van arstemming van de activiteiten van de arzondcrlijkc luilpvcrleners.
Ten aanzien van de verschillendc hulpverleners in dc ouderenzorg veronderstelt
dit dat hun individuele deskundigheden elkaar aanvullen. Dc luiisarts en de
verpleeghuisarts zijn twee van die hulpverleners die actiet opcrcrcn in dc
oudcrenzorg.
In dit artikel wordt, na ecn algemcnc beschrijving van de verandcringen in dc
ouderenzorg, specifiek op de samenwerking tussen dc verpleeghuisarts en de
huisarts ingegaan.
1 DE VERGRIJZING EN DE DRUK OP DE ZORGVOORZIENING
Dc demografische ontwikkeling in dc westerse landen leidt tor het opvallcnde
vcrschijnscl van ontgrocning en vergrijzing. Nict allccn stijgt hct aantal (>5plussers gestaag, ook het aantal 75-plussers nccmt aanmerkeliik toe. Tusscn nu en
2015 zal hct aantal 65-plusscrs toencmen van 2 miljocn tot 2/) miljocn c-n hct
aantal 75-plussers van mini 850.000 tot bijna 1.2 miljocn.' Men diudi dit u.in
met de term dubbele vergrijzing. Meer ouderen betekent echter ook dat binnen
de oudcre bevolkingsgroep ziekte en invaliditeit /illicit tofiicmcn. Hci absolute
aantal patienten met chronische, somatische aandocningen (diabetes mcllitus.
COPD, artrose, cardiaal lijden, cerebrovasculair lijden, m. Parkinson etcetera) zaJ
over de periode 1990 tot 2010 toenemen met ruim 30%.'
Ook het aantal ouderen, lijdend aan dementie, zal (ors toenemen. De Nationale
Raad voor de Volksgezondheid bcrekent een toename van hct aantal patienten
met een dementicsyndroom van 133.000 in 1990 tot circa 175.000 in 2005. Dit
is eveneens een toename van 30%.'
Binnen de gezondheidszorg wordt dan ook gerekend op steeds meer zorgbchoeftige ouderen. De dan, logischerwijs verwachtc, hogcre vraag naar voorzieningen in de gezondheidszorg en de daarmec samenhangende tocnemende kosten
zijn de voornaamste redenen waarom zorgvragers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zieh zorgen maken over de vergrijzing en dubbele vergrijzing. Als de
overheid dan ook nog optccrt voor een reductic van het aantal bejaardenhuisplaatscn; als het aantal verpleeghuisbedden bevroren wordt op het huidigc aantal
en ook de ziekenhuissector het laatste decennium een forse beddenrcductic tc
zien heeft gegeven, dan is het dilemma in de zorgscctor duidelijk. Aan dc enc
kam een toencmende zorgbehoeftc bij een sterk vergrijzende grocp ouderen; aan
de andere kam de financiele beperkingen voor de instellingcn, waardoor deze niet
meer adcquaat tegemoet kunnen komen aan de verwachte vraag naar zorg.'
Naast de grote groep ouderen die nu al tot aan het levenscinde thuis verblijft
(circa 90%), houdt ecn en ander in dat in dc nabije tockomst voor steeds mccr
mensen die nu nog worden opgenomen, een oplossing buiten dc muren van dc
zorginsteilingen gevonden zal moeien worden. Op termijn zal in tegenstelling tot
circa 9% van de ouderen nu, nog maar 6% in een zorginstelling mögen
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verblijven. Er zal derhalve sprake moeten zijn van ecn forsc uitbreiding van de
thuiszorgmogelijkheden.'
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2 VERÄNDERUNGEN IN DE INTRAMURALE ZORGSECTOR
De grootste verandering in het toekomstige beleid betreft de verpleeghuizcn en
de verzorgingshuizcn. De huidige verpleeghuizen worden straks exclusief
bcstcmd voor zwaar gedragsgestoorde dementen, voor ouderen die intensieve en
complexe vcrplcging nodig hebbcn en voor ouderen die kortdurend voor revalidarie worden opgenomen. Andere langdurig, maar minder intensief zorgbehocvende ouderen, lijdend aan ofwel dementie ofwel een chronische, somalische aandoening, zullen, indien nodig, steeds vaker opgenomen worden in de
vcr/.orgingshui/.cn.
Waren de verzorgingshuizen in het begin van dc jaren zeventig primair wooninstituten voor bejaarden met de mogclijkheid tot het verkrijgen van lichte
aanvullcnde verzorging, de laatste twee decennia hebben ze zieh steeds meer
ontwikkcld tot /.orgvoorzicningen voor ouderen. Cjelet op de doelgroepen worden verzorgingxhuizen en verpleeghuizen dan ook als natuurlijke partners
beichouwd."
AI« op termijn de verzorgingshui/x-n cvcnccns vanuit de AWBZ bekostigd zullen
worden, %al bovendien ccn belangrijkc financiele barricre voor samenwerking
lu.vscn dc bejaardenoorden en verpleeghuizcn verdwijnen. Bovendien trecdt dan
ook ecu harmonisalie op van dc verschillcnde eigen-bijdragc-systemen om oneigenlijke prikkels voor gebmikers uit het hele zorgsysteem te halen." Als gevolg van deze
onrwikkclingcn ziet men geleidelijk overal in het land samenwerkingsverbanden
ontstaan tussen verpleeghuizen en verzorgingshuizen.
Ken andere, door de overheid voorgestane, onrwikkeling betreft de substitutie
van intramuralc zorg in de eerste lijn. Verpleeg- en verzorgingshuizen zullen daarbij him expertise meer en meer buiten de muren kunnen en moeten inzetten om
zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van de groeiende zorgvraag in de
ecrste lijn."
3 ACCENT OP DE THUISZORG
Verwacht mag worden dat de thuiszorg in toenemende mate te maken zal krijgen
met mensen die in him vermögen tot zelfzorg ernstig beperkt zijn en die in
toenemende mate ook technische hulpmiddelen nodig hebben om een nog
enigszins draaglijk bestaan te hebben. Een uitsluitend op ziekte en behandeling
gericht medisch zorgmodel zal dan onvoldoende soelaas bieden. Bij hulpbehoevende ouderen en mensen met chronische ziekten wordt het toestandsbeeld
immcrs door vele verschillende variabelen bepaald. Voor elke individuele patient
speien naast de ziekteaspecten, de psychosociale factoren en de op de genezing
gerichte activiteiten, ook de mogelijkheden en beperkingen van het sociale
systeem en dc begeleiding een belangrijke rol. Dit vraagt om ecn zorgmodel met
een meer probleemgerichtc en patientgeorienteerde benadering dan waarvan in
de curatieve zorg in de regel sprake is.
De tekorten in de zorg dienen per patient vertaald te worden in concrete
zorgbehocften, die op hun beurt een specifieke indicatie zijn voor de gewenste
zorgverlening."
In een adequate thuiszorg zijn dan de volgende aspecten belangrijk:"

-

modische en vcrpleegkundige kcnnis en vaaniigheid;
huishoudclijke en organisatorische ondersteuning;
psychologische en socialc ondersteuning;
fysiotherapie cn eventueel ergotherapie.

.:•. ,

;

De huishoudclijke cn organisatorische ondersteuning wordt vaak voor ecn deel
door de mantclzorg or door vrijwilligers geboden cn daar waar dit niet kan, wordt
deze leemte door proressionelc gezinsverzorgenden opgevuld. Ook de sociale
steun komt voor een groot deel vanuit de mantcl/org. He overige tuIKlies
vereisen ecn zekere professionalitcit.
Adequate thuiszorg vereist daarnaast goede arspraken over:'"
de samenwerking, dat wil zeggen de bereidheid cn bekwaamheid van hulpverlcncrs om, goed communiccrcnd cn clkaar aanvullend. op llexibclc wijzc
samen te werken;
de cominuiteit en bereikbaarheid. dat wil zeggen hct viKtrkomcn van hiatcn,
tegcnstrijdighcden cn ovcrlappingen in de zorg.
Anders omschreven: bij kwalitatid goede cn doclmatige thuiN/org dient in feite
voldaan te worden aan ecn optimale continuitcit, complcmcntariicit, conumini
catie cn coordinate!"'
4 SAMENWERKING IN OE ZORG IS HET ADAGIUM

Omdat ook de thuiszorg vanuit de AWBZ gefinancierd wordi, ontstaan in de
nabije toekomst ideale mogelijkhedcn voor strategische cn praktische samenwerking tussen alle partijen in de zorgsector. Steeds meer kan dan gestreefd
worden naar cen zorgcontinuüm, van thuiszorg aan de cne kant tot institutioncle
zorg aan de andere kam."
De nu aanwczige 'muren' tussen de partijen in hct veld mocten, als het aan de
overheid ligt, gesiecht worden. Vanuit een uniforme financiering via de AWBZ
zal het dan niet meer uitmaken waar en door welkc zorgaanbieder of coöpcratic
van zorgaanbieders de zorg geboden wordt. De overheid kiest bovendien voor
een model waarin de zorgverzekeraars de eindvcranrwoordclijkhcid hebben voor
de zorg.
De zorgaanbieders, zowcl intramuraal als extramuraal, zullen er door een goede
samenwerking voor kunnen zorgen dat de gewenste zorgverlcning efficient,
doelmatig en tegen een zo gunstig mogelijk tarief aangeboden wordt.
In dit licht is het begrijpelijk dat op dit moment al diverse samenwerkingsinitiatieven ontstaan tussen verplceghuizcn/vcrzorgingshuizcn cnerzijds en thuiszorgorganisaties anderzijds. Figuur 1 toont op schematische wijze de 'ouderenzorgketen' en geeft ook aan hoc de patientcnstromen tussen de vcrschillendc
zorginstellingcn vcrlopcn.
5 ONTWIKKEUNGEN IN DE RELATIE VAN VERPLEEGHUISARTS EN HUISARTS

De huisarts Staat midden in deze geschetste veranderingen in de organisatic van
de zorgsector in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder. Hij wordt als
poortwachtcr van de gezondheidszorg gezien en is voorts de cersrverantwoordclijke
medicus in de thuiszorg cn van oudsher bij uitstek de thuisarts'. In een kwantitatief meer intensieve thuiszorg zal de huisarts meer zorggericht moeten gaan
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opereren en men verwacht dat hij, nog meer dan vroeger, een medebepalende en
bclangrijkc ml zal gaan speien in het totale circuit van verzorging, verpleging en
behandcling van patienten in de thuissituatie.
1 )ii circuit, d.u aan voortdurcnde vcrandering onderhevig is, wordt gerealiseerd met
behulp van zelrzorg, mantelzorg, vrijwilligerswcrk en aanvullende professionele
zorg vanuit dc ecrstelijn (met name kruiswerk en gezinszorg) met ondersteuning
van de iwecdelijn (/.ickcnhuis en verplecghuis)."'
In het licht van de geschetste ontwikkelingen ten aanzien van de thuiszorg ontitaan ook mogelijkheden voor een goede samcnwerking tussen verpleeghuisarts
en huisarts. A.ind.alii voor de/.e samcnwerking is niet alleen belangrijk vanuit inhoudclijk oogpunt, maar zelrs noodzakelijk vanwege de onrwikkeling van de
extramurale verpleeghuiszorg.
Sincls 1487 zijn immers de mogelijkheden voor het verpleeghuis om buiten de
muren zorg te verlenen, aanmerkelijk verruimd.'"
Doorgaans heert een contact tussen huisarts en verpleeghuisarts met primair als
docl het realiseren van een verpleeghuisopname. Veelal wordt daarbij een, via een
indicatiecommissic vcrlopendc, schrirtelijke procedure gehantecrd. Een en ander
kan echter door middcl van telefonisch contact tussen huisarts en verpleeghuisarts
nader toegclicht worden. Uit ervaring blijkt dat het initiatief wisselend bij beide
partijen ligt. Huisartsen grijpen vooral naar de telefbon om de urgentie te onderstrepen. Wanneer een patient vervolgens wordt opgenomen in het verpleeghuis
betekent dit in de mcerderheid van de gevallen een langdurig verblijf. Geconstateerd moet worden dat vcel langdurig in het verpleeghuis verblijvende patienten,
dan gelcidelijk uit het gezichtsveld van de huisarts verdwijnen. Anders ligt dit bij
patienten die in het verpleeghuis zijn opgenomen ter revaiidatie. Dc huisarts

moot bij ontslag van deze patienten op t i j d ingelicht worden, o m zodoende de
medische zorg weer te kunnen overnemen.'"
De samcnwerkingsrelatie van huisartsen met verpleeghuizen en veqilccghuisartsen
b in de praktijk zeer hetcrogeen. D e w blijkt sterk bepaald te worden door ractorcn
als vergrijzing van de huisartsenpraktijk. omvang van de praktijk en arVmiteit van
de huisarts met langdurige en gcriamsche zorg."
Aangrijpingspunten voor samenwerking tusscn huisarts en verplecghuisarts liggcn
vooralsnog vooral op hct vlak van de consultatie en het opname- en ontslagbelcid.
De onrwikkeling van de verpleeghuisdagbehandeling eind jarcn zcvcntig, is
trendsetter geweest voor een intensivering van het contact tussen verpleeghuisarts
en huisarts. Aangezien de scmimuralc dagbehandeling een complementaire voorziening is waarbij thuiszorg en institutionele zorg elkaar moeten aanvullen, kan
het niet anders zijn dan dat ten behoove van de bctmkken patienten een gocd en
geregcld overleg plaatsvindt tussen verpleegluiisarts en huisarts.
De manier waarop dit overleg geschiedt en de frequence, kunnen regionaal
vcrschillen. [")csalnicttcmin hebben vcel huisartsen via de dagbchandcling de
mogelijkheden en onmogelijkhcdcn van het verplccghuis gocd leren k e n n e n / ' " '
De laatste tien jaar zijn de mogelijkheden voor samenwerkinp tussen huisarts en
verpleeghuisarts nog groter geworden. In 1987 werd dc consuliaiieliinctie opcrationeel. waarbij aan onder anderen huisartsen de mogclijkhcid geboden werd
om ten behoeve van thuiswonendc patienten advies in te winnen bij hct verplecghuis. •'-'
Vervolgens ontstond na 1988 dc substitute van verplccghuiszorg in dc eerstc
l i j n . ' ' ' G a a t het bij dagbehandeling en consultatie voornamelijk om patienten
voor wie (nog) geen noodzaak tot opname bestaat, bij substitute van verplceghuiszorg wordt een (tijdelijk of blijvcnd) alternaticr geboden aan palienten die in
principe al verplceghuisgeindicecrd zijn.
Via substitutic kunnen dezc mensen thuis o f in hct verzorgingshuis de nodigc
ondersteuning van het verpleeghuis ontvangen. Het verplccghuis levert hicrbij
zorg en behandeling op maat, die complementair is aan de zorg die deze patienten
al ontvangen. Dc vcelal projectgewijs opgezette substitutic van vcrplecghuis7X)rg is
vooral in verzorgingshuizen gemeengocd geworden. I'rojectcn in de thuissituatic
zijn er nog niet vecl.
De diverse projecten blijken overigens een erg gevaricerd beeld te v e r t o n e n . " "
Het welslagen is sterk afhankelijk van de kwaliteit van dc samenwerking en van
de mate waarin de afzonderlijke zorgverantwoordelijkhcden zijn vastgelegd.
Omdat de substitutie in feite primair unilateraal gericht is - namelijk van verpleeghuis richting eerstc lijn - ontstonden er aanvankelijk her en der samenwcrkingsproblemen tussen huisartsen en verplceghuisartsen. De huisartsen voeldcn
zieh als het ware overvallen door het plotseling in de cerste iijn gaan opcreren van
het verpleeghuis.
6 TRANSMURALEZORG
Geleidelijk is het besef gegroeid dat bilateraal gedragen veranrwoordclijkhcid voor
het welslagen van een project essentieel is.
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Het tegenwoordig in de gezondheidszorg voorgestane fenomeen van de transmurale zorg is dan ook bij vonrbaat bilateraal gericht.
In dc definitic van de Nationale Raad voor de Vblksgezondheid (1995) wordt
onder transmurale zorg verstaan: 'vormcn van zorgverlening die, toegesneden op
de bchocftc van dc vcclal in dc thuissituatie verblijvcnde patient met complexe
/orgproblematiek, plaatsvinden op basis van samenwerking en afstemming tussen
spccialistischc en generalistischc zorgvcrleners, waarbij sprakc is van een gemeenschappclijke vcrantwoordelijkhcid met cxpliciete deelverantwoordelijkheden'.
Dczc 'nu' gewenstc transmuralitcit vcrkeert echter nog in een pril stadium.
Sinds de aanvaarding van het echclonneringsprincipe in dc gezondheidszorg in
1974 hceft dc gczondheidspolitick immers voortdurend de samenwerking tussen
de gencralistischc huisartsgcnccskundc en de specialistische geneeskunde be'i'nvlocd; een gegeven dat tot op dc dag van vandaag een wissel trekt op de ontschotting.
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Men hcclt /ich hierdoor altijd tc veel beziggehouden met de vraag 'wie' de
behandeling mag verlcnen in plaats van 'hoe' dit het beste zou kunnen gebeuren.
De negatieve cftcctcn van het oprocpen van dczc kunstmatige tegenstelling tussen
ecrstc en tweedc lijn hebben /.ich uitcindelijk het duidclijkst gemanifestcerd in het
tekortschictcn van de samenhang en continuitcit van de zorg in het transmurale
circuit, gelegen tussen de respcctievclijkc domeinen van de huisarts c'n dc specialist inclusicf de vcrplccghuisarts.'
In de praktijk blijkt de prilheid van de transmurale samenwerking binnen de
gcnccskundc ook uit hct gegeven dat met betrekking tot de medische zorg nog
absoluut geen sprakc is van grensoverschrijdende protocollen. Bovendien wordt
dc transmurale samenwerking vooralsnog niet ondersteund met een meer
permanente en structurele financiering.*""
Desalniettemin biedt de door de overheid gewenste versterking van de thuiszorg
<n het onderbrengen bij de AW BZ van zowel de langdurige zorg als de zorg in
verzorgingshuizen, in de toekomst aan vcrpleeghuizen nog meer mogelijkhedcn
om cxtramuraal c.q. transmuraal tc gaan opcrcren. De verpleeghuisarts en de
huisarts /.ullcn elkaar in dc eerste lijn in icder geval nog frequenter gaan
ontmoeten. Complcmentariteit in plaats van concurrentie in de zorgverlening zal
dan uitcindelijk bepalend y.ijn voor het realiseren van een succesvolle transmurale
samenwerking. *'•"
7 DE SAMENWERKING TUSSEN VERPLEEGHUISARTS EN HUISARTS NADER BEKEKEN
Ontwikkelingen in de zorgverlening kunnen tot samenwerking leiden ofwel deze
als hct ware afdwingen. Daarmcc is dc samenwerking in praktische zin echter nog
niet gerealiseerd.'' " Kennis ten aan/ien van overeenkomsten en verschillen tussen
de verpleeghuisgeneeskunde en de huisartsgeneeskunde is in feite onontbeerlijk
voor het tot stand brcngen van een betere afstemming, samenwerking en
zorgvernieuwing.""' De Haan en Ribbe vergeleken in 1993 beide vakgebieden
op inhoud (tabel 1), plaats in het ge/.ondheidszorgsysteem (tabcl 2), oplcidingcn
wctcnschappelijk ondcrzock.
Hun conclusie was dat de huisartsgeneeskunde en verpleeghuisgeneeskunde,
ondanks de aanwezigc professionele analogic inhoudelijk een duidelijk eigen
koers volgen. Ervan uitgaande dat inhoudelijk en functioneel een eigen plaats
voor beide vakgebieden logisch is, ligt uitbrciding van dc samenwerking. gezien

Mßft 1
Vergetijking van
huiurts- en
vcrplMghuisgcnectkund«:
inhoud van de
vakgebieden

Aspect
Aard hulpvngen

Ingesclmvencn: gezonden * n

Hecttal emstig gthandkiptt
Patienten

Focus van dt torg

Getin in eigen leefomgeving

Het individu. opgenomen In
een instelling

Zorgaanbod

Medische rorg, ahjcstttnd op
tdfiorg. mantetton) en
(intemieve) thuivron)

Medische torg. ClSM-ronj'

Zorgduur

levcmlang'

Somatisch: gemiddeld 1 jaar;
Psychogcriatrisch: gemiddeld
2.5 jaar

Leeftijdsverdeling
van hulpvragers

Atle leeftljden

Voomamelijk bejaarden

Zelfredzaamheid
van de patient

Doonjajns groot

Ooorgaam klein

Aandoeningen

• Zelf limiterrnde ('alledaa^se')
aa ndoeninqen
' Chronische aandoeningen
- Acute, ernstige aandoeningen

• Chronische aandoeningen;
eindstadia
- Intercurrente aandoeningen,
complkatics
• Beperkingen. handicaps

Continue, integrale en persoonlijke lorg voor de gelondheid van Individuen
en gezinnen die zieh aan
de huisarts toevertrouwen

Probleemgeori«fltMrde
medlKhe torg In multtdliciplinair teamverband
voor gehandicapte, in
tneerderheid bejaarde patienten
met chronische en intercurrente
gezondheidsproblemen

Ongeveer 40 NHG-sUndaard e n " zijn gereed; meerdere
zijn in voorbereiding

Tot nu toe enkel»; nteuwe In
voorbeteiding

Omschrijving
vakgebied

Protocollen

* CLSM-zorg - continue, langdurige, systematische en multidiseiplinaire torg
• * NHC - Nederlands Huisartsen Genootschap
Bron: Haan, M. de en M.W. Ribbe (1993), 'Huisartsgeneeskunde en verpleeghuisgeneeskunde; een
vergelijking'. In: Nederiands Tijdschrift voor Geneeskunde 137, S2. pp. 2696-2701.

de geschetste onrwikkclingen in de zorg, eveneens voor de hand, mits daarbij de
kern van beide disciplines als uitgangspunt wordt genomen bij de verdcling van
de medische taken."
In 1996 heeft een gezamenlijke werkgroep van de Landelijkc Huisartscn Vereniging
(LHV) en de Ncderlandse Vereniging van Verplecghuisartsen (NVVA) get rächt,
om met het oog op de veranderingen in de ouderenzorg en uitgaande van de
verschillcn tussen de huisartsgeneeskunde en de verpleeghuis-gcnecskunde (zic
tabel 3), een handreiking op te stellen voor de samenwerking tusscn huisarts cn
verpleegh uisans.
De werkgroep constateert een aantaJ frictiepunten ten aanzien van de samenwerking. "
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Ajptrt

HvisorttgcneeMunrfe

Mffp/eeff/ii/ugeneesitunde

Priktijkgrootte

2350 memen

100 memen (standaard)

Praktijkuitoefening

Solist (50%); in duopraktijk (28%); groepspraktijk
of gezamenlijk centrum (17%);
assistent-geneeskundige (5%)

Werkzaam in multidisciplinair team in verpleeghuis

Toegankelijkheid

Vrij

Via AWBZ*-indicate

Samenwerking met andere
dttrtpUn«

ReUtief beperkt

Vrijwel altijd (verpleging e.d.)

Professionele organiutfet

Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartjen
Genootschap

Nederlandse Veremging van
Verpleeghuisa risen

Comultatte over en w t t t

Geen consultatie van verpleeghuisartsen

Consuttatie van huisarts
op vercoek

Opleldlng en reglstratte

Geregeld door CHVG" en
H V R C " . uitgevoerd door 8
Universitäre Huisartsen
Instituten

Geregeld door CHVG en
HVRC, uitgevoerd door 2 en
nu 3 Universitaire
Verpleeghuisarts Instituten

Aantal qerpglstreerden

OngevMf 8500. van wie circa
7000 praktiserend

Ongeveet 780 • " *

' AWBZ • Algemene Wet Bljtondere Ziektekosten
* • CHVG - College Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde
' • • HVRC - Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie
* • • " n u > 1000

rv

•..•

fc-,..,-.....<

>>•--

Bron: M. de Haan en M.W. Ribbe (1993). 'Huisartsgeneeskunde en verpleeghuisgeneeskunde; een
vergelijking'. In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 137. 52. pp. 2696-2701.

Daar waar huisarts en verpleeghuisarts elkaar nu in dc eerste lijn ontmoeten, en
dat betreff vooral de verzorgingshuizen, blijkt vaak sprake te zijn van:
onduidelijkheid over de modische eindverannvoordelijkheid;
probleim-ii met beirekking tot de afbakening van elkaars territorium;
onbegrip ten aanzien van elkaars mogelijkheden en werkwijzen
- problemen in/ake de continuiteit van de zorg, inclusief de 24-uursbereikbaarheid;
verwarring door de divcrsitcit in aanpak van zorgproblemen;
r onzekcre en verwarrendc rinanciele kaders.
De intensiteit van deze frictiepunten blijkt ovengens sterk afhankelijk te zijn van
lokale omstandigheden en bovendien wordt de samenwerking in ongunstige zin
beVnvloed dtuir de heersende onzekerheid omirent de toekomstigc onrwikkelingen
(waaronder het overheidsbcleid inzake de transmuraliteit, de rol van de
zorgverzekcraars, de contracteervrijheid etcetera)."*'"-*

Vergelijking van
huisarts- en
verpleeghuisgeneeskunde:
de plaats in het
gezondheidszorgsysteem

Mßfi J

Mutsorts

Wrschillen tussen
huisarts en
verpteeg huisarts

Doetqroep

Brede ongesdectccrde
doetgroep

Geselecteenk doelgroep
een umengtsttMt

veeUI ooderen
ReUtie arts-patient

Huisartsenrorg is doorgaans
atieen mogelijk Indien er
bij de patient nog en>ge
zetfredzaamheid aanwezig is.
Patient he*ft eigen vetantwoordelijkheid t.a.v. de
zorgvraag.
Bij beslissingen van de
huisarts wordt rekemng
gehouden met het systeem
random de patient (familie/
mantetzorg)
Het eerste en de volgende
contacten komen tot stand
op initiatief van de patient
ielf.

Patient is minder assertM
t.a.v. de eigen zorgvta*g

Bij beslissingen van de
verp<eegriuisarts wotdt
rekening gehouden met de
social* content (familie
en andere bewoners)
Het eerste en de volgendr
contacten komen tot stand
op initiatief van de verpleeghuisarts en ten
gevotge van observatie
doer de verpteging/verzorging

Kent patient wit bet reft
voorgescfiiedenis. wijze van
rcagtran, etc. Hij is veitrouwd met de patient en
diens omgeving.

Kan bianco beginnen met
vergaren van Informatie,
hetqeen meuwe inzichten
kan geven, maar ook als
een nadeet kan worden
ervaren.

Deskundigheid

Generalist

Generallst voor een
qeselecteerde doelgroep.
Specialistisch op de gebieden
(psycho-) geriatrie, revalidati«,
reactivering en samengesteldt
zorgverlening.

Zorgvertening

Patient- en probteemgeorienteerd, rekening houdend met de sociale omgevinq
(manteUorg is van qroot
belang)
Intermitterende zorg. enkelvoudige en meervoudige
zorg.
Gewend te denken vanuit zorgsystemen (familie en mantelzorg).

Individuele zorg, rekening
houdend met qroepsgewijs
samenleven in een
instelling.

Overwegend solistisch ingestdd.

Werkt in principe altijd
vanuit een multidisciplinair team, verantwoordelijkheidsrelaties zijn
verticaal, in die zin dat
de verpleeghuisarts verantwoordelijk is voor de
regie en de inhoud van het
totale zorgptan.

Bekendheid met de
patient

Teamgerichtheid

Chronische, veelal
dagelijkse, samengestelde
zorg.
Gewend te denken vanuit
professionele Systemen
(instelling).
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Huisorts
Inroepcn van mcmcn/
mfdoMen

Deskundighetd it op afroep
beichikbaar.
Oe huisarts dient umcn
tc werken met autonome
professionals, w.o de wijk-.
en gezinuorg (waarbij in de
chronische zorg tegenwoordig
ook /oveel mogelijk o.b.v.
ten gezamenlijk zorgplan,
dat bij de patient thuis
aanwe/ig is. gewerkt wordt).
Dt aamturing is lastiger
vanwege de zelfstandigheid
van d u e hulptroepen'.

Deskundigheid andere disciplines gemakkelijker
beschikbaar
Vast samengesteld team
dat werkt aan de hand
van een geintegreefd
zorgptan.

Afitemmincj (overleg/
vtrgadering)

Overteg en vergaben nq niet
structure»! ingebed in de
praktljkvoering, vanwege
een niet expllciete honorering en uit oogpunt van
time-management.

Ovetleg en vergadering
maken expliciet onderdeel
uit van de functie. Werkt
aan de hand van een zorgplan en met een zorgdossier.

Vorm van dlenstvtrband Vrije beroeptc.
Contlnultett van zorg

74

2*-uurs beschtkbaarheid van
dt huitarts door middel van
waarntemrtqtling.
Medlsche gegevens niet
continu beschikbaar.

In loondienst.
24-uurs beschikbaarheid
voor zorgvragen binnen de
installing.
Medische gegevtns continu
beschikbaar d.m.v. zorgdossier.

Bron: Rapport van de werkgroep LHV/NWA m.b.t. de samenwerking tussen huisarts en verpleeghuisarts. 1996.

8 UITGANGSPUNT IS DE GEMEENSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
ZORGBEHOEVENDE PATIENT

Krvan uit^aaiulf dai dc po.sitie van beide beroepsgroepen goed verankerd is in de
gezondheids7.org, zou hct waarborgen van de continui'teit in de zorgverlening
voor fbrs zorgbehoevende patienten, die zo lang mogelijk hun zelfetandigheid
willen blijvcn behouden, voor zowel de huisarts als de verpleeghuisarts uitgangspunt dienen le zijn. Deze patienten dienen de zorg te krijgen, die ze willen en
nodig hebben en dit hoeft heden ten dage dus niet per definitie intramuraal te
gebeuren. Een en ander /.al steeds mecr in de thuissituatie gaan geschieden."
De huisarts en de verpleeghuisarts kunnen, door een goede onderlinge samenwerking alsook door een doelmatige arstemming met de andere hulpverleners in
de thuis7.org, een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de beste zorg
voor elke zorgbehoevende patient. Hun arzonderlijke deskundigheden dienen
daarbij complementair in plaats van concurrerend te zijn. Dan is sprake van een
'gcdeelde zorg in plaats van een 'dubbele zorg."'
Uitgaande van dit samenwerkingsprincipe dient uiteraard in eerste instantie
overeenstenuning te bestaan over de omschrijving van de verschillende zorgvormen. De hierboven vermelde werkgn>ep van de LHV/NWA heeft getracht
hierin duidelijkheid te scheppen (l.HV/NVVA 19%).

Zij onderscheidr dric zorgvormcn:

•-••.>. ?;

1. cnkelvoudige zorg. Die is zorg. verleend door een beroepsbeoefenaar;
2. meervoudige zorg. Hit is zorgverlening door verschillendc. zclrstandigc
beroepsbeoerenaren die de arstemming onderling rcgelen. zonder duidelijke
hierarchic in de regievocring;
3. samengestelde zorg. Zorg. die verleend wordt door ecn medisch. paramedisch
en verpleegkundig team, dat ecn integrale berundeling, verpleging en begcleiding biedt. op grond van een met dc patient en diens lamilic overeengekomen zorgplan. Dc uirvocring wordt bewaakt door ecn zorgcoordinator
en dc medischc eindveranrwoordelijkhcid is goed vastgclegd.
In de verplceghuiswcrcld is al vcel crvaring opgedaan met dc vcrlcning van
samengesteldc zorg. Ook in dc thuiszorg is werken op basis van een gezamcnlijk
zorgplan meer en meer gemecngoed aan hot worden.
In hct nog vagc gebied tussen huisamcngcnccskundc en vcrplccghui.sgcnccskunde zal in dc tockomst echter sprakc zijii van ecn tocnemendc vraag n.i.ir
samengesteldc zorg voor patienten die nog in de thiiissitiiatic vcrblijven. Samenwerking tussen huisarts en verpleeghuisarts kan hier verder gestalte krijgen, indicn
men gezamenlijk uitgaat van ecn aantal we/enlijkc uitgangspunien. namclijk:"'*
het belang om de patient zo lang mogelijk in zijn thuissituatic te (latcn)
verblijvcn;
cr mocten voldocnde mogeliikhcdcn zijn om dc zorgverlening ook
daadwerkclijk thins tc rcaliscrcn;
de draaglast van de zorgverlening mag dc draagkracht nict tc boven gaan,
met name ook in relatie tot de mantelzorg;
de rlcxibiliteit en de cominui'tcit van de zorgverlening mocten vcrzekerd zijn;
er moet helderheid bestaan met bctrekking tot het moment waarop een
eventueel gewenste doorstroming van extramuralc naar semimuralc or
intramurale zorgverlening gcrcalisecrd dient tc worden.
Bij dc onrwikkeling van verdere samenwerking zou men, naast dc door de
I.HV/NVVA-werkgroep genoemdc frictiepunten, in ecrste instantie uit mocten
gaan van de knelpunten c.q. beperkingen die huisartscn en verpleeghuisartscn nu
in de dagelijkse praktijk crvaren. Dit bij het samen gestalte geven aan de «>rg
voor oudercn en chronisch zieken, die nog in de thuissituatie of in hct verzorgingshuis verblijvcn.
Knelpunten die hier vaak genoemd worden en die ook beschrcven zijn, omvatten:"'"
een gebrek aan kennis en vaardigheden en aan inzicht in dc gewenste taakinvulling;
gebrek aan zieht op de actualiteit van de zorgvraag;
de beschikbaarhcid en mogelijkheden van de mantelzorg;
de wederzijdse afstemming met andere hulpverleners buiten het direct
medischc circuit;
de onbekendheid met elkaars functionercn en mogelijkheden;
dc overlappendc wcrkgebieden;
de onbekendheid met dc mogelijkheden van het totale zorgeireuit;
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het nict aanwczig zijn van een door samenwcrkingspartijen gedeelde zorgvisie;
dc mocivatic tot samenwerken; wedcrzijdsc vooroordelcn;
de gcbrckkige communicatie;
de bepcrkte tijd die überhaupt beschikbaar is voor samenwerkingscontacten
en doclmatigc ovcrlegvormcn, met andere woorden: de angst voor een
verdere tocname van dc werkdruk;
dc gcbrckkige coordinate en continuTteir;
dc onduidclijkc en on/ckcrc financiering;
dc onduidelijke en steeds vcrandcrende regelgeving in de thuiszorg.

Bij hct vcrbctercn van de samenwerking tusscn huisartsen en andere hulpverleners
in dc gczondheidszorg stuit men bovendien vaak op hct probleem dat huisanscn
nict goed aanspreckbaar zijn als groep en op dc interne communicatie binnen die
groep. Met onthreckt de huisartsen aan een duidelijk aanspreekbare persoon als
vertcgenwoordiger, en zij zijn niet gcbonden aan dc door dc bcroepsvereniging
gemaaktc afspraken en overeenkomsten. Dat bcmoeilijkt het maken van afspraken
op grocpsniveau."
9 MODELLEN VAN SAMENWERKING

inmiddcl.s is ecu JJIII.I1 modellcn met betrekking tot dc samenwerking tusscn
huisarts en verplccghuisarts bekend."

76

Oe consu/fot/e/unrt/e ran
Dc consultatiefunctie van verpleeghuisartsen is hierboven al beschreven. De verpieeghuisarts k;in hicrbij dc huisarts en andere eerstelijnshulpverleners adviserend
onderstcunen, met als doel de patient langer in diens eigen woonomgeving te
kunnen handhaven. De huisarts blijft eindveranrwoordelijk voor de totale behandeling. In feite krijgt deze ftinctie van origine al gestalte op de verpleeghuisdagbchandeling, waar de eindvcranrwoordelijkheid voor de behandeling ook in
handen van de huisarts blijft.
Maar ook ten behoevc van patienten in de thuissituatie en in het verzorgingshuis
kan de/e consultatie, al dan niet middels substitutie, uitgeoetend worden.
Bij de advisering vanuit het verpleeghuis kan de verpleeghuisarts overigens de totale
deskundighcid van het verplecghuis inzetten. Zo kan hct bij consultatie gaan om
een cenmalige screening, om adviezen over hulpmiddelen en woningaanpassingen,
om medicatic- of dicetadviezen, om deskundigheidsbevordering etcetera.
De
Bij de deelhehandeling voert de verpleeghuisarts zijn advies aangaande de
medische zorg en behandeling zclf uit. Hij is dan ook veranrwoordelijk voor dat
deel van dc /orgverlening. Dc huisarts blijft de eindveranrwoordelijkhcid voor de
totale behandeling dragen.
Een goed voorbeeld van dit samcnwerkingsmodel is dc huisarts die de verpleeghuisarts vraagt om de integrale decubitusbehandeling van een thuis- of in het
verrorgingshuis wonendc patient over te nemen. De verpleeghuisarts voert deze
behandeling uit, terwijl hij regelmatig verslag doet aan de huisarts en ook een
gocde samenwerking met de andere aanwezige hulpverleners nastreert.

De

De volledige bchandehng wordt overgedragen aan de vcrplccghuisarts, dir
vcrvolgcns cen 24-uurszorg mocc garanderen in arstemming met de andere
aanwezige hulpvcrlencrs.
Als voorbceld hiervan dienen sommige substitutieprojeeten in verzorgingshuizen,
waarin de medische zurg voor de substitutiedeclncmcrs vullcdig overgedragen i.s
aan de verplccghuisam.
Consu/tohe ran de /tuisorts
In du model consulteert de verplecghuisarts de huisarts ten behoeve van de behandeling van in hei verpleeghim opgenomen paticnicn.
Op dit moment wordt de huisarts slechts incidenteel betrokken bij de bchandcling van opgenomen vcrplccghuispaticntcn. Dii gebourt mccstal in die
situatics waarin sprakc is van tlinkc problemen met betrekking tot de vrrwachtingen of de concrete uirvoering van de zorgvcrlening aan de opgenomen patiönt
en/of bij problemen met diens verwarnen.
Incidenteel speelt de consultatio van de huisarts ook een rol bij problcmen tussen
de opgenomen vcrplecghuispatient cn diens eigen iamiliclcden.
Welk model van samenwerking gekozen wordt, is amankclijk van de locoregionalc situatie, van het niveau tot waarop afspraken gemaakt kunnen worden
en zeker ook van de aard en reikwijdtc van de zorgvraag ot de paiicnicnproblenAatick.
Een zckere dynaniick en Hexibiliteit in de aard van de samenwerking mag en moct
daarbij aanwezig blijven, mede afhankclijk van de zorgvraag van de individuele
patient.

In de praktijk zal dit waarschijnlijk betckenen dat buiten de muren van hei
verpleeghuis de huisarts eindverantwoordelijk is cn blijft vtM>r de medische zorg
in de thui.ssituatic.
In het verzorgingshuis en wellicht ook in de, in de tockomst steeds mecr voorkomende, woonzorgcomplexen kan mogelijk cen overgangsgebied ontstaan,
waarbij ook de verpleeghuisarts de eindvcranrwoordclijkhetd kan dragen.
Uiteraard hebben de beschreven modelten ook implicatics voor de andere
hulpverleners die in de totale zorg ten behoeve van de zorgvragers actief zijn. De
zorg van de huisarts en verpleeghuisarts is immers slechts cen deel van de totale
zorg die verleend wordt.
Met het oog op het voorgaandc is het begrijpelijk dat op dit moment zowel
huisartsen als verpleeghuisartsen ervan overtuigd zijn dat cen gedegen
hcrorientatie op hun kerntaken inzake de chronische zorgverlening cn de ouderenzorg noodzakelijk is."•'"•**"
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Gepubliceerd in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) 1998; 76:
318-322.

SAMENVATT1NG

In 19% vond in dc rcgio Oosterhour/Dongemond, hct verzorgingsgebied van
Streekvcrplccghuis dc Riethorst in Gecrtruidenberg, een inventariserend onderzoek plaats naar dc contactcn tussen verpleeghuisartsen en huisartscn. Door de
vcrplccghuisartsen werden alle contactcn (n=363) geregistreerd, die zij in dat jaar
met dc huisartsen hadden over nieuwe patienten, bij opname en na opnamc in
1996, in rcspccticvelijk het verplccghuis, op dc dagbehandcling en in de substituticprojecten, alsmedc dc contactcn aangaandc dc consultatiefunctie en dc nietpaticntgebonden aangclcgcnhedcn. Kcgistratic geschiedde op een voorgestruccurccrd standaardformulicr. In de concacten bicek vooraJ sprakc ce zijn van
c'c'nrichtingsvcrkcer. In 9 1 % van de contacten ging hct initiatief uit van de
vcrplccghuisarts. Ongcvccr tweedcrde van dc contactredcncn had betrckking op
'paticmcnovcrdracht'. Verder onderzock is noodzakelijk om bredcrc en meer
gedctailleerdc informatic tc verkrijgen omtrcnt het actuele niveau van samenwcrking tusscn huisart.s en vcrplccghuisarts en omtrent dc omstandigheden
waarondcr dczc samenwerking gcintensiveerd kan worden.
SUMMARY
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An inventory was made on actual contacts, in 1996, between nursing home
physicians and general practitioners (GP's) in the care-region of the Geertruidenbcrg nursing home, 'de Riethorst . Registration of all contacts (n=363) between
the nursing home physicians and the GP's, on newly admitted patients in the
nursing home, in nursing home day care, in nursing home substitute care and
with respect to consultation and other matters, was carried out. The registration
on a standard form was done by the nursing home physicians. The results
indicate that the contacts between nursing home physicians and GP's occurred
mainly unidirectionally from nursing home physician to GP (91%). In about 2/3
of the cases the reasons for contact were associated with patient transitions. With
regard to future developments in the health care services further investigations
are necessary to gather more detailed information on the actual level of
cooperation between the nursing home physician and the GP and on the
conditions which are required to increase this level of cooperation.

INLEIDING
Sinds emd jaren tachtig hecft de extramurale verpleeghuiszorg steeds nicer vorm
gekregen.' Ontwikkelingen in de ouderenzorg, waar sprake is van ecn cuenemend
aantal zorgbehoertige oudcrcn, voor wie in ecu instclling gcen plaats bcschikbaar
is or die zorgvcrlcning in de eigen omgcving pretcreren, hcbbcn lueraun bijgedragcn. De consultatietunctic van het vcrplecghuis en de vooralsnog pro jet. tsgewijze substitucic van verpleeghuiszorg zijn op dii moment de pijlcrs waamp de
'outreaching' activitciten van het vcrpleeghuis rüsten. Door middel van de
consultatictunctie kunnen dc verplccghuisart.s en/or andere hulpvcrlcncrs uit het
verpleeghuis adviscrend optreden ten bchoeve van patienten thuis en in It«
vcrzorging*huis. Bij substitutie wordt op project basis aan patienten. die ecu indicatie hebben voor opname in een vcrplecghuis, thuis of in het vcrzorgingshuis
extra ondersteuning gcboden vanuit het verplccghuis.''
De extramurale zorg die vanuit hci verpleeghuis wordt vcrlcend, is aanvullend
aan dc reeds aanwezige zorg. Dit betckent d.it vcrplccglummcdcwcrkcrs him
spccificke expertise gaan inbrengen in de eerstelijnszorgvcrlcning, die normahter
voorbehouden is aan under anderen de huisarts cn de ihuiszorg. De liuis.irts
wordt de laatstc jaren dan ook, zeker in vcrzorgingshui/.en. vaker gccontmniccrd
met ecn tcr plaatse 'meckijkcndc cn meedenkende' vcrpleeghuisarts, terwijl in het
vcrleden hun onderlinge contact voomamelijk in de verwijzcndc steer lag.
Nu dc extramurale verpleeghuiszorg min or meer ingehurgerd raakt, is het zinvol
om na tc gaan hoe het contact tussen huisarts en verplceghuisarts op dit moment
gestalte krijgt. ls er naast de traiiiüonelc vcrwijsi.ontai.ten inmiddcls ook sprakc
van contacten over dc tc verlcncn zorg? Met andere woorden, is hci merkbaar dat
ze regelmatig samen bij de hulp aan zorgvragers in het vcrplecghuis en in de
eerstelijn (inclusicf het verzorgingshuis) betrokken zijn? ()l is him bemocienis
met dezc zorgvragers nog veclal separaat van aard?
Deze vragen cn het gegeven dat de kennis over de samenwerking tussen huisarts
en verplceghuisarts in hei algemeen onduidelijk en versnipperd is, hehhen ons
ertoe aangezet om in 1996, vanuit het strcckvcrplceghuis dc Kicthorst in
Gccrtruidenberg, cen inventariserend onderzock tc verrichten aangaandc de
contacten tussen huisarts cn verplceghuisarts. Vcrplecghuis dc Riethorst is cen
middelgroot gecombineerd vcrpleeghuis met 105 somalische en 60 psychogeriatrische bedden. Er is een dagbehandcling met tien somalische en tien
psychogeriatrische plaatsen. Tevens voert het verpleeghuis ecn viertal substituticprojeeten uit in verzorgingshuizen, waarin voornamelijk groepsverzorging voor
dementerende bewoners en incidentelc meerzorg voor bewoners met somatische
aandoeningen wordt geboden (in totaal nemen 88 bewoners hicraan deel).
Verder ontplooit het vcrpleeghuis adviscrende activitciten in het kader van dc
consultatiefunctie.'
Dc vraagstellingen voor het onderhavige onderzock waren:
Wat was in 1996 dc frequentie van contacten tussen verplceghuisartscn cn
huisartsen?
Wie nam het initiatief en via welke communicatickanalcn verlicp het contact?
Wat waren de contactredenen voor respectievelijk dc huisarts en de vcrpleeghuisarts, gerclateerd aan de intra-, semi- en extramurale zorgverlcning van het
vcrplecghuis?

METHODE
In de periode 1-1-19% tot en met 31-12-1996 werden door de verplceghuisarisen (n=5) de vollende contacten tussen henzelf en de huisartsen in het verzorgingsgebied van het vcrplecghuis (n=37) geregistreerd:
alle contacten over in dat jaar voor het eerst opgenomen patie'nten in het
vcrplccghuis, op de dagbehandcling en in de substitutieprojeeten. Inbegrepen
werden alle contacten, die in 1996 over nieuwe patientcn plaatsvonden vöör
hun opnamc, tijdens hun opname en bij hun eventueel ontslag/overlijdcn;
• alle contacten inzakc de consultatidunaie;
• alle contacten over niet-patientgebonden zaken.
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Icn behoeve van elk contact werd cen apart registratieformuiier ingevuld met
inachtneming van de volgendc afspraak. Voor alle in de contacten tcr sprake
körnende patienten, dus ook als dit er meerdere zouden zijn, zou een apart formulier ingevuld worden, waarbij aan elke patient cen eigen identificatienummer
werd toegekend. Door het gebruik van deze patient-identificatie zou het mogelijk
zijn um hei aantal coniactcn per patient ce bcrckcncn.
Het contactrcgistratietormulier was speciaal voor dit onderzock opgesteld en
beproefd in ecn pilot-ondcrzock, waarin elke vcrplecghuisarts tien contacten met
huisartsen registreerde. C)m in het definiticve ondcr/.oek de variatie tussen de
invullcrs zoveel niogehjk tc verklcincn, werd nadere instructic gegeven omtrent de
wijze van invullen van de formulieren. Vcrvolgens vond hierop een maandelijksc
controlc plaat.s aan de hand van de aangeleverde registraties. Oe volgende gegevens
werden door de verpleeghuisartsen, direct na elk contact, met behulp van het
registratieformulier vastgelegd:
de datum van het contact en het gebruikte communicatiekanaai (categoriecn:
persoonlijk, uitsluitend telefonisch, uitsluitend schriftelijk, telefonisch en
schriftelijk en anders);
de initiatiefnemer tot het contact (de huisarts of de verpleeghuisarts);
- de aanleiding voor het contact: over een patient of over andere zaken;
• de reden(en) voor de huisarts om contact op te nemen; (tien voorgestructureerde items, zoals 'gemotivecrde aanmelding voor verpleeghuis, dagbehandeling of suhstitutie'. 'informatie/overleg bij opname', 'tijdens opname',
'ver/oek om consultatieve advisering). Indien het om een consultatief verzoek ging, was er de mogelijkheid om de aard van dit verzoek nader aan te
gcven in een extra rubriek 'omschrijving consultvraag', met 11 voorgestructurecrdc items. Per contact konden meerdere redenen aangegeven worden;
- de reden(en) voor de verpleeghuisarts om contact op te nemen; (opnieuw tien
voorgestructureerde items). Per contact konden meerdere redenen aangegeven
worden.
RESULTATEN
Contact/requentie. contoctin/ti'otic/ en commumcatietanaa/
Er werden in 1996, op de afgesproken wijze, 363 contacten geregistreerd tussen
vcrpleeghuisarts en huisarts. Hiervan gingen er 359 over patie'nten: de overige
vier contacten hadden betrekking op niet-patientgebonden aangelegenheden,
namelijk over de mogelijkhedcn van dc vcrplecghuisafdeling ergotherapie. de
dcclname van de verpleeghuisartsen aan het lokale farmacotherapie-overleg van

de huisartsen. de organisatie van een evaluatiebijeenkomst inzake de substitutieprojeeten en over de verpleeghuiscrvaringcn met een bepaald subeutaan inrusiesysteem. Uit tabel 1 is de vcrdeling van de contacten af te leiden. In de 359
contacten over patientenaangelegenhcden betrof het steeds individuele patienten.
De verplecghuisarts nam in de meeste gevallcn het initiatiet tot het contact
(91%). Slechts in 33 gevallen lag het initiatief tot het contact bij de huisarts. Van
de huisartsen in het verzorgingsgebied namen er 14 eVn kecr contact op met een
verpleeghuisarts, vijf twee keer en dric drie kecr; 15 huisartsen hadden in 19%
geen contact met een verpleeghuisarts. Er was slechts heel weinig persoonlijk
('face to race) contact (1,7%).
Ten aanzien van patienten in het vcrpleeghuis vond ongevcer de helft van dc
contacten telefonisch plaats, eenderdc telefonisch en schriftelijk en dc rest schriftelijk. Bij de dagbehandeling geschiedde het contact voor de helft telefonisch en
voor de helft schriftelijk. Het merendeel van de contacten in hei k.ulcr van de
substitutie verliep schriftelijk. terwijl de consultaties daarentegen mccstal
telefonisch plaatsvonden.
In totaal betroffen dc contacten 250 verschillende nieuwe patienten (t.ibcl 2). De
gcmiddeldc contaetfrequentie per patient was 1,4.
In 1996 werden in totaal 336 patienten door het verplecghuis nieuw in bchandcling genomen (207 in het verplecghuis, 57 op de dagbehandeling, 55 in de
substitutieprojeeten en 17 patienten in het kader van de consuliaiiefunciic). Dit
betekent dat er over 86 van de in totaal 336 patienten, waarmee het vcrpleeghuis
in 1996 bemocienis kreeg, geen contact tussen de huisarts en dc verpleeghuisarts
bestond.
De contacten over patienten betroffen in totaal tweemaal zo vaak somatischc als
psychogeriatrische patienten (tabel 2). Ciezien dc op7x*t van dc substitutieprojeeten
ging het daar met name over psychogeriatrische patienten.
Contortrerfenen voor de /»u/sorts
Aan de 33 door huisartsen ge'i'nitieerde contacten blckcn in totaal 38 redenen ten
grondslag te liggen. In tien gevallen ging het om patienten die in het verplecghuis
opgenomen werden; tien maal betrof het nieuwe dagbehandclingspatientcn cn
18 maal waren er redenen in het kader van dc consultatiefunctie aanwezig.
Voor de huisartsen waren er geen redenen om contact op tc nemen met betrekking tot aan de substitutieprojeeten deelncmende patienten. Het contact in het
kader van de kliniek en de dagbehandeling betrof vooral 'informatic-uitwisscling
voor en direct na opname'. Ten aanzien van de consultatiefunctie was er zes maal
een verzock om een een mal ige integrale screening van een patient thuis of in het
verzorgingshuis. Twaalf maal betrof het een ccnmalig verzock om gcrichtc adviscring ten behoeve van patienten in de eerstelijn. Deze verzoeken waren over het
algemeen meervoudig van aard. Hierbij werd onder andere advics gevraagd omtrent de gewenste verblijfplaars van de patient (vier maal), over dieet of medicatic
(zeven maal), dccubitusbehandeling (drie maal), raadpleging van medisch specialisten of interventie van paramedici (11 maal) en specifieke technicken, kunst- en
hulpmiddelen en woningaanpassingen (tien maal).
Confortredenen /oor de
p g
In 330 van de 363 contacten lag het initiatief bij de verpleeghuisarts. Dc
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verdeling van deze contacten over dc vijf verpleeghuisartscn was rcspcctievelijk
127, 84, SO. 43 en 26, afhankelijk van onder andere het aantal en de aard van de
ardelingen waarvoor zij medisch veranrwoordelijk waren en van de omvang van
ruin dienstverband, casu quo de mate van aanwezigheid.
In tabel 3 zijn de contactredenen voor de verpleeghuisarts weergegeven. Totaal
werden in 330 contacten 338 contactredenen geregistreerd.
In 31% van de gevallen (n=104) betraf het vragen aan de huisarts om nadere,
specifieke (medische) gegevens bij opname van een patient in het verpleeghuis;
24 maal vragen over patienten, die reeds eerder in 1996 in het verpleeghuis
opgenomen waren. In 77 gevallen was de contactreden het verschaffen van
ontslaginformatic (inclusief overlijden) over eerder in het onderzoeksjaar
opgenomen patienten.
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Ten aanzien van de dagbehandeling gaf de vcrplecghuisarts 23 maal als
contactreden aan nader te willen overleggen over patienten. De inhoud van deze
contacten had vooral betrekking op intercurrente problcmen (zoals een
verergerende wond of een urineweginfectie).
Overleg over de uitslag van screeningsonderzoeken bij dagbehandclingspatic'nten
was ook een belangrijke contactreden (n=14). Overdracht van informatie over
dagbehandelingspatienten die, na de start in 1996, evenecns in het onderzocksjaar met de behandeling stopten, was eveneens cen belangrijke reden.
Met betrekking cot substitutiepatienten ging het vooral om schriftelijke
rapportage aan de huisarts omtrent de uiislagen van screeningsonderzoeken (46

maal). Zes kecr betraf hct vcrzoeken om nadere informatie. Contact over de
daadwerkelijke zorgverlening in hct leader van de substitutie vond niet plaats.
Dc contactrcdencn voor dc vcrpleeghuisarts in het leader van de consultatiefunctie
waren ten slotte allcmaal tc plaatsen onder de noemer 'reactie op/advisering in het
leader van dc consultvraag van de huisarts'.
.....
.
BESCHOUWING
Uit dit inventariserende ondcrzoek blijkt dat dc vcrplceghuisartscn van de
Riethorst in 1996 over ruim drickwart van alle nieuwe patienten contact hebben
gchad met dc huisartsen. Daarbij is er in feite sprakc van eenrichtingsverkecr,
waarbij hct initiaticf in vcruit dc mecstc gcvallcn bij dc vcrpleeghuisarts ligt en er
mecst.il per nicuwc patient een ccnmalig contact plaatsvindt. Slechts de consul(aiicfunctic van hct vcrplccghuis is voor cnkelc huisartscn at en toe aanlciding om
zclf contact op te ncmen.
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De meeste contacicn blijken telefonisch en/of schriftelijk te verlopcn, hetgeen
wellicht samcnhangi met het feit dat het verkrijgen en verschaffen van overdrachtsinformatic dc bclangrijkstc contactredcncn zijn. Mogelijk is hier ook dc
vigcrende aanmeldings- en indiccringsproccdure van nieuwc patienten van belang.
Aanmclding, voor in hct vcrplccghuis op te nemen patienten en voor dagbehandclingspaiicntcn, geschiedt, zoals op velc plaatsen, via de indicatiecommissie aan
hct maainluppclijk werk van hct vcrplccghuis. waarbij standaardformulieren
gcbruikt worden. Op basis van ccn vervolgondcr/.ock door het verplccghuisteam
vindt daarna dc prc-advisering plaats en vervolgens de definitieve indicatiestelling
door de indicatiecommissie, waarbij de verslaglegging ook naar de huisarts wordt
gczonden. Hct verpleeghuis hanteert daarbij als procedure om, via het secretariaat,
bij de huisarts de medische gegevens van aangemelde patienten op te vragen.
Wellicht hebben huisartsen vervolgens nog maar weinig aanleiding om met de
verpleeghuisarts contact op tc nemen. Daarentegen blijken de verpleeghuisartsen
nog wcl relatief vaak de behoefte te hebben om extra informatie op te vragen.
Uit het onderzock kamen ook aanwijzingen naar voren dat er na opname van een
patient in het verpleeghuis nog maar weinig contact tussen huisarts en
verpleeghuisarts bestaat. Daar waar dit wel gebeurt, ligt het initiatief opnieuw bij
de verpleeghuisarts. Zoals uit de resultaten blijkt, gaat het dan overigens zelden
over de acmclc /orgverlening in het verpleeghuis zelf.
Bij de dagbehandeling blijken relatief meer contacten te bestaan na dc Stan van
de behandeling. Dit is op zieh begrijpelijk aangezien ten behoeve van deze nog
thuiswonende patienten. voor wie de huisarts behandelend arts blijft,
zorgafstemming extra belangrijk is. Toch gaat het ook in deze contacten niet om
de uitwisseling van informatie met betrekking tot het algehele zorgplan, casu quo
de eigenlijke zorgverlening op de dagbehandeling.
In de substicuticprojccten is er, behoudens de schriftelijke rapportagc omtrent de
patientenscreeningen, evencens nauwelijks extra contact tussen verpleeghuisarts
en huisarts.
Mogelijk hangt ook dit deels samen met vigcrende projectarspraken. De
indicatiestelling en plaatsingsprocedure van patienten zijn, conform de landelijke
rcgeiing. namelijk strak geregeld. Zo is onder meer toestemming van de huisarts
vereist, omdat deze ook hier medisch cindveranrwoordelijk blijft. Vcrdcr hebben
de huisartsen in onzc regio dc gewoonte om in het verzorgingshuis zelf dc

modische gegevens van hun daar verblijvcnde patienten te bewaren. De verplecghuisartsen hebben daar inzage in voor wat beerest de suhstimticpatic'nten. IV
huisartsen hebben eveneen» inzagc in de in hei verzorgingshim aanwe/ige suhstitutiestatussen van de verpleeghuisarts en zc mögen daar hovendien zeit in rapporteren, waarbij in de praktijk blijkt dat /e hier vooralsnog wisselend gehruik v.m
maken. In ieder goal is hei duidelijk dat de wederzijd.se schriftelijke intormatie
over substitutiepatienten cenvoudig beschikbaar en toegankelijk is.
Ten bchocve van het over en weer inzichtelijk m.ikcn van de hchandeling, de
verplegingen de begeleiding zou hct. mei het oog op de toenemende ge/.amenli|ke
becrokkenheid, aan te bevelen zijn om hei gebruik van een gemecnschappelijke
rapportage ook tc toetsen bij zowel dagbehandelingspatienten als bij patienten die
langdurig thuis verpleegd moeten worden.
Het hier beschreven onderzoek is sieches inventariserend en niet verklärend van
aard.
Aangezien het onderzoek maar is uitgevoerd vanuit <Wn verplecghuis en het
derhalve slechts betrekking heeft op de regio rondom deze zorginstelling, zijn de
resultaten mogelijk niet volledig generaliseerbaar. De resultaten kunnen daardoor
voor een deel beinvloed zijn door gangbare procedures die in de regio geldcn.
Vcrgelijkbaar en/of ander onderzoek op dit gebied is overigens nog niet verricht.
Niet is onderzocht of huisartsen en verpleeghimartscn vinden dat hun onderlinge
contacten er qua aard, frequentic, inhoud en kwaliteit anders /.ouden moeten
uitzien. Ten slotte wordt ook niet ingegaan op de erretten van de contacten
tussen huisarts en verpleeghuisarts met betrekking tot de patientenzorg /.elf.
Aangezien er in Nederland vooral in beschouwende zin is gepubliccerd over de
samenwerking tussen huisarts en verpleeghuisarts en speciriek wetenschappelijk
onderzoek op dit gebied ontbreckt, is nader onderzoek, dat breder en meer
gedetailleerd is opgezet, noodzakelijk om het huidige niveau van samenwerking
nauwkeuriger te beschrijven. Ook dienen de omstandigheden te worden bepaald,
waaronder deze samenwerking meer geintegreerd kan zijn.* De relevantic van
dergelijk onderzoek wordt onderschreven in het recent versehenen NIVhLrapport over verpleeghuiszorgonderzoek\
In de eerstelijn zal men in de toekomst in toenemende mate met chronisch zicke
mensen en ook ouderen te maken krijgen, waarbij sprakc is van een grociende
vraag naar samengestelde zorg, die bij voorkeur scmimuraal, in de thuissituatie of
in het verzorgingshuis geboden zal moeten worden. De complexiteit van de zorgvraag vereist daarbij een goede continuiteit van zorg, die tot stand kan komen op
basis van goed met elkaar samenwerkende hulpvcrleners, waaronder de huisarts
en de verpleeghuisarts.
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SAMENVATT1NG

Ixii invcntariserend ondcrzoek werd uitgevoerd naar de intensiteit van de
samcnwcrking tusscn verplecghuisartsen en huisartscn (1998). Daartoe werd aan
de hoofden medischc dienst van alle gccombincerde verplceghuizen in Nederland
(n=220) ccn kortc vragcnlijst toegezonden. De respons op deze enquete was hoog
(98%). Uit de resultaten blijkt dac er in ons land inmiddels sprake is van een
duidclijke transmuralc profilering van de vcrpleeghuizen. De meeste verpleeghuizen bicdcn dagbchandeling en hebben prnjeccen waarin verpleeghuiszorg
thuis of in een verzorgingshuis wordt gebodcn. De frequentie van contacten
tusscn huisartsen en vcrplccghuisartscn in het kader van de verpleeghuisdagbcbandeling, dc consultaticfunctic en de substitutieprojecten is in het algemeen
nog laag. De samenwerkingsintensiteir in substituticprojectcn wordt positief
bcinvlocd door het aanwc/.ig /.ijn van samenwerkingsafspraken, door een gezamenlijkc betrokkenheid bij dc /.org en door een financiele prikkel voor de huisartsen. De samenwerkingsintensiteit blijkt verder groter tc zijn in minder verstedelijkte gebirden en wanncer dezc gestalte krijgt vanuit verplecghuizcn waarin de
vcrplccghuisartsen ccn lagere klinische wcrklast hebben. Nader ondcrzoek naar
de concrete en gewenste samenwerking tussen verplceghuisarts en huisarts is
wensclijk.
SUMMARY
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An inventory was made on the intensify of contacts between general practitioners
(CjI's) and nursing home physicians (1998). A questionnaire was sent to the
chiefs of the medical departments of all combined nursing homes (for somatic
and psychogeriatric patients) in the Netherlands (n=220). The response was high
(98%). The contact-intensity between nursing home physicians and CPs with
regard to nursing home day-care and consultative activities is still low. The
contact-intensity in projects for substitute care is positively influenced by
agreements with regard to the cooperation, by actually working together for
patients and by financial stimuli for the GPs.
lurihcrmorc the cooperation is more intense in rural areas and when nursing
home physicians are involved who have a lower clinical workload. More research
is necessary with regard to the actual and desirable cooperation between nursing
home physicians and Cil's.

INLEIDING
De gczondheidszorg voor ouderen en voor mensen met een chronische ziekte is
volop in bcweging. Dcmograrische onrwikkclingen. lange wachtlijstcn voor de
chronische zorg en budgettaire beperkingen zijn aanleiding tot herovcrweging
van de organisatie van de zorg. Daarbij staan renomenen als individuulisering, deinstitutionalising, normalisatic en iniegrjtic ccntraal. Üntschotting van lict
zorgbestel, substitutie van zorg en transmuralisering moeten tot een optimale en
doelmatige continuiteit van zorg leiden, waarniee vervolgcns individiielr /org op
maat gerealisccrd kan worden." Dcze ontwikkeling van dc /org gech ecu cn»)rmc
impuls aan de intcractie tusscn zorgvragers. zorgaanbiedcrs, 7.orgverzekeraars en
overheid. Daarbij wordt transmurale samenwerking tussen individucle en institutionele zorgaanbieders steeds belangrijker. "
In dit artikel staan de huisarts en dc verpleeghuisarts, twee hulpvcrlcncrs die
actief zijn in de zorg voor ouderen en chronisch /icken, ccntr.ul. In hot .ilgomccn
is de kermis over de samenwerking tu.vsen huisarts en verpleeghuisarts muluidrlijk
en versnippcrd. Daar waar er over dit onderwerp is gepublicecrd, gebcurde dit
vooral in beschouwende zin."" Specifick wctcnschappelijk onderz«>ck op dit
gebied is nog nauwelijks voor handen.
Sinds eind jaren tachtig is cr sprake van een toenemendc transmuralc protilering
van de vcrpleeghuizcn." In de ecntic plaats maken vele patienten .imlnil.mi
gebruik van de verplecghuisdagbchandcling. len tweede heett elk vcrplccgluas
een consultatierunctic. Deze stelt dc ecrstelijn in dc gelegenhcid om consultaiiei
een bcroep tc docn op de zorgexpertisc van het verplccghuis. len derde zijn er
inmiddels tal van substitutieprojecten verpleeghuis/.org voor vcrplecghuisgeindiceerde patienten, die, primair wegens plaatsgehrek, nict in een vcrplecghuis
opgenomen kunnen worden. Zij kunnen daarmcc extra ondcrstcuning vanuii lict
verpleeghuis krijgen, die complementair is aan de reeds aanwezige eerstclijiiszorg."
Vooral in verzorgingshuizen is deze vcrpleeghuis-substiiiitiey.org gemcengoed
geworden.
Deze ontwikkelingen, waardoor verplceghuisartsen en huisartscn elkaar semi- en
extramuraal frequenter in het werk ontmoeten, hebben her en der tot
samenwerkingsproblemcn geleid. Daarbij gaat het vooral om de vraag wie nu de
medische eindverantwoordclijkheid blijft dragen."-''
Het hier gepresenteerde ondcrzoek bctrert een inventariserend kwantitatief
onderzoek naar de landclijke variatic in samenwerkingsintensitcit tusscn huisartscn
en verplceghuisartsen en enkcle mogclijkc dctcrminanten daarvan Her wcrd
uitgevoerd in het kader van een plan voor een grotcr onderzocksproject, onder
zowel verpleeghuisansen als huisartscn, dat bcoogt de actueic samenwerking nadcr
in kaart tc brengen en tcvens condities te formulercn waaronder die samenwerking
verbeterd kan worden.
In dit inventariserend onderzoek worden de volgendc vragen beantwoord:
1. Hoe intensief wordt er, gemeten aan dc hand van dc contactfrequcntie,
samengewerkt door verplccghuisartscn en huisartscn?
2. Hangt de intensiteit van de samenwerking samen met de wijze waarop de
samenwerking gcorganiseerd is?
3. Hangt de intensiteit van de samenwerking samen met achtergrondkenmcrken van verpleeghuizen?
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A.iii de hoofden Medische Dienst van alle gecombineerde verpleeghuizen (met
zowcl somatische als psychogeriatrische afdelingen) in Nederland (n=220) werd
eind 1998 ecn körte vragcnlijst gestuurd. Er werd gekozen voor gecombineerde
vcrplccghuizcn om in het ondcrzoek op voorhand verschillen uit te sluiten gerelatcerd aan de categoric van het verplceghuis (alleen psychogeriatrisch, alleen
somatisch, of beide). Van de dcclnemende verpleeghuizen waren de volgende
basiskenmerken bekend: de plaats van vestiging, de urbanisatiegraad (conform de
CBS-tlassificauc van de omgevingsadressendichtheid), het aantal bedden in de
klinick cn de dagbehandelingscapaciteit.
.:, v •
<K..
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Meet/nstrument
De vragcnlijst met 13 vragen bestond uit twee delen. Het eerste deel bevatte twee
vragen over hei aantal werk/ame vcrplccghuisartscn en over het aantal huisartsen;
twee vragen over de Ircqucntic van de contacten met huisartsen in het kader van
de dagbehandcling en de consultatiefunctie met antwoordmogelijkheden
varitfrend van wckelijk.s (score 5) tot zeldcn of nooit (score 1); een vraag over
eventucle fusic tusücn vcrplccghuis en verzorgingshuis; en twee vragen over
cventuccl aanwczige subsiitutieprojecten in ver/.orgingshuizen. respectievelijk de
thuissituatic.
Het tweede deel hoelde alleen ingevuld te worden indien er inderdaad substitutieprojeeten waren. Dit deel betraf zes aan deze projeeten gerelateerde vragen
over respectievelijk: het wel of niet aanwezig zijn van formele atspraken met
huisartsen; het wel of niet concreet samen bij de zorg betrokken zijn van huisarts
en verpleeghuisarts; de frequentie van persoonlijke (inclusief telefonische),
respectievelijk schrihelijke contacten tussen huisarts en verpleeghuisarts met
antwoordmogclijkheden varierend van wekelijks (score 5) tot zelden of nooit
(score 1); het wel ot niet gebruikmaken van een gemeenschappelijk zorgdossier;
en het wel of niet verstrekken van een financiele vergoeding aan de huisartsen.
RESULTATEN

Van de verstuurde enquetes (n=220) werden er 189 geretourneerd (85,9%).
Telefonisch werden nog 27 vragenlijsten afgenomen (12,3%). De totale respons
bedroeg daarmee 216 (98,2%). Vier vragenlijsten bleken onbruikbaar voor
verwerking. De bmikbarc respons was derhalve 212 (96,4%).
Het gcmiddeld aantal in een verpleeghuis werkzame verpleeghuisartsen bedroeg
4 (sd 1,9) op gcmiddeld 3 full-time formatie-eenheden (sd 1,5).
In de werkgebieden van de verpleeghuizen werkten gemiddeld 50 huisartsen per
verpleeghuis (sd 59,2; spreiding 4-500). Van de respondenten gaven er 132 aan
dat hun verpleeghuis gefuseerd was met een verzorgingshuis (62,3%).
Vonotie m rfe infensitert von
label I toont achtereenvolgens de aangegeven frequentie waarin verpleeghuisartsen door huisartsen geconsulteerd worden, de frequentie waarin er sprake is
van contact tussen verpleeghuisarts en huisarts met betrekking tot dagbehandelingsparie'nten en de trequentie van het contact dat bestaat in relatie tot de
zorgverlening aan in substitutieprojeeten partieiperende patienten.
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Eenderde (33.5%) van de respondenten gceft aan dat dc verplecghuisartsen van
hun verpleeghuis wekelijks of maandclijks door ccn van dc huisariM-n uit het
ventorgingsgebicd gcconsultccrd wordt v<H)r een paiicntcnproblccm. In 43.4%
van dc vcrplceghuizen gebeurt dit zelden tot hoogstens enkele malen per jaar.
Ten aanzicn van de contacten in het kadcr van dc daglu'liandcling is cvcnccns bij
eenderde (33.0%) van dc vcrplccghui/en sprakc van ccn wckclijks ol tnaaiulclijks
afstemmingscontact tussen verpleeghuisartscn en ecn of mccr huisartscn, over de
zorgverlcning aan paticnten. In 4 8 . 1 % van dc gevallen geschiedt dit zcldcn ten
enkele malen per jaar.
Van de aangeschreven verplceghuizen waren er 205 betrokken bij substitutieprojecten in verzorgingshuizen (96,7%) en 104 ook bij substittiticprojcctcn ten
behoeve van verplccghuisgeindicecrden die nog thuis woncn (49,1%).
Het rwcede deel van de enqucte wcrd dcrhalve ingcvuld door 205 resp«ndcntcn.
Bij 42,4% hiervan is sprake van wekelijks tot maandclijks pcrsoonlijk en/of
telefonisch overleg tussen bij dc substitutieprojecten betrokken vcrplccghuisartsen en huisartsen over de concrete zorgvcrlening aan participcrende patientcn. In
ruim een kwart (28,8%) van de verpleeghuizen gebcurt dit zelden, tot hoogstens
enkele malen per jaar.
Wekelijks tot maandclijks, schriftelijk contact over substitutiepatiefnten, tussen bij
de projecten betrokken verplecghuisartsen en huisartsen, werd door ecnvijfdc van
de respondenten gcrapporteerd (20,9%), tcrwijl dat in ruim de helft van dc
gevallen zelden, tot hoogstens enkele malen per jaar (57,5%) zou geschieden.
won samenwerirmg m sutet»fuhezorg en de iw;/e won orgonrsofie
Uit de totaal-kolom van tabel 2 blijkt dat ruim de helft (53,9%) van dc verpleeghuizen, in het kader van de substitutieprojecten, gcformaliseerdc afspraken hceft
met huisartsen. Binnen de substitutieprojecten zijn de huisarts en vcrplecghuisarts meestal (65.8%) samen betrokken bij de zorgverlening (dat wil zeggen bij het
opstellcn en uirvoeren van het zorgplan). Minder frequent wordt aangegeven dat
gebruik gemaakt wordt van een gezamenlijke zorgrapportagc of zorgdossier ten
behoeve van de aan dc projecten deelnemendc patientcn (23,3%) en dat huisartsen voor hun participate ecn financielc vcrgoeding krijgen (14,0%).
Nagcgaan is wat de relatie is van deze organisatorische aspecten met dc gcrappor-
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* Chi-kwadraattocti (Indien p>0.05 dan niet significant)
Totaalkolom • kalnmpercenUgev alle overige percentage* zijn rij-percentages.
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teerde cnnracrfrcqucntie. Her blijkt dat samenwerkingsafspraken en gezamenlijke
zorg statistisch significant samenhangen met een frequenter contact tussen
verplecghuisarts en huisarts, zowel persoonlijk als schritte!ijk (tabel 2); voor wat
betreff her item financiclc vergoeding voor de huisartsen geldt deze signifkante
samenhang met name het frequentere persoonlijke contact. Het gebruik van een
gc/.amenlijk zorgdossier is niet significant gerelateerd aan de contaetfrequentie.
/ntens/'teif von somentver/fmg en /tenmer/cen
In de analyse werden vervolgens de hui/.en geselecteerd waarvan het meest te
verwachten is dat er intensieve samenwerking tussen verpleeghuisartsen en
huisartsen is. Dat zijn verpleeghuizen die dagbehandeling en substitutieprojeeten
hebben (-daarnaast mag men ervan uitgaan dat alle verpleeghuizen tegenwoordig
cen consultatiefunctie hebben). Immers bij dagbehandelingspatienten en patienten die substituerende verplecghuiszorg ontvangen, blijrt de huisarts eindverantwoordelijk voor de modische zorg. Daarna werden uit deze groep rwee extreme
groepen verpleeghuizen geselecteerd: verpleeghuizen die intenstef samenwerken
met huisartsen en verpleeghuizen die nauwelijks samenwerken. De criteria voor
intensieve samenwerking waren dat er minstens maandelijks contact tussen de
verpleeghuisartsen en een of meer huisartsen uit het verzorgingsgebied moest zijn
in het kader van de dagbehandeling. rfn de consultatiefunctie, terwijl dit voor niet
intensief samenwerkende huizen hoogstens enkele malen per jaar het geval mocht
zijn. Vervolgens werd met Students t-toetsen (bij variabelen gemeten op interval/ratio niveau) en Chi-kwadraattt^etsen (bij variabelen gemeten op nominaal
niveau) nagegaan of de verpleeghuizen die intensief met huisartsen samenwerken
(n«40) verschilden van verpleeghuizen die minder intensief samenwerkten
(n-37).
Ttbei 3 toont enkele achtergrundkenmerken van de intensief en minder intensief

De samenhang tussen de
contactfrequentie met
huisartsen in
substitutieprojecten en
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kenmerken van de
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Intensicve umenweriring betekent d»t er vjnuft het verpleeqhuis minitens mijn<Wi)ks contici tusien d t
verple«ghuisartsen en een of meer huiurtsen in net veriorgingsgebied is in net kadei vin de
dagbehandeling en de consultatiefunctie, terwijl dit bij minder intensieve umenwerklng hoogUem enkele
malen per jaar het geval is.

samenwerkende vcrpleeghuizen. Vergelijking van beide gn»cpcn verplceghui/x-n
met betrekking tot verschil in achtergrondkenmerken leverde het volgcndc bceld
op. Intensieve samenwerking komt vaker voor in de minder vcrstcdelijktc gebieden.
In de groep verpleeghuizen met een intensieve samenwerking wai het gcmiddeld
aantal bedden per verpleeghuisarts significant lager dan in dc groep mci cen
minder intensieve samenwerking. Voor dezc groep verpleeghuizen leck, aan dc
ene kant, ook het gemiddeld aantal dagbehandelingsplaatsen per verpleeghuisarts
en het gemiddeld aantal huisartscn in het vcr7x>rging.sgebicd lagcr tc zijn, cn dc
betrokkenheid bij substituticprojcctcn in dc thuissituatic en bij fusies met verzorgingshuizen groter. De verschillen tussen beide groepen ten aanzien van deze
kenmerken waren echter niet significant.
BESCHOUWING

In dit inventariserende onderzoek is getracht ecn becld te schetsen van de variatie
in intensiteit van dc samenwerking lassen verplecghuisartscn en huisartsen.
Ondanks het feit dat een tiende deel van de respons telefonisch werd verkregen,
lijkt de totale respons (98%) toch een duidelijkc graadmeter voor de actualiteit
van deze samenwerking.
Wat de actuele samenwerkingsintensiteit van verpleeghuisartsen en huisartsen
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betreff, wordt vanuit eendcrde van de gccombineerde verpleeghuizen aangegeven
dat er rcgelmatig contact met de huisartsen bcstaat in het kader van de consultaticfunctic en de dagbchandeling; in bijna de helft van de gevallen is dit nog
siecht« in geringe mate het geval. Deze bevindingen sluiten aan bij eerder ondcrzoek.'' Huisartsen maken dus nog maar weinig gebruik van de mogelijkheid om
dc vcrplceghuisarts te consultercn ten behoeve van patienten met een chronische
ziekte cn cen complcxc hulpvraag. Dit terwiji cr toch steeds meer van dergelijke
patienten in dcccrstclijn aanwezigzijn.'" De läge contactfrcqucntie in het leader
van dagbchandelingspatie'nten is ook opvallend, omdat dezc patienten slcchts
ambulant van de vcrplccghuisfuncties gcbruik maken en onder de medische
cindvcrantwoordclijkhcid van de huisarts blijven vallcn. Aangezien de zorg op de
dagbchandeling complcmcntair is aan de zorg die de patienten in de eerstelijn
/.elf ontvangen, zou hier cen frequenter afstemmingscontact tussen verpleeghuisans cn huisarts verwacht mögen worden.
In subsiituiicprojcctcn van verpleeghuizen lijkt de intensiteit van samenwerking
wat hoger tc liggen. In dc helft van dc gevallen blijkt in ieder geval sprakc van
samenwerkingsafspraken met huisartsen en frequent wordt aangegeven dat
huisartsen en vcrplccghuisartscn op patientniveau samen betrokken zijn bij de
zorgphindcfinitie cn uitvoering. Dit laatste komt overigens nog nice echt tot
uitin^ in hei gebruik van cen gczamcnlijkc zorgrapportage. Slechts in e\fn op de
/.even gfvalliMi wordt gerapporteerd d.n huisartsen ook een financiclc vergoeding
krijgen voor hun partieipatie aan de projeetactiviteiten van de verpleeghuizen,
omdat in de aparte projeetfinanciering ook een vergoeding voor de huisarts is
opgenomen. Dit hangt samen met het feit dat er vaak extra acties (consultaties/
visites) van de huisarts gevraagd worden, in het verlengde van de advisering die
door de verpleeghuisarts heeft plaatsgevonden, ten behoeve van aan het project
dcelnemende patienten.
Uit de resultatcn blijkt dat dc contaetfrequentie tussen huisartsen en verplecghuisartsen significant hoger is in die gevallen waarbij in de substitutieprojeeten
respectievelijk sprake is van rormele samenwerkingsafspraken met de huisartsen,
van het samen zorgverlenen door de huisarts en de verpleeghuisarts cn van een
fjnancic'le vergoeding voor de huisartsen. Hiermee zou in relatie tot nieuwe
samenwerkingsinitiatieven dan ook rekening gehouden moeten worden.
Dc verpleeghuizen uit de groep van waaruit een intensieve samenwerking met
huisartsen bestaat, blijken vaker gelegen te zijn in minder verstedelijkte gebieden.
Uit dit onderzoek blijkt niet dat dit ligt aan verschillen in de capaciteit van de
betrokken vcrpleeghuizen of in het aantal huisartsen in het adherentiegebied van
dc vcrpleeghuizen. Ken voor de hand liggende, maar niet onderzochte verldaring
zou kunnen zijn dat verpieeghuisartsen en huisartsen in minder verstedelijkte
gebieden sterker op elkaar aangewezen zijn omdat ze er vaak contact hebben met
slechts cVn verplceghuis. In (grote) steden, waar vaak meerdere verpleeghuizen
zijn, is hicrvan minder sprake.
De verpieeghuisartsen uit dc verpleeghuizen die intensief samenwerken met
huisartsen. blijken significant minder klinische bedden onder hun hoede te
hebben en ten aanzien van de dagbehandeling zcker niet meer belast te zijn. Dit
kan wellicht een aanwijzing zijn voor het feit dat zij een meer speeifieke taak
hebben in relatie tot de projeetactiviteiten.
Heilen ten dage blijken bijna alle gecombincerdc verpleeghuizen betrokken tc

rijn bij substitutieprojecten in verzorgingshuizen. Tweederdc van hen is
bovendien reeds gefuscerd met een verzorgingshuis en ook de hclh is reeds
betrokken bij projecten ten behocve van nog thuis woncnde paiientcn. In het
licht van de dynamick in de ouderenzorg gcven dc getallen duidelijk aan hoc
sterk dc intcractie tussen vcrplccghuis en vcntorgingshuis is geworden. Z«
bevestigcn bovendien de zieh voltrekkcndc transnuiraliteit v.iiunt de verplecg* huizen. I")cze onrwikkelingen moctcn uitcindclijk wel gcvolgcn hchben voor dc
samenwerking tuvsen huisarts en verplceghuisarts. Met name de medische zorg
in verzorgingshui/.cn, waar een toencmend aantai bcwoners ecn grociende
zorgbehoefte vertoont, staat op dit moment in dc schijnweiperv \'oor ecu deel
van dczc bcwoners wordt en zal dc zorg steeds nicer georganiscerd worden
analoog aan hct zorgmodcl van hct vcrpleeghuis. Uiteraard /al dit ook
conscquenties voor dc medische zorg\-crlcning hebben. " "
Hct hier uitgevoerdc ondcrzock is inventariscrend en kwantitatief en nict
verklärend en kwalitaticf van aard. Bcpcrkingen ktinncn. ondanks hct feit dat dc
vragenlijsten door dc respondenten vollcdig waren ingcvuld, gelegen /ijn in dc
nauwkcurighcid van de gehantccrdc vragen en wellicht ook in de bctrouwbaarhcid van het invullcn crvan. Bovendien wcrd ecu klein dcel van de
vragenlijstcn telefonisch afgenomen. Hct is dan ook wcnsclijk om /.owcl nicer
patie'ntgebonden ondcrzock te verrichten, als onderzock onder huisartsen en
vcrplecghuisartscn zclf. Daarmcc kan in/icht verkregen worden in de concrete en
wenselijke intensiteit van de samenwerking, evenals in dc bevordcrende en
belemmcrende factorcn om deze samenwerking op een kwalitaticf hoger nivcau
te brengen.
,
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Dczc uitvocrige paragraaf wordt nog bewerkt tot ecn of mecr artikeien.
De samenvatting is opgcnomen in dc algemene samenvatting van het procfschrift.

This paragraph will be transformed into one or more publications.
The summary of the paragraph is included in the general summary of this
dissertation.
•_. _ . :

102

INLEIDING
,
- .-,-s-ft. , , ^ - ^ , , , ., = , . , * , , . , , , ^ . , ^ . ,«4.
Naar verwachting krijgt de gezondheidszorg in de nahije tockomst te makcn met
een stcrke stijging van hct aantal. vcelal oudcrc. paticntcn met mccrvoudig «.oinplcxc hulpvragen. Dezc zorgvragers zullcn naast medische behandelingcn ook
andere zorg nodig hebben, die niet of bij voorkcur niel in een in.Mclling wordt gegevcn. Atstcmming tussen de behandclingen en zorgpakkcitcn van vcrsi lullende
zorgaanbicders LS dan nodig om een continue en integrale zorg ic kunnen bieden.
Medc daardoor is in de hedendaagsc gezondheidszorg het rcnomcen van dc "tr.msmuraliteit" actuccl geworden. Andere achtcrgronden hiervix>r /.ijn het, medc van
overheidswegc, voorgestane streven naar de-institutionaliscring en /orgsubstitutie.'
Transmuralc samenwerking kan een amwoord bieden op dc cnigs/.ins verkokerde
structuur van de gczondheidszorg, waarbi) de actuelc atstand lassen cxtramuraic
en intramurale zorg vooral te makcn heeft met verschillen in wijzen van werken.'
Toencmend komt men tot hct beset dat hierdoor vaak oomnuinicatie- en samenwerkingsproblcmen omstaan en dat de/c situatic Icidt tot discominuitcit in dc
zorg, tot ondoelmatighcid en tot een onvoldocndc op dc zorgvrager atgcstcmdc
zorg.' Hicrdoor ontstaat geicidclijk aan een klmu.it om tc werken aan diverse
samenwerkingsrelatics in dc mcdi.vchc en vcrplccgkundigc as.'
Hier Staat de samenwerking tussen huisarts en vcrpleeghuisans ccntraal.
Dc genoemde veranderingen in de zorg makcn dc/.c samenwerking tot een actuccl.
relevant en interessant onderwerp." De voorgestane de-instiuiiioiulisering ci»
accentuering van de thuiszorg leiden er immers toe dat ook intramurale IIIMCIlingen in tocnemende mate (complemcntairc) thuis/.orgarrangementen gaan
aanbieden. Ook het verpleeghuis hecft zieh hier, sinds I98V, met /.ijn subsiittuicactiviteiten reeds in gemanitesteerd.'' Juist door dezc extramuraliscring van de
verpleeghuiszorg verändert de relatic tussen vcrplccghuisarts en huisarts, omdai
ze samen bctrokken raken bij dc medische zorgverlening aan /.orgbchocvendc
ouderen die langer thuisblijven."

Er is nauwelijks Nederlandse litcratuur beschikbaar over dc samenwerking tussen
huisarts en verpleeghuisarts. Her en der is wel gewczen op dc mogelijkhcdcn en
kansen voor een goedc samenwerking'' Gedegen evaluatic-ondcrzocken met
betrckking tot consultatie-crvaringen vanuit vcrplecghuizcn in dc ccrstclijn,
alsmede van samenwerkingsactiviteiten tussen huisartsen en vcrplecghuisartscn in
het kadcr van substitutieprojecten ontbrcken." Ook de internationale litcratuur
biedt hier geen additionelc bijdrage. Een litcratuuronderzoek in Mcdline levcrde
in dit verband geen bruikbarc gegevens op. Dc redenen daarvoor zijn waarschijnlijk dat het Nederlandse verpleeghuis geen vollcdig vcrgclijkbarc equivalent
hecft in het buitenland en ook dat de specifick gcregistrecrdc functie van dc vcrplecghuisans hier, in feite uniek is in de wercld.
Verpleeginstitutcn in Engeland en in Amerika (nursing homes en long term care
facilities) bijvoorbceld kennen een kwalitatief uitecnlopcnde medische zorg, die
in het algemeen geleverd wordt door huisartsen met een zecr wisselcndc bclangstelling voor de medische zorg in dezc instcllingcn. (iroot is daar dan ook dc roep
om een bctere medische zorg in dergelijkc instituten." ' Ook in de Duitsc
Pflegeheimen en in de Belgische tehuizen voor ouderen wordt dc medische zorg
op afrocp door huisartsen geleverd.
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Ten aanzien van de samenwerking en communicatie tussen huisarts en medisch
specialist is duidelijk mecr onderzocht en geschreven. Dit heeft onder meer te
makcn met dc aan huisartsen tocgcschreven "poorrwachtersrunctie"." ' Doordat
hui.sarr.scn via hun vcrwijsbcleid in sterke mate dc samenstelling van het patientenbcstand van specialistcn bepalen, hebben zij uiteraard een wczenlijke invloed op
de zorgvcrlcning door dc specialistcn." (iestructureerde samenwerking tusscn
huisarts en specialist op hct gebied van vcrwijzen, het fenomeen "korte kaart" (=
consultkaart) en het houden van gczamenlijke patientenbesprckingen, blijken
oplossingcn te bicden voor onnodigc vcrwijzingen en ook bij te dragen tot een
kwalitatief mccr gestr(M)mlijnde medische zorg.''-'"
In dit verband is voorts gcrapportcerd over de rol van de verwijsbrief, de functie
van automatiscring en de invloed van telefonische consultatie.'' •''
I ).i.irnaasi /ijn inmiddc-ls ook gegevens beschikbaat over hct fenomeen gezamenlijkc consultatie in de cerstelijn, waarbij de consultverlener (specialist) en de
consulrvragcr (huisarts) samen de patient zicn en waarbij de consultvragcr tot aan
dc cvcnmcli'. d.iadwerkelijkc verwijzingdc vcrantwoordeli|kheid blijh behouden.
Doclcn van dc/c gc/amclijkc consultatie betreffen deskundigheidsbevordering,
prcventie van onnodigc vcrrichtingen en verwijzingen, gcrichter verwijzen en het
vcrbctcrcn van de communicatie tusscn huisarts en specialist.- '•' Vicrhout besthrijft op duidelijke en onderbouwdc wijze de baten van zo'n gezamenlijk consult v.in huis.irts en specialist; dit dan in relatie tot patienten met klachtcn van
het bewegingsapparaat."
Meyboom-de Jong protilcert een dergelijke consultatieve werkwijze bovendien voor
de speciHekc begeleiding van ouclere patienten in de huisartspraktijk. Het gebruik
van comcxtucle informant*, de noodzakelijke aandacht voor co-morbiditeit, de zorg
voor continuiteit en de aandacht voor de communicatie tussen de verschillende
behandelaars /.ijn hier volgcns haar essentiele aspecten."
Uit de beschreven ervaringen komt algemeen naar voren dat gezamenlijke consultatie uiteindclijk kan leiden tot een betere samenwerking tussen huisarts en
specialist en dat belemmeringen, ook bij aanwezige motivatie, voornamelijk op
hct tcrrcin van tijdgebrek en ontbreken van honorering blijken te liggen.
De samenwerking tussen huisarts en verpleeghuisarts kent nog niet de onrwikkelingen die zieh miniddels voltrokkcn hebben binnen de relatie huisarts-medisch
specialist.
Dit een inventariserend landelijk onderzoek naar de intensiteit van de samenwerking tusscn verplccghuisartsen en huisartsen. dat wij voorafgaand aan dit
onderzoek hebben uitgevoerd (1998), bleek dat, ondanks de actucle transmurale
prorilcring van verpleeghuizen. de rrequentie van contacten tussen huisartsen en
verpleeghuisartsen in het kader van de verpleeghuisdagbehandeling, de consultatierunctie en de substitutieprojeeten in hct algemeen laag is."'Eerder onderzoek
bevestigde bovendien dat de s;imenwerkingsrclatie nog voomamelijk een verwijsrelatie is.'' Desalnicttcmin blijkt dc s.imcnwerkingsintensiteit in transmurale projectcn wel positier beVnvloeil te worden door het aanwezig zijn van samenwerkingsarspraken, door een gez.imenlijke bctmkkenheid bij de zorg en door een financicle
prikkel voor de huisartsen. Daarenboven zou de samenwerkingsintensiteit groter
zijn in minder verstedclijktc gebieden en wanneer deze gestalte krijgt vanuit
verpleeghuizen, waarin de amen een lagere klinische werklast hebben.*

In dit onderzoek is gepoogd een indruk te verschaffen over de invloed van diverse
ractoren op geconstateerde verschillcn in continuitcit van medische zorg in de as
huisarts - verpleeghuisarts.
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Referercnd aan het bovensraande wordt hierbij in eerste insrantie pedoeld op de
continuitcit van medischc zorg, die gckoppcld is aan dc ovrrdracht ot transitie
van patienten. Transitie van patienten vindt plaats bij opname in en ontslag nit
het vcrpleeghuis, de verpleeghui!>dagbchandeling or dc substitutie/org. D.um.uM
wordt ten aanzien van het begrip continuum van medische zorg ook gcdocld op
de gezamenlijke betrokkenheid van huisarts en verplccghuisarts bij de daadwerkelijke zorg voor in het verpleeghuis opgenomen patienten, wuarvoor dc vcrpleeghuisam dc medische cindverantwoordeliikheid draagt en die voor daglx-handelingspatienten en substituticpaticntcn, waarvoor dc medische eindverantwoordclijkheid in de regcl bij dc huisarts blijrt liggen.
.
De vraagstellingen van het ondcrzock bctrotVcn:

(*) samengestelde zorg jorg die verleend wordt
door een medisch, paramedisch en verpleegkundig
team, dat een integrale
behandelmg, verpleging
en begeleiding biedt, op
grond van een met de
patient en diens familie
overeengekomen zorgplan.
De regie en verantwoordelijkheden m.b.t. de
«ugverlening zijn hierbij
goed geregeld (ref. 35).

1.

In hoeverre is er cominuiteit van medische zorg tusscn htiisartscn en vcrplceghuisartsen bij patienten die zijn of worden opgenomen in het verplceghuis of
die (gaan) dcclncmcn aan dagbchandcling ot substituticzorg?

2.

Welke factoren spelcn een ml bij eventueel gesignalecrdc verschillcn in continuiteit van medischc zorg?

In het onderzoek is uitgegaan van schema I, dat een model voor de samenwerking
huisarts-verplecghuisarts bevat. Rcfererend aan dc tockomstige situatic waarin, in
het overgangsgebied tussen huisartsenzorg en intramurale verplccghuisM>rg, zoals
aangegeven, in toenemendc mate sprakc zal zijn van een vraag naar samengcstclde
zorg('), die scmimuraal, in de thuissituatie of in het vcr7.orgingshuis gehoden zal
moeten worden, wordt in dit model uitgegaan van het gegeven dai. in dc /.org
voor ouderen en patienten met een chronische zicktc, vanuit de huisarts en
verpleeghuisarts, zoveel mogelijk gestreefd moet worden naar een situatic waarin
optimale samenhang en cominuiteit van zorg gercalisccrd worden.
Schema 1 toont dat verondersteld wordt dat cr, naast dc algcmenc invloed van
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politiek-maatschappelijkc onrwikkclingen op dc zorg, cen aantal hulpvcrlenergebonden factoren bij de huisarts en vcrpleeghuisarts zijn die, tesamen mec dc
opgedanc samcnwcrkingservaringen en de wederzijdse kennis van elkaars vakgebicd, bepalen hoe hun onderlinge samenwerking zal verlopen. Dc aanname is dat
ccn adequate samenwerking tusscn huisarts en verpleeghuisarts zal leiden tot een
bctcrc continuitcit van de medischc zorgverleningen derhalve zal kunnen bijdragen
aan zorg op maat voor de patient.
In rclatic tot dc samenwerking tusscn huisarts en verpleeghuisarts stclt continuitcit
van zorg daarmcc dus eisen aan dc communicatie (op tijd overleg); aan de overdraft (ook weer op hei juistc moment en zowel kwanritatief als kwalitatief gocd
ondcrbouwd) en aan dc afstemming (samen zorgvcrlenen, de zorg verdclen of dc
zorg in aanvulling op elkaar vcrlencn; complementaritcit en taakafstemming dus).
Uitcindclijk komen daarbij ook de regievoering, de coördinatie en de domcincon«ensus aan dc ordc."
METHODE
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< )m toi ilc- ili-flniticve totale ondcrzocksgroep te komen hceft cen rwee-fasen
sii'i'kpriK'l plaaisgcvoiulen. De cerste tase omvattc de sclectie van een veertigtal
verplccghuizen op basis van ccn ccrdcr door ons vcrricht onderzock (par. 3.4),
w.iarin ilc rclalic tusscn achtergrondkenmcrken van vcrpleeghuizcn en dc samenwcrkingsiiucnsitcit tusscn huisartsen en verplecghuisartsen nagegaan werd.*'
In dc analyse van dat cerdcre onderzock werden allereerst dc huizen geselccteerd,
waarvan het mecst te verwachten was dat er een intensieve samenwerking tussen
huisartscn en verplecghuisartsen zou zijn. Dat waren alle verpleeghuizen die naast
ccn consultatierunctie, dagbehandelingsplaatsen en substitutie-projecten hebben.
Daarna werden nil die groep rwec extreme groepen verplceghuizen gesclecteerd,
respecticvelijk vcrplccgluiizen die niet-intensief samenwerken met huisartsen
(groep X: n«37) en verpleeghuizcn die intensief samenwerken met huisartsen
(grocp Y: n=40), waarbij de criteria voor intensieve samenwerking waren, dat de
verplecghuisartsen minstens maandelijks contact met huisartsen moesten hebben
in het kader van dc dagbchandeling en de consultatiefunctie, terwijl dit voor de
nauwelijks samenwerkende huizen hoogstens enkele malen per jaar mocht zijn."'
Voor het onderhavige onderzoek werden uit die beide onderscheiden groepen X
en Y van het cerdere onderzoek, elk 20 verpleeghuizen gekozen (=2 vervolggroepen XI (20)* en Yl(20)*; n=40 totaal), waarbij gelet werd op een gelijke
vmicling van dc urbanisatiegraad, omdat deze in het eerderc onderzoek de
bclangrijkste verschilractor was.
Van de zo geselectccrde vcrpleeghuizcn zijn vervolgens (= 2c fase van de steekproet), per verplccghuis, alle verpleeghuisartsen (totaal: 137; gemiddeld 3-4/
vcrplccghuis) en een twintigtal huisartsen uit de rcspccticvelijkc adhaerentiegebieden van elk van deze verplccghuizen in de steckproef opgenomen.
Hot ver/orgingsgehied per verplccghuis, waaruit willekeurig 20 huisartsen
geseleetecrd werden, kwam als volgt tot stand: uitgegaan werd van de postcoderegio (eerste 3 cijrers) van het verplecghuis. Indien in deze regio minder dan 20
huisartsen praktiscrend waren, werd de regio vervolgens uitgebreid met aangrenzeiuic postcodervgios.
Indien een huisarts gcen cnaring had met het betrokken verplecghuis, werd

* Groep X I :
in tekst worden deze
verpleeghuizen veelal
aangeduid als nietintensief samenwericendt
verpleeghuizen'.
" Groep Y l :
in tekst veelal aangeduid
als intensief samenwerkende verpleeghuiien.

gevraagd de vragenlijst oningevuld terug te sturen. Dan werd cen andere huisarrs
uic het verzorgingsgebied in de steckproct opgcnomcn. Uc uitcindclijkc huisartscnsicekproef bestond uii 780 huisartsen.
Aan de geselecteerde artscn wcrd een uitvoerigc schrirtelijkc huisartscn- d.unvcl
verpleeghuisartsencnquetc vi>orgclegd.
Voor dc verwcrking van dc enquetc kondcn vcrvolgcns 4 grocpcn rcspoiulcntcn
worden onderscheiden:
Met betrekking int de huisartsenenquetc:
groep 1: de groep huisartsc-n behorende tot dc verzorgingsgcbicden van de
grocp verplceghuizen (gn>cp XI) waarvan geen intensieve samenwerking met
huisartscn verwacht mocht worden;
groep II: dc grocp huisartscn behorende tot dc verzorgingsgebieden van de
grocp verplecghuizcn (grocp YD waarvan wcl een nauwe samenwerking met
huisartsen verwacht mocht worden;
Met bctrckking tot de verpleeghuisartsenenquetc:
groep A: de grocp vcrplecghuisartscn van de groep vcrpleeghui/.en (grocp XI)
waarvan gcen intensieve samenwerking met huisartscn vcrw.it.hi mochc
worden;
- groep B: de groep verpleeghuisartsen van de grocp verplecghui7.cn (grocp YD
waarvan wel een nauwc samenwerking met huisartscn verwacht mochi worden.
Afeetmsf/x/ment:
Zowel de enquete voor de huisartsen (64 vragen), als de enquetc voor dc
verpleeghuisartsen (57 vragen) bestond uit 4 rubrieken:
1. Achtergrondgegevens: w.o. vragen over leeftijd, geslacht. kenmcrken van de
praktijksituatie (ook gcrclateerd aan de doelgrocp van oudcre patientcn),
persoonskenmcrken (ervaring, kennis en arbeidssatisfactie) en of men in het
verleden wel eens kennis had gemaakt met het werk van de andere medischc
discipline.
2. Samenwerking algemecn: 2 vragen over de frequentie van ondcrlingc wcrkcontacten rondom het betrokken verplecghuis (4-puntsschaal: varierend van
vaak tot nooit) en over de bcoordcling van de samenwerking in algcmcnc /.in,
rondom het betreffende verplecghuis (wedcrom 4-puntsschaal: van gocd tot
siecht).
3. Ervaringen van huisarts, rcspcctievelijk verplccghuisans gcrclateerd aan de
verschillende verpleeghuisrunctics. In dczc rubrick van beide enquetes werden
een viertal prakrijkeasussen gepresentccrd over, achtereenvolgcns, ccn patient
die in het verpleeghuis opgcnomcn wordt, over ccn patient die dc dagbchandeling bczockt. over ccn patient in een substitutieproject en over een patient
waarvoor de verpleeghuisarts door de huisarts in consult geroepen wordt.
De respondenten moesten er bij de bcantwoording van uitgaan dat de geprcsenteerdc paticnten als het ware hun eigen patientcn waren £n dat het om het
verpleeghuis ging, rondom welk zij voor dc enquetc gcselecteerd waren.
Als men geen praktijkervaring had met paticnten. gcrclateerd aan de in de
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casuTstiek gcprcsenteerde verpleeghuisruncties, dan mocht men de betreffende casu.s overslaan.
Met het oog op de vraagstellingen van dit onderzoek werd in de casusvragen
aandacht besteed aan de frcquentie van persoonlijke werkcontacten, die gerelatecrd waren aan de overdrachts-of transitiemomenten in de zorg (met antwoorden variercnd in 5-puntsschaal van nooit tot altijd). Hct betrof hier dus
de mate van interdisciplinair contact tussen huisarts en verpleeghuisarts bij
opname in, respcctievelijk ontslag uit het verpleeghuis, de verpleeghuisdagbehandcling en de substitutiezorg. Ook werd in dit verband aandacht besteed
aan dc onderlinge afstemming van dc zorg ten behoeve van in het verpleeghuis
opgenomen paticnten en van patientcn die zorg ontvingen op de dagbchandeling en in substituticprojecten.
^^> 5,-•
- • •-.-•
Uiteindelijk /.on daarmee ecn indrtik verkregen kunnen worden van de mate
van continui'tcit van medische zorg tussen huisarts en verplceghuisarts.
In deze rubrick werd ook gevraagd naar het oordcel over de samenworking in relatie tot dc betreffende vcrplceghuisfuncties (4-puntsschaal van goed tot siecht).
4. Opvattingcn over domcin, samenwerking en samenwerkingsknelpunten. In
dc vierdc rubrick vragen werd bij de huisartscn en verplceghuisartscn een
a.ini.iI opvaningen <ivcr samenwerking gctoctst (5 antwoordcategorieen
varicrend van wer mce eens tot zcer mcc oneens).
'Ievens werd nagegaan welk belang door beiden gehecht wordt aan de samenwerking met verschillendc hulpverlenende disciplines in dc ouderenzorg en
werd nagegaan welke knelpunten een rol spelen in dc onderlinge samenwer-
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king.
Voor deze laatste rwec items varieerden de anrwoorden van belangrijk tot niet
belangrijk, respectievclijk van belangrijk knelpunt tot geen knelpunt (2x een
4-punisschaal).
^no/yses:
In dc analyse zijn de huisartsen-enquete en de verpleeghuisartsen-enquete separaat
en naar volgordc van de enqueterubrieken uitgewerkt. Ten aanzien van de huisartsen-enquete zijn steeds de 2 onderscheiden groepen huisartsen vergeleken, groep
I en II; bij de verpleeghuisartsen-enquete betrof dit de groepen A en B.
Om dc validiteit van het selectieproces in dit onderzoek, met betrekking tot de
onderscheiden respondentgroepen, te toetsen, werd nagegaan of het, in ons eerder
verrichte oiuler/ock, getraceerde vcrschil in samenwerking vanuit de 2 groepen
verpleeghuizen X en Y ook bevestigd kon worden door de hier onderscheiden
groepen huisartscn. respectievclijk verpleeghuisartsen. Dit geschiedde enerzijds op
basis van dc, in dit onderzoek, aangegeven onderlinge contactfrequentie en
anderzijds op basis van het oordeel over de samenwerking, in algemene en
specifickc zin. Hierbij werd gebruik gemaakt van Chi-kwadraattoetsen.
Bij de verwerking van de gegevens uit de twee enquetes werd daama gekeken in
hoevernr er sprakc was van een pcrsoonlijk ovcrdrachtscontact en zorgafstemmingscontact tussen huisans en verpleeghuisarts in relatie tot de verschillende
verplceghuisfunctics (enqueterubriek casuistiek).
Uiteraard werden hiervoor, met het oog op de hoofdvraagstellingen, wecr groep I
en II respectievelijk A en B met elkaar vergeleken. De verwachting was dat een
nauwc samenwerking tussen huisartscn en vcrplceghuisartsen rondom intcnsief

samenwerkende verpleeghuizen, ook aanleiding zou zijn tot cen betcre continuiteit
van medische zorg. Toctsing vond plaats via Chi-kwadraattoetscn.
De grocpcnvergelijking startte vervolgens in beide gcvjllen met het naguan van
eventuele verschillcn ten aanzien van de achtergrondkenmerken. Mogrliik zou
dit al intormatie kunnen oplcvcren over hei eerder gevonden vcrschil in samenwerkingsintensiteit vanuit de twee onderscheiden groepen vcrplccgluiizen. I iterbij
werd in dc toctsing gebruik gemaakt van Chi-kwadraattoctscn (bij variabclcn
gemeten op nominaal niveau) en van Students t-toetsen (bij vanabelcn gemeten
op interval/ratio niveau).
Tcnslottc werd get rächt om vanuit beide enquetes achicrccnvolgcns een indruk
te krijgcn van dc opvattingcn van dc respondenten met hetrekking tot het
domcin cn dc samenwerkmg in de zorg, over het belang dai gehecht wordt aan
dc samenwerking met verschillende andere hulpverlcncrs en over het belang van
ecn aantal knclpunten in rclatic tot dc onderlinge samenwerking. In feite l>ctror
het hier de algehcle samenwerkingsattitude. Kvcntuclc vcrschillcn zotiden evencens een vcrklaring kunnen geven voor gevonden verschillcn in samenwerkingv
intensiteit, samenwerkingsoordeei cn continui'teit van medische zorg. Dc groepenvergclijking vond opnicuw plaats door gebruik tc maken van Chi-kwadraattoetsen cn Student's t-toetsen.
Aangezien te verwachten was dat zowel dc respons van de verplccghuisartsen per
vcrplceghuis als die van dc huisartsen per adhaerentiegebied zou varicren, werd
in de resultaten bij alle analyses een wegingsprocedure toegepast. Daanncc was
gewaarborgd dat de inbreng per vcrpleeghuis cn per verzorgingsgebied cen even
groot aandeel zou krijgen.
RESULTATEN
Er werden 249 bruikbare vragenlijsten retour ontvangen; 124 van huisartsen
gerelateerd aan niet-intensier samenwerkende verpleeghuizen (groep I) cn 125
van huisartsen gerelateerd aan intensief samenwerkende verpleeghuizen (groep
I I ) . De bruikbare respons op dc huisartsen-enquete bedrocg daarmec 31.9% (249
van de 780 vragenlijsten).
O p basis van de beschikbare gegevens leverde dc non-rcsponsanalysc geen
significante verschillen op tussen dc groep responders cn non-responders, voor wat
betrert het geslacht, de praktijkvorm, dc vestigingsduur en de urbanisatiegraad.
co/jtort^e<;uenfje cn oordee/ over de somemverin'nj;
O m na te gaan of de oorspronkclijkc vcrdeling in nict-intcnsicf cn intcnsief
samenwerkende verpleeghuizcn correct was geweest, werd ten aanzien van beide
onderscheiden groepen huisartsen nagegaan wat dc frequentie van hun werkcontacten met de betrokken verpleeghuizen was.
Hieruit bleck dat huisartsen uit dc verzorgingsgebieden van de niet-intensief
samenwerkende verpleeghuizen (groep I) in 78,5% zclden tot no<jit werkcontacten met de betrokken verpleeghuizen hadden, in 19,8% was dit af en toe
het gevai cn in 1,7% vaak. Bij de huisartsen uit dc verzorgingsgebieden van de
intensief samenwerkende verplceghuizcn (groep II) lagen deze percentages
achtereenvolgcns op: 51,2%, 4 2 , 8 % en 6%. Daarmee hadden huisaroen uit
groep II significant vaker contact met hun verpleeghuizen (X". p=0,000).

De bcoordeling door beide groepen huisartsen van de samenwerking met het
vcrplceghuis in het algemeen en ten aanzien van de verschillende verpleeghutsfunetics is weergegeven in tabel I,-;-ta «,*»«4<:<r!y«>.***?*<;.< :.*»i*;y-$g-u««-.--!;,f.i«t<*2 ,^'J
Met uit/.ondcring van de contacten in relatie tot de consultatiefunctie blijken
huisartsen mt groep II de samenwerking in het algemeen en in relatie tot
patienten die opgenomen worden in respectievelijk het verpleeghuis, op de verplccghuisdagbchandclingen in substitutieprojeeten, significant vaker als redelijk.
tot goed te beoordclcn dan huisartsen uit groep I (zie p-waarden tabel 1).
Het in dit verband gevonden proccntuele verschil bij de consultatiefunctie mag
echter, met het oog op de hoogte van de respons hieraangaande, ook als
bctckenisvol gekenschetst worden.
Uit de tabel blijkt ook dat minder goede samenwerking vooral tot uiting komt in
transmiirale funetics van het verpleeghuis en dan met name de dagbehandeling
en de substituüeprojcctcn. De percentages spreken vorder voor zieh.
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Confmuite/f ran med/sc/te
label 2a, 2b en 2c geven inzicht in de mate van contact tussen huisarts en
vcrplccghuisarts, bij opnamc, tijdens opname en bij ontslag van een patient van
het verpleeghuis, van de dagbehandeling en de substitutiezorg (= continuiteit van
medische zorg).
In beide groepen huisartsen heert meer dan de helft nooit contact met de
verpleeghuisarts bij opname van een patient in het verpleeghuis (tabel 2a). 25,5%
van de huisartsen uit groep I geeft aan dat ze bij meer dan de helft van de
opnames wcl contact met de verpleeghuisarts hebben. In groep II is dat 30,6%.
Dit betreff geen significant verschil. Significant^ verschallen zijn er wel ten
aanzien van de contacten met de verpleeghuisarts bij start van de dagbehandeling
en van substitutiezorg. Huisartsen uit groep II geven achtereenvolgens in 43,8%
en 44,8% aan dat ze in meer dan de helft van de gevallen contact met de
verpleeghuisarts opnemen als cen van hun patienten start met dagbehandeling
danwel substitutiezorg. Dit is significant vaker dan dat geheim door huisartsen
van groep l. Desalniettcmin heeft eenderde van de huisartsen uit groep II en
ruim de helft van de huisartsen uit groep I nooit contact met de verpleeghuisarts
bij opname van een patient in deze twee verpleeghuisfuncties (tabel 2a).
Alle huisartsen uit beide groepen (groep I: 99,1% en groep II 99,4%) geven aan
dat ze bij opname van hun patienten in het verpleeghuis, in meer dan de helft
van de gevallen standaard hun medische gegevens opsturen naar het verpleeghuis.
Bij dagbehandclingspatienr.cn liggen deze percentages lager (groep I: 77,1%;
groep 11: 87,7%). Ten aanzien van substitutiepatienten geven de huisartsen uit
groep 1 in 65,0% en uit groep II in 80,6% hun gegevens aan de verpleeghuisarts
ter inzage. Deze procentucle verschillen zijn overigens niet statistisch significant,
ook al lijkt de tendens bij groep 11 te zijn dat een en ander vaker gebeurt.
label 2b geeft in/.icht in de mate van persoonlijk contact (al dan niet telefonisch)
tussen huisarts en verpleeghuisarts ten behoeve van patienten die opgenomen
zijn in het verpleeghuis, op de dagbehandeling of in substitutiezorg.
Wc constateren dat, ten aanzien van alle drie verpleeghuisfuncties, een substantieel
deel van de huisartsen uit beide groepen hier nooit contact hecft met de verpleeghuisarts. De percentages van de huisartsen uit groep II tenderen wel naar een
frequenter contact. Ten aanzien van in het verpleeghuis en op de dagbehandeling

opgenomcn patientcn betrert het decls significance verschillen; de niet-significante verschillen mögen wel als betekenisvol gekenmerkt worden.
Tabcl 2c geeft inzicht in de mate van ovcrdrachtscontact bij ontslag van ecu
patient uit de eerder genoemdc drie vcrpleeghuisfuncties. In beide git>epen is de
frequentie van het contact bij ontslag in hct .tlgemeen hoger dan bij opname in
dczc verpleeghuisrunctics. Bij huisartsen uit grocp II is dit echter significant v.ikci
het geval. daar, waar het ontslagen patienten betrert vanuit hct vcrpleeghuis en dc
verpleeghuisdagbehandeling. Vcruit dc mecste huisartsen van beide groepen
ontvangen in dc rcgcl ook ontslagbricvcn van dc vcrplecghuisarts.

Dc gemiddclde Iccftijd van de huisartsen uit grocp I was 46,7 jaar (sd 7,0) en in
groep II 47,1 jaar (sd 6,8). Dc geslachtsvcrdcling man/vrouw was /owcl in grocp
1 als groep II '):l. Ten aanzien van Icertijd en geslacht waren er gecn .significante
verschillen tussen beide groepcn.
Hct gemiddeld aantal dagdclen dat men formed in de praktijk wcrkzaam is, was
in beide groepen 8,'); het aantal uren dat men duadwcrkclijk met de praktijkvocring bezig is, was ook nict significant verschillend en bedrocg in groep I 47,6
uur (sd 14,6) en in groep II 45,9 uur (sd 1 5,0). In beide groepen waren de huisartsen gemiddeld I 5 jaar werkzaam in de actuele praktijksituatic cn waren er iu.\sen beide groepen geen significante verschillen in gemiddcldc praktijkgroottc cn
type praktijk (van solist tot gezondheidscentrum) en in het percentage 65+-ers cn
80+-crs in de eigen praktijk. In beide groepen gold dat het afgclopen jaar per
huisarts gemiddeld 4 tot 5 patienten in de betrokken vcrplecghuizcn werden opgenomen. Er startten in diezelfde periode per huisarts gemiddeld ongeveer evenveel patienten met dagbehandeling en er werden per huisarts gemiddeld 3 tot 4
patienten in een substirutieprojeet opgenomcn. Hieraangaandc waren dus ook
geen verschillen tussen beide groepen traeeerbaar. Datzclfdc gold voor beide
groepen met betrekking tot het gemiddeld aantal verzorgingshuispatienten per
huisarts. In groep I en II had een even groot deel van de huisartsen tijdens of na
de huisartsopleiding wel eens een tijdjc in ecn verpleeghuis gewerkt, namelijk
eenderde deel. Ten aanzien van de arbeidssatisfactic, gerelatccrd aan de medische
zorg voor ouderen, bleek ongeveer dc helft van de huisartsen van beide groepen
(groep I: 47,3% cn grocp II 45,2%) tenminste eenmaal per maand het idee tc
hebben dat men mecr tijd in de relatic met oudere patienten investeert dat dat
men er in de vorm van waardering voor terugkrijgt. Tweevijfdc deel zou dit idec
ecn paar maal per jaar hebben. Evcnzo werden gecn significante vcrschillen
aangetoond met betrekking tot de door huisartsen van beide groepcn ervaren
inhoudelijke leemtes ten aanzien van dc medische zorg aan ouderen. In groep I
bleck 26,0% en in groep II 33,9% bij zichzelf leemtes te ervaren met bctrekking
tot de kennis van de geriatric. Bij respectievelijk 74,0% en 66,1% was dat nict
hct geval. De helft van beide groepen huisartsen (gr.I: 55,4%, gr.II: 47,3%) gaf
aan te weinig kennis te hebben van de mogclijkhcden van andere zorgaanbieders.
Datzelfde gold voor de kennis omtrent indicatie- cn zorgtoewijzingsproccdures:
gr.I: 53,5%, gr.II: 51,9%. Het mcrendeel van de huisartsen in beide groepen gaf
bovendien aan onvoldoende kennis te hebben van dc wetgeving op hct gebied
van de zorg (gr.I: 75,8%. gr.2: 81,3%).
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Door middcl van een rwaalftal Stellingen werd bij de huisartsen uit beide groepen
nagcgaan wat hun visic was op de samcnwerking met de verpleeghuisarts in de
zorg voor ouderen. In tabcl 3 zijn deze Stellingen weergegeven met de onderscheidcn percentages van beide groepen. De helft tot meer dan de helft van de
huisartsen uit beide groepen blijkt hct mercndeel van deze Stellingen in grote
lijncn te ondcrschrijven. Terughoudcndheid bestaat ten aanzicn van de Stellingen
fen g, betreffende de medische zorg in verzorgingshuizen. Significante verschillcn
tusscn gr(K-p I cn 11 bestaan cr met betrekking tot Stelling d cn e.
Huisartsen uit groep II zicn hct verpleeghuis meer als expertisecentrum in de
ouderenzorg cn vinden dc deskundigheid van de verpleeghuisarts vakcr onmisbaar
dan huisartsen uit grocp I.
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Hvcnccns werd aan dc huisartsen van beide groepen gevraagd in hoeverre men
belang hecht aan dc samcnwerking met andere hulpvcrlcners in dc ouderenzorg.
Van dc luiisartscn nil groep I cn II vonden rcspcctievelijk 44,9% en 70,1% de
samcnwerking met dc verplccghuisarts belangrijk. Voor andere disciplines waren
dc percentages op de score "belangrijk" in grocp I en II achterecnvolgens:
wijkvcrplccgkundigc: 96,7% cn 96,5%; maatschappelijk werkende: 47,6% en
53.1%; gezinm-rzorgende: 49,8% cn 55.2%; apothekcr: 50,8% en 51,1%;
ccntelijns-fysioihcrapie: 68,8% cn 63,8%; medisch specialist: 75,6% en 63,9%
cn mcdcwcrkcr RIACJCi: 85,7% cn 73,6%. Slcchts dc procentuele verschillen die
gevonden werden t.a.v. het belang dat gehecht wordt aan de samenwerking met
dc verpleeghuisarts cn met de RIAGCi waren significant verschillend (p-waarden
op basis van X'-toets resp. 0,000 en 0,028).

lenslotte werd aan de huisartsen gevraagd een oordeel te geven met betrekking
tot het belang van een aantal knclpuntcn in relatie tot de onderlinge samenwerking met de verpleeghuisarts. label 4 toont de geregistreerde percentages van
beide responsgroepen.
Alle knelpunten. /.oals genoemd in deze tabcl, speien een zekere rol, waarbij voor
beide groepen met name de wachtlijstproblematiek van het verpleeghuis belangrijk
is (gr. 1; 71,7% en gr. II: 83,8%). De procentuele cijfers van beide groepen met
betrekking tot dit knelpunt zijn hierbij bovendien significant verschillend.

.2 3

Aantal huisarts
respondenten

Feitelijke beoordeling in
3 categorieen d.m.v.
piocentuele vtrdeling van het
aantal betmkken huisartsen
Groep I:
Groep huisartsen behorende tot
de verzorgingsgebieden van de
niet-intensief samenwerkende
verpteeghuiien
Groep I I :
Groep huisartsen behorende tot
de venorgingsgebieden van de
mtensief samenwerkende
verpleeghuiien
ns- X^-toets:
p-waarde >0.05

/Ugemeen

/n rBlofie tot in »e/pteejBuij
opgenomen potienten

/nre/ofj'etot pof*rtw HOT
de dojae/iorn/Wi"}

/n rrtotie tot potifrrttn m
jutofifufiepio/ert

/n nrfotie rot cwiiuftortrxr
conforte« over pof)*?t»r>

N - 218 (totaal)
Uit groep I - 10*
Uit groep II - 1H

N • 216 (totaal)
Uit groep I - 105
Uit groep 11-111

N • 196 (totaal)
Uit groep I - 92
Uit groep II - 104

N - 117 (totul)
Uit groep I - 51
Uit groep 11-66

N - 103 (totaal)
Uit groep I - 36
Uit groep II • 67

goed

redelijk

nutty
stecht

goed

redelijk

matig/
siecht

goed

goed

redelijk

*

matig/
stecht
%

%

*

matty
siecht
%

redelijk

matig/
stecht

24.7

«8,9

26.«

«1.0

30.«

28.6

29.8

2«,9

«5.2

26.7

22.6

50.7

62.«

28.9

8.6

50,*

35.«

14.2

59,7

24.8

15.5

«3.9

37,8

18.3

•»,«

22.6

27.9

81,7

1«,9

1,*

p - 0.000

p - 0.01«

p -0.000

p - 0.020

p - 0.053

De verschiltan in N zijn terug te *o*ren op twe« aspecten: a) soms haddtn «afcele resoondtntcn uit beide groepea • « • »wag niet mgevUd; ea b) ab aea gecn «wring had art MM
verpleeghuisfunctie mocht men de betreffende sectie in de enquete ovenlaan.

Aantat hutsarts respondenten

(bfltoct 6g cpnorne pofjenttn in 1
verpieegnuis

Gontoct tQ start I
patient

N - 227
Urt groep I - 109
Uit groep I I - 118

N-200
Uit groep I - 96
Uit groep II - 104

In 1/4 van In >l/2 van
de gcvallen de gevallen

Contactintensiteit (3 categorieen)
d.m.v. procentueie verdeUng van net
aanUI bet/okken huisartsen
Croep I:
Groep huisartsen behorende tot de
verzorgingsgetrieden van de nietintensief samenwerkende
verpleeghuiren
Groep I I :
Groep huisartsen behorende tot de
verzorgingsgebieden van de
intensief samenwerkende
verpteeghuizen
ns: X*; p-waarde >0.05

tifstart

N - 125
Uit groep I - 5 8
Uit groep I I - 67

In »1/2 « a
de gevatten
*

Noo*

In 1/4 van
de gevallen

In »1/2 van
de gevallen

%

1« 1/4 van
«•«matten
*

15.9

Hoe«

55.5

19.0

25.5

66.3

12.7

21.0

S9.8

24.3

54.3

15.2

30.6

37.4

18.8

43.8

31.1

24.1

p - 0.602

p - 0,000

p-0.000

De verschillen in N rijn terug te voeren op twee aspecten: a) soms hadden enkele respondenten uit beide groepen een vraag niet ingevuld; en b) als men gccn ervaring
had met een verpleeghuisfunctie mocht men de betreffende sectie in de enquete overslaan.

? S 8 S * = -i

§• S .2:

Ö

I

Mflfi ?ß:
Or nute a u n n
(al dan nict
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van verpleeghui;en.
«oarvjn geen intensieve
samenwertiing met
huiurtsen verwacht
mocht worden
(huiurtiengroep 1) en
van een groep
huiurtsen behorend tot
het v*t;orgingsgebied
van verpleeghuiren.
iwarvan een intrnsieve
umenwerking met
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De mate waarin
persoonlijk (al dan niet
telefonisch) contact
bestaat met de
verpleeghuisarts bij
ontsUg van een patient
uit het verpleeghuis. irt
de dagbehandeiing of uit
een substitutieproject.
zoals aangegeven door
respectievelijk een groep
huisartsen behorend tot
het verzorgingsgebied
van verpleeghuizen.
waarvan geen intensieve
samenwerking met
huisartsen verwacht
mocht worden
(huisartsengroep I) en
van een groep
huisartsen behorend tot
het verzorgingsgebied
van verpleeghuizen,
waarvan een intensieve
samenwerkinq met
huisartsen verwacht
mocht worden

NNMrUM

Mßfi 3
De visie met
betreklring tot de
samenwerking met de
«rpteeghuisarts in de
zorg voor ouderen.
dooi een groep
huisartsen behorend
tot het
vcoorgingsgebied van
vciptteghuizen.
waarvan verwacht
nocnt worden dat ze
niet intensief
samenwerken met
verpleeghuisartsen
(hutsartsengroep I)
M
respectievelijk door
«en groep huisartsen
behorend tot het
verzorgingsgebied van
verpleeghuizen,
";
waarvan een
intensieve
•:•
samenwerking met
. huisartsen verwacht
-.>'
mocht worden
(huisartsengroep I I )

(ns: X*; p-waarde > 0.05)

flerrt u net e*m met d» ipfrindt strängen.' Huisartsen
groep I
N - 122

OrWj fflMOrM*rU

HuHaitsen
groep I I
N - 122

Huiurtscn
groep I
N - 122

Huliartwn
groep I I
N - 122

a. Een patient uit mijn praktijk, die
definitief in een verpleeghuis
opgenomen is. beschouw ik niet meer
als mijn patient

68.8

77.2

31.2

22.8

ns'

b. Ik wil graag betrokken Mijven bij de
behandeling van mijn patienten. die ter
revalidatie in het verpteeghuis zijn
opgenomen

57.5

S0.9

42.5

49.1

m

c. Ik kan net beste zelf bepalen wanneer ik
net tijd acht om een traject van
consultatie door de verpleeghuisarts in
te zetten

62.0

M.2

38.0

J5.8

nt

d. Ik zie het verpleeghuis als een
expertisecentrum op het gebied van de
ouderenzorg

48,6

74,9

51.4

25,1

0.000

e. De ontwikkelingen in de ouderenzorg
maken de deskundigheid van de
verpleeghuisarts voor mij onmisbaar

28.3

49.9

71.7

50.1

0.000

f. De medische zorg in verzorgingshuizen
kan m.i., met het ooq op de groeiende
zorgvraag aldaar. beter overgenomen
worden door de verpleeghuisarts

14,7

15,6

85.3

84,4

ns

g. De verpleeghuisarts zou volgens mij een
rol kunnen speien bij net regisseren van
de zorgverlening in het verzorgingshuis

29,0

34,2

71.0

65.8

ns

h. Het verdient aanbeveling dat hagro's
(huisartsengroepen), met betrekking tot
het optimaleren van de te verrichten
taken op het gebied van de ouderenzorg,
gebruik maken van een verpleeghuisarts
als consulent.

63,0

65,7

37,0

34,3

ns

i. De samenwerking tussen huisarts en
verpleeghuisarts kan worden bevorderd
door het gezamenlijk ontwikkelen van
standaarden voor de medische zorg voor
ouderen

68,2

59,6

31,8

40,4

ns

j.

De samenwerking tussen huisarts en
verpleeghuisarts kan worden bevorderd
door het geven van aandacht aan de
wederzijdse beroepsinhoud in de basisen vervolgopleidingen

80,2

73,8

19,8

26,2

ns

k. De samenwerking tussen huisarts en
verpleeghuisarts kan worden bevorderd
door het samen ontwikkelen en volgen
van bij- en nascholing

74.2

82.5

25.8

17.5

ns

L

50,4

48,4

49.6

51,6

r»

De huldige wet- en regelgeving, de
tarief- en honoreringsstructuur en de
werkwijze van de indicatiecommissies
e d . , staan de samenwerking tussen de
huisarts en de verpteeghuisarts in de
weg
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Setonjnj* tneipimr

Een knelpunt in de lamenwerking kan zijn: Huisartsengroep I
N - 122

18

Winder oetongny/c
tot j e e n Jtnelpunt

Huhartsengroep I I
N - 122

Huisartsengroep I
N - 122

Huisartsengroep I I
N - 122

p-

Het niet persoonlljk kennen van de
verpleeghulsarts(en)

31,3

31.3

68.7

68,7

ns*

De telefonische bereikbaarheid van de
vtrpleeghulsarts(en)

15,4

16,7

84,6

83,3

ns

De wachtlijstproblematiek van het
verpleeghuis

71,7

83,8

28.3

16.2

0,034

De tljd die lamenwerktng kost

45,6

38,8

54.4

61.2

ns

Het ontbreken van een extra vergoeding
voor de samenwerking ( - financiele
prikkel)

23.2

19.4

76.8

80.6

ns

De onbekendheid met het werk van de
verpleeghultarti

9.5

10.7

90.5

89.3

ns

De onbekendheid van de verpleeghuisarts
met het werk van de huisarts

12.8

12.0

87.2

88.0

ns

Het ontbreken van richtlijnen voor de
samenwerking

22,6

26.2

77,4

73,8

ns

De expansiedrift van het verpleeghuis

18.7

17.3

81.3

82,7

ns

De mate waarin 2
onderscheiden groepen
huisartsen.
respectievelijk de groep
huisartsen behorend tot
het verzorgingsgebied
van verpleeghuimt
waarvan geen intensievc
samenwerking met
-. huisartsen verwacht
"^
mocht worden
(nuisartsengroep I) ea
de groep huisartsea
behorend tot het
verzorgingsgebied v «
verpleeghuizen waarvaa
een intensieve
samenwerking net
huisartsen
mocht i
(huisartsengroep II),
knelpunten in relatie tot
de ondtrifaft
samenwerking met e>
verpleeghuisartsen
belangrijk vindtn.
(ns: X^; p-waarde >O,0S)

Van dc verzonden enquetes naar verpleeghuisartsen (n= 137) werden er 93 retour
ontvangen: 47 van verpleeghuisartsen, verbonden aan de geselecteerde nietintensict Mmcnwerkende vcrpleeghuizcn (groep A) en 47 van verpleeghuisartsen
verbonden .1.111 dc intcnsicl samenwerkende verpleeghuizen (groep B). De totale
respons bedroeg hiermee 68,6%. Op basis van de beschikbare gegevens leverde de
non-responsan.ilyse geen significance verschillen op tussen de groep responders en
non-rcspondcrs, voor wat bet reft het geslacht, het aantal bedden en dagbehandelingsplaatsen van het verpleeghuis en de urbanisatiegraad.
en oorrfee/ over de
Ook is in relatie tot de verpleeghuisartsen-cnquete nagegaan in hoeverrc de
oorspronkelijkc vcrdcling in niet-intensief en intensief met huisartsen samenwerkende verpleeghuizen paste binnen de door de verpleeghuisartsen zelf aangegeven contactfrequentie met huisartsen.
Verpleeghuisartsen van de verpleeghuizen die als niet-intensief met huisartsen
samenwerkend geselecteerd waren (groep A), bleken significant minder vaak
werkcontacten met de huisartsen in hun verzorgingsgebied te hebben dan
verpleeghuisartsen nit de tegenovergesteldc grocp. te wetcn groep B. Van groep A
had 7,9% van dc artsen vaak contact met de huisartsen, 60,4% af en toe contact
en 31,7% zclden of nooit. Deze percentages verschilden duiddijk van die van groep
B, waarin ze respectieveliik op 43,9%. 42,2% en 13,9% lagen (X*; p=0.000).

Hoe vcrpleeghuisartscn van beide groepen de samenwerking met huisartsen
bcoordclcn, in het algemeen en in relatie tot de verschillende verplceghuisfuncties,
wordt duidelijk uit tabel 5. Ruim 70% van de vcrplecghuisartscn uit gn>cp A
beoordeelde dc contacten met huisartsen, zowel in het algcmccn als in relatie tot
in het verpleeghuis opgenomen patienten. als rcdelijk tot gocd. Bij de artsen uit
groep B lag «Jit cumulatieve tcvrcdcnheidsperccntagc in beide gcvallen hogcr,
namclijk rond de 90%, hetgeen overigens niet betckent dat dit vmchil statistisch
significant is. Datzelfdc geldt voor de beoordeling van de contacten over
substitutiepaticnten. Respectievelijk 73,1% (gr. A) en 80,3% (gr. B) was hierovcr
redelijk tot goed tevrcden.
De aanwezige tendens tot verschil in bcoordeling leidt wel tot significant«
verschillen in relatie tot de beoordeling van dc contacten over daghi-haiuldingspatientcn en met bctrckking tot consultaticve contacten. Van dc arisen uit grocp
B was 95,4% rcdelijk tot gocd tevreden over de wcrkcontacten in rcl.mc tot
dagbchandelingspatientcn; voor groep A lag dit percentage op 54,3% (X''; p»
0,010). Wat dc beoordeling van consultaticve contacten betrcft, waren dcze
percentages voor dc gccumuleerde beoordeling "redelijk lot gocd' als volgi: grocp
A: 70,6% en groep B: 98,1% (X-; p-0,011). Minder goedc samenwerking komt,
zoals uit de tabel blijkt, ook hier vaker tot uiting bij de transmuralc tuncties.
Confr'nui'tei't von medische
Tabel 6a, 6b en 6c geven nadere informatie omtrent de mate van persoonlijk
contact (al dan niet telefonisch) tusscn vcrpleeghuisarts en huisarts, bij opname,
rijdens opname en bij ontslag van patienten in relatie tot dc belangrijkstc drie
verpleeghuisfuncties. Vcrpleeghuisartsen uit groep A hadden bij opname ten
aanzien van alle drie verpleeghuisfuncties procentueel minder vaak ovcrdrachtscontact met de huisartsen dan die uit groep B. Het betrof hier echter geen
significante verschillen. Gczicn de responsaantallen mögen deze procentuelc
verschillen overigens wel als betekenisvol aangcmcrkt worden.
Ook al liggen de "nooit"-percentages van groep B lager dan die van groep A, uit
dc tabel wordt duidelijk dat cen substantieel deel van de verplccghuisartscn uit
beide groepen nooit overdrachtscontactcn met huisartsen heeft, bij opname van
patienten. Alle verpleeghuisartsen uit groep A en groep B geven aan dat ze in
meer dan de helft van de klinische opnames de standaardprocedurc volgcn om
bij de huisarts de medische gegevens van dc betrokken patienten op tc vragen.
Voor opnames op de dagbehandeling is dit in Groep A in 87,4% het geval en in
groep B in 93,9% (ns; niet significant). Bij opnames van patienten in substituticprojecten vragen vcrpleeghuisartsen uit groep A in 43,0% en in groep B in
77,9% dc gegevens tcr inzagc (p=0,020).
Tabel 6b geeft inzicht in de mate van persoonlijk contact tusscn verpleeghuisaru
en huisarts ten behoeve van patienten die reeds opgenomen zijn in het verpleeghuis, op de verplecghuisdagbehandeling en in substituticprojecten. Gczicn de
responsaantallen worden geen significante verschillen gevonden ten aanzien van
de transmuralc verpleeghuisfuncties (dagbehandeling en substitutie). loch zijn de
procentuele verschillen tussen groep A en B in dit verband betekenisvol. De
percentages bij groep B wijzen op een meer frequent zorgafstemmingscontact
gedurende opname van patienten in de betreffende verpleeghuisfuncties.
Ook ten aanzien van de persoonlijkc ovcrdrachtscontacten bij ontslag uit het
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vcrplecghuis, uit de dagbehandeling en uit de substitutiezorg tenderer! verpleeghuisartsen uit groep B naar een frequenter contact. De gevonden percentages
»preken hier voor zieh en zijn gezien de responsaantallen opnieuw betekenisvol
(tabel 6c). Alle verpleeghuisartsen uit groep A en B gaven aan in ieder geval steeds
ontslagbricvcn te schrijven.

Beide groepen verpleeghuisartsen werden vergeleken op achtergrondkenmerken.
De gemiddelde lecftijd van de verpleeghuisartsen in groep A was 42,6 jaar (sd
6,9) en in groep B cveneens 42,6 jaar (sd 7,7). Dc gcslachtsverdeling man/vrouw
was in beide groepen ongevcer 1:1. Het gemiddeld aantal uren per week dat men
werkt, bedroeg in groep A 29,7 (sd 7,0) en in groep B 30,4 (sd 6,5). Het
gcmiddcld aantal jarcn dat men in het huidigc verpleeghuis werkzaam was,
bedroeg voor dc verpleeghuisartsen uit groep A 6,3 jaar (sd 5,5) en voor de
verpleeghuisartsen uit groep B 8,5 jaar (sd 7,8). Dezc cijfers waren niet
significant vcrschillcnd. Kr waren cveneens gecn signiflcante verschillen aantoonbu.ir, tusscn dc artscn van beide groepen, in het gemiddeld aantal klinische
verplecghuispatie'nten per verplceghuisarts en de gemiddelde aantallen dagbehan(lelmpp.iueimn en stibstitutiepatientcn per verpleeghuisarts. Van de verpleeghuisurtscn uit groep A had 58,7% na dc medisthe oplciding wcl cens een tijdje
in een huisarts-praktijk gewerkt; ten aanzien van groep B lag dit percentage op
75,0%.
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Wat de ervaren koscen/batenbalans, gerelateerd aan de medische zorg voor
ouderen, betreff gaf ongeveer ccn kwart van de arisen uit beide groepen aan
tenminstc cens per maand het gcvoel te hebben dat men zieh teveel uitslooft voor
de eigen p.iiienten, gemeten naar wat het aan waardering oplevert (groep A:
23,9%; groep B: 25,4%); bij 50,5% van de artsen uit groep A, respectievelijk
24,6% van de artscn uit groep B was dit ccn paar kecr per jaar het geval.
Daarmcc hestaat cr ten aanzien van dit item een significant verschil tussen de
verpleeghuisartsen uit beide groepen (p=0,023).
Wat de achtergrondkenmerken bctrcft, restcren nog de eventueel ervaren leemtes
in kennis. 5'),6% van de verpleeghuisartsen uit groep A en 47,9% van de artsen
uit groep B gaf aan wel cens hiatcn in geriatrische kennis te ervaren. Dit is gecn
statistisch significant verschil. Van de artscn uit groep A en groep B had 39,6%
respectievelijk 17,1% behoeftc aan mccr kennis over de mogelijkheden van
andere zorgaanbicders; dit betreft wcl een significant verschil (X-; p=0,028).
Een ander significant verschil is er ten aanzien van het ervaren gcbrek aan kennis
over dc /orgwetgeving. 81,3% van de artscn uit groep A versus 53,6% van de
artsen uit groep B gat hicraanguandc hiatcn in dc kennis aan (X"; p=0,008).
Ruim een kwart van de artsen uit groep A (28,8%) en eenvijfde van de artsen uit
groep B (18,3%) ervoer tenslotte ecu gebrck aan kennis over indicatie- en
zorgtocwijzingsprocedures (ns;nict significant).

De visie van de verpleeghuisartsen uit beide groepen A en B op de samenwerking
met huisartsen werd getoetst aan de hand van een aantal Stellingen (tabel 7). Als
we dc percentages van de artsen uit beide groepen beschouwen, valt op dat alle
Stellingen, indusief de sterk domeingerichtc Stellingen over de medische zorg in

verzorgingshuizcn (=stdling fen g) in grote lijncn adhesic krijgcn van de artsen
uit beide groepen. Er waren daarbij gecn statistisch significante verschillcn
aanwezig.
Toch zijn er procentuccl enige verschillcn in de visie van beide groepen, die
wellicht bctckenisvol zijn. Verplccghuisartsen uit grocp B Ickcn hct verplccghuis
wat vaker als expertisecentrum voor oudereiuorg tc bcschouwcn en /.c a«, litten
eveneens dc deskundigheid van dc vcrplecghuisans meer onnmki.ir voor de
huisarts. Ze ondcrschrcvcn ook in een hogcr percentage de Stelling dat hagro's
gcbruik moctcn maken van cen vcrplccghuisarts als consilient. Daarbij waren
vcrplecghuisartsen uit groep B cr wat minder vaak van overtuigd dat, in relatic tot
de bevordering van de ondcrlinge samenwerking met huisjrtNcn. gczamcnlijke
standaardontwikkcling en gezamenlijkc bij- en nascholing noodAikcliik /ijn. Dc/c
groep verpleeghuisartscn leek ook wat minder overtuigd te zijn van dc noodzaak
tot overnamc van dc medischc zorg in vcrzorgingshuizen door verplccghuisartscn. Tcnslotte zagen zc de huidigc structuur en rcgelgcving van dc gezondheidszorg ook minder vaak als sta in de weg voor de samenwerking tusscn
huisarts en verplceghuisarts.
Wat dc inschatting van het belang van de samenwerking met andere
hulpverleners in de ouderenzorg betreft, vond 97,4% van de vcrplecghuisartsen
uit grocp A en 97,0% uit groep B dc samenwerking met dc liuis.ins hcl.ingrijk.
Voor andere disciplines waren de percentages op dc score "bclangrijk" voor groep
A en B achtereenvolgcns: wijkverpleegkundige: 72,9% en 82,3%; fysiothcrapcut
(cerstelijn): 50,5% en 34,8%; maatschappelijk werkende (cerstelijn) 24,8% en
38,5%; gczinsverzorgende: 39,3% en 44,1%; apotheker (cerstelijn): 15.7% en
32,1%; medisch specialist: 76,1% en 76,5 %; medewerker RIAGG: 74,6 en
86,8%. Significante verschillen tusscn beide groepen werden in dit verband niet
aangetoond.

Ook aan de verpleeghuisartscn werd tcnslotte gevraagd in hoevcrre bcpaaldc
knelpunten in relatie tot de samenwerking met de huisartscn cen belangrijke rol
spelen (tabel 8). In beide groepen vond meer dan de helft van de artsen dc
telefonische bereikbaarheid van de huisartscn cen problccm; in grocp A was dit
overigens wat meer het geval dan in groep B. Verpleeghuisartscn uit grocp B
beschouwden de wachtlijstproblematick wat vaker als belangrijk knclpunt. Arisen
uit groep A vonden in 55,3% dat de tijd die samenwerking kost cen belangrijk
problecm is; voor arisen uit groep B was dit maar in 25,6% hct geval, waarmce
beide groepen ten aanzien van dit item significant verschillen. Voor 58,7% van de
arisen uit groep A en 44,2% van dc artsen uit grocp B was dc onbekendheid van
de huisarts met het werk van de verpleeghuisarts ook een belangrijk problccm.
Her ontbreken van een financiele prikkcl voor dc samenwerking wcrd door
verplccghuisartscn uit groep B minder frequent als bclangrijk knelpunt gezicn.
De andere knelpunten speelden ook cen rol, doch voor beide groepen gold dit
voor minder dan de helft van de gevaJIen.
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11

Beoordeling van de
samenwerking met
huisartsen, in algemene
zin en in relatie tot de
verschillende
verpteeghuisfuncties,
door 2 groepen
verpleeghuisartsen,
respectievelijk een groep
verpleeghuisartsen uit
verpleeghuizen waarvan
verwacht mocht worden
dat ze niet intensief met
huisartsen samenwerken
(verpleeghuisartsengroep A) en een groep
verpleeghuisartsen uit
verpleeghuizen waarvan
wel intensieve
samenwerking met
huisartsen verwacht
mocht worden
(verpleeghuisartsengroep B).

„to till hi ll|ilM!i!i.
Aantal verpteeghuisarts respondenten totaal

Contactintensiteit (3 categorieen) d.m.v.
procentuele verdeling van net aantal
betrokken verpleeghuisarts respondenten
Croep A:
Groep verpleeghuisartsen van
verpleeghuizen met verwachte nietintensieve samenwerking
Groep B:
Groep verpleeghuisartsen van
verpleeghuiien met vermachte intemievc
samenwerking

fonforten by opnome ran patienten in

fontorten 6i; start rfogtenandrii»; ran
podenten

fontartfn t.ft.K pafjf/?ref> 6ij start
u/tatitutwpnytct

N - 77
Uit groep A - 39
Uit groep B - 38

N - 37
Uit groep A - 19
Uit groep B - 18

N-61
Uit groep A - 30
Uit groep B - 31

Nooit

In 1/4 van de
gevallen

In > l / 2 van
de gevallen

Nooit

In 1/4 van de
gevallen

In > l / 2 van
d» gevaUen

Nooit

In 1/4 van o>
gevaUen

«4.9

27.8

27.3

55.2

22.9

21.9

32.5

23.4

44,2

ZS.6

42.1

32.3

21.7

45.7

32.6

14.6

24.1

61.4

p-0.190

p - 0.108

In
de

p - 0.228

ns: X^-toetV p-waarde »0.05

Oe wschillen in N rijn temg te voeren op twee aspecten: a) soms hidden enkele
vefpteeghuishjnctie tnocht men de betretwind» sectie in de enquete ovenlaan.

uit beide grapes M a

) ab aen gen mriaf tatf M t Ma

I

De nute waarin
persoonlijfc (al dan niet
telefonisch) contact
bestaat met de huisam
tijdens opname van een
patient in het
verpleeghuis. op de
dagbehandeling of in
een substitutieproject
zoals aangegeven door
respectievetijk de groep
van verpleeghuisartsen
afkomstig van
verpleeghuizen waarvan
verwacht mocht worden
dat ze niet-intensief
met huisartsen
samenwerken
(verpteeghuisartsengroep A) en de groep
verpleeghuisartsen die
afkomstig is van
intensief met huisartsen
samenwerkende
verpleeghuiien
(verpleeghuisartsengroep 8).
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0» mat* »unn
(a( dan niet
Mkfanuch) contact
dr »uisarts
van een
»•tünt utt het
. uit de
o< uit

'fkomsti9 van
* " " * - " t mocht worden
dat M nirt-intrnsi«f

9"»P *) *n d» groep
"•Mt»9huiMrt$en die
**omstig is van
"*«ns»f mrt huisartsen

sitn
(verpleeghuisartsen9">epB).

125

B«nt u hct tens met dc volgende Stellingen?

I *.()

Me« « n s tot
zeer mee eens

Oeeis mee on«ns
tot /eer mee oneens

VerpleegVerpleeghuisartsen- huisartsengroep A
groep B
N - 45
N - 46

Verpleeg
Verpleeghuisartsen- huisartsengroep A
groep B
N - 46
N - 45

p-

a. Een patient die definitief in het
vtrpleeghuis opgenomen is, beschouw ik
niet mttr als een patient van de huisarts

70,2

71,8

29,8

28.2

ns*

b. Bij de behandeling van
rtvalidatiepatienten in het verpleeghuis
hoort de huisarts nadrukkdijk betrokken te
zljn

57.9

59,0

42.1

41.0

ns

c. De huisarts kan het beste zelf bepalen
wanneer hij het tljd acht om een traject
van consultatie door de verpleeghuisarts
In te zttten

54,4

50,0

45.6

50.0

ns

d. Ill l i t htt verpleeghuis als een
txptrtlMcentrum op htt gebied van de
oudtrtniorg

79,8

89,3

20.2

10,7

ns

t. De ontwikkelingen in de ouderenzorg
maken de deskundigheld van de
verpleeghuisarts vobr de huisarts
onmisbaar

70,2

83,8

29,8

16,2

ns

f. De medische zorg in verzorgingshuizen kan
m.l., met het oog op de groeiende
zorgvraag aldaar, beter overgenomen
worden door de verpleeghuisarts

70,2

63,2

29,8

36,8

ns

g. De verpleeghuisarts zou volgens mij een
rol kunnen spelen bij het reglsseren van
de zorgvtrltning In het verzorgingshuis

88,2

85,5

11,8

14,5

ns

h. Het verdient aanbeveling dat hagro's
(huisartsengroepen), met betrekking tot
het optlmaliseren van de te verrichten
taken op het gebied van de ouderenzorg.
gebrulk maken van een verpleeghuisarts
als consilient.

76,8

88,5

23.2

11.5

ns

I. De samenwerking tussen huisarts en
verpleeghuisarts kan worden bevorderd
door het qezamenlijk ontwikkelen van
standaarden voor de medische zorg voor
oudercn

79.8

67.1

20,2

32,9

ns

j.

85,1

88.5

14.9

11.5

ns

k. De samenwerking tussen huisarts en
verpleeghuisarts kan worden bevorderd
door het samen ontwikkelen en volgen van
bij- en naschoting

85.1

78,6

14,9

21.4

ns

l. De huidige wet- en regelgeving, de tariefen honoreringsstructuur en de werkwijze
van de indicatiecommissies e.d.. staan de
simtnwerking tussen de huisarts en de
verpleeghuisarts in de weg

53,1

36.8

46.9

63.2

ns

De samenwerking tussen huisarts en
verpleeghuisarts kan worden bevorderd
door het geven van aandacht aan de
wederzijdse beroepsinhoud in de basis- en
vervolgopteidingen

De visie met betrekkin;
tot de samenwerking
met de huisarts in de
zorg voor ouderen.
door een groep
verpleeghuisartsen van
verpleeghuizen waarvan
verwacht mocht worden
dat ze niet-intensief met
huisartsen samenwerken
(verpleeghuisartsengroep A) en een groep
verpleeghuisartsen van
verpleeghuizen waarvas
wel een intensieve >
samenwerking met
huisartsen verwacht
mocht worden
(verpleeghuisartsengroep B)
(ns: X*; p-waarde >0.05|

M«ft 8:
Dr mate waarin twee
groepen
verpleeg huisartsen.
respectievelijk een
froep aftomstig van
»erpleeghuifen waarvan
geen intensieve
samenwerfcing met
huisartsen verwacht
mocht worden
(verpteeghuisartsengroep A) en een groep
afkomstig van
vtrpteeghuizen waarvan
we! een intensieve
samenwerking met
huisartsen verwacht
mocht worden
(verpleeg huisartsengroep B), bepaalde
knelpunten belangrijk
vinden in relatie tot de
onderlinge
samenwerfcing met
huisartsen.
( n : X?: p-waarde >0.05)

roc yvv*> Knv^wiit

*
Een knetpunt in de samenwerking kan
rijn:

wrpteeg*

wrpieeg*

huisartsengroep A
N . *5

huisartsengroep B
N - 46

huisartsengroep A
N - 45
%

huttartsengroep B
N - 46
*

37.3

S8.8

62.7

Het niet persoonlijk kennen van de
huisarts(en)
De telefonische bereikbaarheid van de
huisarts(en)

64.S

53,8

35.5

44,2

De wachUijstproMcflMtick van het
verpleeg huis

35.1

4S.7

64.9

S4.3

De tijd die samenwerfcing tost

55,3

25.6

U.7

74.4

Het ontbreken van een extra vergoeding
voor de samenwerfcing ( - financiMe

29.8

12.8

70.2

87.2

1.«

8.2

98,2

91.8

De onbefcendheid van de huisarts met het
werk van de
veipleeghuisart*

58.7

44.2

Het ontbreken van richtlijnen voor de
samenwerking

31.1

33.0

68.9

67.0

De expansiedrift van het veqXeeghuis

16,5

19,7

83,5

80.3

prikkel)

mm

Hi*

0,007

,...•;... _, . , ,,,.,-

De onbefcendheid met het weft van de
huisarts

M.8

BESCH0UWING
In dit ondcrzoek is door middel van een bij huisartsen en verpleeghuisartsen
afgenomen enquete getracht nadere informatic tc krijgen over hun ondcrlingc
samenwerking en over de factorcn die daarbij mogelijk een bepalcnde rol spclcn.
Met het oog op het belang voor de patient ging daarbij speciale bclangstelling uit
naar de continu'iteit van medische zorg.
Ten aanzien van de onderzoelumethode werd voortgeborduurd op eerder door
ons verricht onderzoek."' Dc selectie van verplecghuisartsen en huisartsen vond
dientengevolge plaats vanuit en rondom verpleeghuizen waarvan gc^n, respectievelijk wel nauwe samenwerking met huisartsen verwacht mocht worden. De
belangrijkste verschilfactor bleek daarbij overigens de urbanisatiegraad te /.ijn, die
derhaive bij de definitieve selectie voor dit onderzoek gcneutraliseerd werd.
Deze selectie maakte bovendicn onderlinge grocpenvcrgclijking van huisartsen
en verplecghuisartsen mogelijk.
Aan de analyse van de verkregen ondcrzoeksdata lag schema 1 ten grondslag.
Uit de resultaten blijkt dat zowel verpleeghuisartsen van, als huisartsen rondom
verpleeghuizen, waarvan een intensicve samenwerking met huisartsen vcrwacht
mocht worden, inderdaad aangeven significant vaker werkcontacf.cn tc hebben.
Ook de beoordeling van dc onderlinge samenwerking blijkt bij hen betcr te zijn,
hetgecn als een logisch uitvioeisel gezien mag worden. Deze bevindingen ondersteunen daarmee de uitkomsten van het eerdere onderzoek."'
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Refcrerend aan de eerstc vraagstdling van dit onderzoek blijken huisartsen en
vcrplceghuisartscn random vcrpleeghuizen waarbij sprakc is van een mecr
intensieve samenwerking, aan te geven dac daar, in rclatie tot de verschillende
vcrpleeghuisfuncties, bovendien sprakc is van een meer frequent overdrachtscontact en zorgafstemmingscontact over patienten. Een grotere conuctintensitcit
en cen als bctcr crvaren samenwerking kunnen dus in ieder gcval tot een betcre
continu'iteit van medische zorg leiden (zie ook schema 1).
.
Dcsondanks heeft nog steeds een aanzienlijk deel van de huisartscn en verpleeghuisanscn uit alle grocpen nauwclijkx tot geen werk- en overdrachtscontacten; een
wcliswaar bekend gegeven dat echter zeker als pregnant bestempeld mag worden.
In relatic tot paticntcn die definitief in hct verpleeghuis opgenomen worden, is
dit wellicht nog begrijpclijk, aangezien er in die situatie sprake is van een totale
iKhandclingjiovcrnamc door de vcrplceghuisarts. De behandelbetrokkenheid van
dc liuis.in.scM cituligt dan in dc mccstc gcvallen met het opsturen van de medische
gegevens. Ovcrigcns krijgen huisartscn ook gcen fmancielc vcrgocding meer voor
dczc paticntcn. Ken en ander past ook bij dc gegeven anrwoorden op de eerste
Stelling in t.ibcl 3 rcspecticvclijk label 7.
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Minder bcgrijpclijk is dii gebrck aan contact in relatie tot kortdurend ter
rcvalidatic in hct verpleeghuis opgenomen paticntcn en zeker ook in relatie tot
dagbchandclingspaticntcn en subsiituticpaticntcn, waarbij in de praktijk toch
sprakc is van een situatie waarin huisartsen rfn verpleeghuisartsen zieh allebei
medisch met dc patient bemocicn.
Win.sten ten aanzicn van dc ondcrlinge samenwerking tussen huisarts en verplccghuisarts moeten, juist ten bchocve van patienten als dezc, gebockt kunnen
worden.*"
De tweede vraagstclling betrof de fäctoren die mogclijk cen bepalende rol zouden
kunnen spelcn bij eventucel gcsignalecrdc verschillen met betrekking tot de
continuitcit van medischc zorg.
Nemen we dc achtergrondkenmerken van de huisartscn en verpleeghuisartsen in
acht (schema 1) dan blijken er gcen significante verschillen te bestaan in persoonscn praktijkkenmcrken tussen de beide grocpen huisartsen en tussen de beide
grocpen verpleeghuisartsen. Datzelrdc geldt voor de kwantitaticve betrokkenheid
bij de doelgroep van oudere patienten.
Ongcvecr dc heltt van de huisartscn uit beide groepen I en II en een kwan van
de verpleeghuisartsen uit beide. groepen A en B geven ten aanzien van de
arbcidssatistactie. gcrclatcerd aan de doelgroep van hun oudere patienten, aan,
dat ze minstens eenmaal per maand het idee hebben meet tijd aan de zorg voor
deze doelgroepen tc besteden, dan dat zc er in de vorm van waardering voor tcrugkrijgen. Dcels blijkt dit tc niaken te hebben met een gebrck aan waardering. Ook
al komen hier gcen opvallend significante verschillen uit, dan dient dit gegeven
toch als een bclangrijk sigiual beschouwd te worden.
Wat dc kcnniNdspccten aangaandc de oudcrenzorg betreff, blijken vcrpleeghuisartscn uit beide groepen A en B opvallcnd genocg vaker inhoudclijke manco's aan
te geven inzakc de geriatric (resp. 59.6% en 47.9%) dan respondenten uit beide
huisartsengmepen I en II (nl. 26,0% en 33.9%). Wat. naast eventuele ontercchte
bescheidenheid. hiervan de betekenis is, is niet duidclijk. Het reit dat verpleeg-

huisartsen vcel frequenter betrukken zijn bij oudcrcn met complcxe zorgproblcmen kan hier ook een rol speien, omdat zij ondanks hun ervaring toch
regelmarig kunnen merken dat er nog kcnnishiaten zi|ii met bctrekking tot de
probleemoplossing bij deze groep Jons zorgbehoevende patienten. Het /.ou hier
dus ccn rclatiet fenomcen kunnen betretten: naarmate je meer met cen pmbleem
te makcn krijgt, merk je sncller dat je tc weinig weet; ot om met Socrates tc
spreken: "Ik weet nu dat ik cigcnlijk weinig 01 niets weet!"
Kennisgebrek met betrekking tot de mogelijkheden van andere zorgaanbiedere it
er bij ongeveer de helft van de artsen uit beide huisartsengroepen en bij tweevijfde
dccl van dc verplceghuisartscn uit de nict-intensiel met luii\an.\en samcnwcrkcndc
vcrplecghuizcn, rcspccticvclijk eenvijfdc dccl van dc verplceghuisartscn uii de
verpleeghui/en die nauwer met huisartsen samenwerken. Paarmce blijkcn deze
laatsten hicraangaande significant minder leemies aan te geven. Wclliiht zijn zc
daardoor beter toegerust voor samcnwcrkingsactivitciten.
Dezc laatste groep vcrplecghuisartsen blijkt. in vergelijking tot hun collega's uit
dc andere groep, eveneens significant minder hiaten aan te geven ten aan/.icn van
dc kennis over de zorgwetgeving.
Van dc huisartsen uit beide groepen geeft de helft aan kemmgehrek tc hebben
van de zorgwetgeving cn veel mecr dan dc helft dat cr cvcnccns te wemig kennis
aanwezig is inzakc zorgindicatieproccdurcs. Vcrplceghuisartscn uit beide groepen
geven met betrekking tot du laat.ste relatief minder hiaten aan, hetgeen in leite
ook een logische bevinding is, aangezien aan dc opnanie van paticnicn in dc
diverse verpleeghuisfunctics altijd een indicatic- en zorgtoewijzingsproccdure
voorafgaat.
Ook de samenwerkingsattitude was onderwerp van onderzoek bij alle groepen.
Wat de visie van huisartsen cn verpleeghuisartsen over het domein cn dc
samenwerking in de zorgverlening betreft (schema I ) , blijkt er in dit onderzoek
bij alle groepen gemiddeld een grote overeenstemming tc bestaan ten aanzicn van
een groot aantal Stellingen hieraangaande. Pit geldt bijvoorbeeld voor het
intramurale domein van de vcrpleeghuisarts, voor de nood/akclijke Ix-trokkenhcid
van dc huisarts bij de zorg voor tijdclijk in het verpleeghuis opgenomen patienten
en met betrekking tot het initiatief voor consultatic van dc verpleeghuisarts.
Ook ten aanzien van dc expertise van het verplccghuis in het algemeen en dc
vcrplccghuisarts in het bijzondcr is er in feite een gencrale overeenstemming;
alleen blijkt dat huisartsen die nauwer samenwerken met verplceghuisartscn hier
significant meer van overtuigd zijn. Waarschijnlijk omdat zc dc concrete expertise
beter cn vaker kunnen ervaren.
Verpleeghuisartsen uit beide groepen zijn het in feite eens over het feit dat zc in
dc toekomst een meer pregnantc rol moeten speien in dc medischc zorg voor
bewoners van verzorgingshuizen; dc respondenten uit beide huisartsengroepen
neigen er echter gemiddeld meer toe om het hiermec oneens tc zijn. Deze
bevindingen passen in dit verband prima in de nog nict afgeronde landelijkc
domeindiscussie hierover.
Dit onderzoek biedt echter onvoldoendc aanknopingspunten om hier een duidelijkc Iceuze tc makcn. Vast Staat in ieder geval dat in dc toekomst, in verzorgingshuizen, de groep bewoners, die behoefte heeft aan complcxe, samengcstcldc zorg
duidelijk zal toenemen.' Daarnaast wordt dc verzorgingshuiszorg evenals de
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verplecghuiszorg als voorziening in de AW BZ opgenomen. Het zou dus denkbaar
zijn dar de vcrplceghuisarts de medische zorg voor juist die zwaar zorgbehoevende bewonersgrocp gaat overnemen.
Daarnaa.sc is hec echter evencens vourstclbaar dat huisartsen zelf, in hun actuele
streven naar cen betere samenwerking binnen de eigen beroepsgroep (i.e.
ontwikkcling van HAClRO's: huisartsengroepen), hun care-gerichte werken gaan
optimaliscren, danwel dat enkcle huisartsen binnen een HACiRO zieh mecr
speeifick in de zorgverlcning ten bchoeve van verzorgingshuisbewoners gaan
spccialisercn. Ken en ander zou bovendien kunnen geheuren door op adequate
wijzc consultaticf gebruik te tnaken van de vcrpleeghuisarts, hetgeen zou aansUiitcn bij de door Mcyboom-de Jong gcprofilecrde werkwijze voor de begeleiding van oudere patienten in de huisartspraktijk."
Icnslotte zou in verzorgingshuizen ook ecn scenario van "gedeelde medische
zorg" gehameerd kunnen worden. Uit dit onderzoek en het eerder door ons
verrichte onderzoek zijn immers aanknopingspunten te destilleren dat een goede
ondcrlingc samenwerking tussen huisarts cn vcrpleeghuisarts, ook in verzorgingshuizen, tot ecn optimale' medische zorg kan leiden."' We zagen immers dat de
samcnwcrkingsintcnsitcit tussen huisarts en verpleeghuisarts in transmurale
projeeten van verplccghuizcn, die veelal ten behoeve van extra zorgbehoevende
vcr/.orgingshuisbcwoners plaatsvindcn, positief bcinvloed wordt door goede
samenwerkingsarspraken cn gezamenlijke betrokkenheid bij de zorg en dat deze
hogcre samenwerkingsintensiteit in ieder geval leidt tot een betere continuiteit
van medische zorg.
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Welk model van medische zorg uiteindelijk gekozen zal worden in de
verzorgingshuizen "nieuwe stijl", zal de tijd leren. Uiteindelijk gaat het om het
realiseren van zorg op maat voor de betrokken patienten. Verder en met name
patiüntgcbondcn onderzoek zou hier uitsluitsel kunnen bieden.
Huisartsen en vcrplecghuisartsen zijn er in ieder geval in algemene zin van
overtuigd dat de samenwerking tussen beiden verbeterd kan worden door het
gezamenlijk ontwikkelen van standaarden vixir de medische zorg voor ouderen,
door hot gezamenlijk volgcn van bij- on nascholing en door reeds in de basis- en
beroepsopleidingen aandacht te besteden aan de beroepsinhoud van beide
medische disciplines. In dit verband verdient het recente Nijmeegse initiatief
voor gezamenlijke terugkomdagen voor huisartsen - en verpleeghuisartsen in
opleiding dan ook steun."
Algemene adhesio bestaat er voor de Stelling dat er enige wijzigingen ten aanzien
van de organisatic en financiering van de medische zorg nodig zijn om de samenwerking te raciliteren. Dit sluit ook aan bij bevindingen uit eerder onderzoek.*-*
Het grootste deel van de huisartsen (70,1 %) die nauwer met verpleeghuisartsen
samenwerken, hecht in ieder geval duidelijk aan het belang van deze
samenwerking. waarmee de wederzijdse relatic tussen samenwerking en visie op
samenwerking bevestigd wordt (schema 1). Dit is significant meer dan in de
andere groep huisartsen, waarvan overigens de helft toch ook van het belang van
deze samenwerking overtuigd is. Verpleeghuisartsen blijken allemaal doordrongen
van het belang van de samenwerking met de huisarts.
De meeste huisartsen en vcrplecghuisartsen zijn verder overtuigd van het belang

van samenwerking met andere disciplines in de oudcrenzorg, waarbij nog opvait
dat huisartsen die minder intcnsiei met verpleeghuisartsen samenwerken wcl
significant nicer belang hechten aan de samenwerking met de RIACili. Ten
aanzien van paticnten met psychogcriatnsche pmblematiek, die weliswaar
uiteindelijk vaak op het verpleeghuis aangewezen zijn, blijkt de RIACiCi vmir
deze groep huisartsen vaak het cerstc aanspreekpunt te /.ijn, hetgeen bcgrijpclijk
is als we dit relateren aan de zojuist genoemde minder intensieve samenwerkingsrelatie met verpleeghuisartscn.
Kijken we tenslotte naar de eventuele knclpuntcn voor de ondcrlingc samenwerking (schema 1) dan mögen we constateren dal de in label 4 en 8 weergegeven
knclpunten. die ook deels door dc bcrocpsorganisaties aangevoerd worden, /.ckcr
een rol zullcn spelen."
Huisartsen uit beide groepen hebben daarbij met name last van de waihtlijstpiüblematiek en vinden dit het belangrijkste knelpunt; proccntuccl scoort dit
knclpunt ook veel sterker dan bij de verplccghuisartscn.
Huisartsen en verpleeghuisartscn die minder intensict met clkaar samenwerken
vinden ook dc aan samenwerking gekoppcldc tijd proccntuccl vakcr ecu IK-Lingrijk
knclpunt dan huisartsen en verpleeghuisartscn die nauwer met clkaar samenwerken. Ook dit sluit aan bij eerder door ons vcrricht ondcrzock.
Voor verpleeghuisartsen uit beide groepen is dc telctonischc bcrcikbaarhcid van
huisartsen een meer frequent gescoord bclangrijk knelpunt, terwijl huisartscn van
beide groepen niet zo'n groot probleem hebben met de bereikbaarhcid van dc
verpleeghuisarts.
Voor een klein deel van de huisartsen en verpleeghuisartsen is ook het ontbrcken
van een financiele prikkel voor dc samenwerking ccn bclangrijk knelpunt, waarbij
zowel huisartsen als verpleeghuisartsen die minder intensict samenwerken dit
gemiddeld vakcr aangeven.
Daarmee sluitcn deze knelpunten aan bij gegevens uit de literatuur en bij
rcsultaten van eerder verricht ondcrzock.' "'
Verpleeghuisartsen hechten tenslotte mccr frequent belang aan het feit dat
huisartsen onvoldoende kennis van hun werkzaamheden hebben dan andcrsom
de huisartsen doen; dit ondanks de eerder genoemde algemcnc overeenstemming
met betrekking tot het reeds vroeg in de oplcidingcn aandacht schenken aan de
wederzijdse beroepsinhoud <fn met betrekking tot het belang van gezamenlijke
bijscholing en standaardontwikkeling.
Samenvattend blijkt er een betere continuiteit van medische zorg gcrealiseerd te
worden daar waar sprake is van een meer intensieve samenwerking tusscn huisartt
en verpleeghuisarts en waarbij deze samenwerking, op basis van duidelijkc afspraken en goede wederzijdse ervaringen, ook meer naar tevredenhcid vcrloopt. Daarbij
zal deze betere continuiteit van medische zorg naar verwachting ten goede komen
aan de betrokken patienten.
Faaoren die in dit verband, naast de urbanisatiegraad, zoals eerder gevonden,
bevorderend kunnen werken, zijn:
het belang dat zowel huisarts als verpleeghuisarts hechten aan een goede
onderlinge samenwerking;
- een bij huisartsen aanwezige overtuiging dat het verpleeghuis in het algemeen
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j! en de verplccghuisarts in het bijzonder inhoudelijk iets toe te voegen hebben
I* aan de zorg;
• voldocndc kcnnis bij huisartsen over de mogelijkheden van de verplecghuis-
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her feit dat beiden de tijd die samenwerkingsactiviteiten kosten niet teveel als
knclpunt zien;
een goede telefonische bereikbaarheid van de huisarts;
hct fcit dat dc wachtlijstproblcmatick voor huisartsen een Stimulans zou kunncn /.ijn oin ten Irchocvc van dc betrokken patientcn nauwcr met elkaar samen
tc werken, om zodoendc acccptabclc en draaglijke opiossingen te vinden voor
de ovcrbruggingsperiodc tot opname.

J

'••,••.,•-.«».

Dcrhalve is het ons inziens bclangrijk om nu en in de nabije toekomst de nadruk
tc blijven leggen op een goede onderlingc samenwerking tussen huisarts en
verplccgluiisans.
Dc ccrder gesihctstc verandcringen in de ouderenzorg, waarbij de vcrplecghuiszorg mcer zal transmuraliseren en dc huisartsgenceskunde een partiele verschuiving van cure naar care zal doormaken, zijn hicrvoor immcrs voldoende aanIciding. Bovcndicn leiden hct grociend aantal zorgbehoevende oudcren, die vaak
en veel um luilp vragen en de ernst van dc intramuralc wachtlijstproblematiek,
die door liui.sartscn daadwerkelijk wordt ervarcn, nu al vaak tot ecn dermale hoge
zorgvraag, dat het bijna ondoenlijk is hieraan tc voldoen, ondanks de tijd en inspanning die men craan bcsiecdt. Dc bij een deel van zowel huisartsen als
vcrplccghuisartscn aanwc/.igc satisfactieproblematick iivzake hun zorg voor oudercn is in dit verband, /.oals ccrder aangegeven, een signaal dat aandacht verdient.
Aspcctcn zoals dcze vragen als hct ware zelr om nicer .samenhang in de zorg, om
nicer vcrantwoordc transmiiralc zorg-alternatieven en om een betere onderlinge
samenwerking tussen alle hulpvcrlencrs; dus ook tussen huisarts en verpleeghuisarts.''' Daarvoor zullen zekcr knclpuntcn opgclost moeten worden. Kennisvergroting met Iwtrekking tot elkaars werk, samen bijscholcn, maar ook concrcet overleggcn en samenwerken in dc zorg voor patientcn, daar waar dit gcboden is, zijn
hierbij csscnticlc ingredienten.*"
-,
Samenwerking is niet dwingend op tc leggen en vergt als het ware ecn groeimodel.
Hct wcderzijdse consultatiemodel is daarvoor een goed uitgangspunt, dat zijn
waarde reeds bewe/en heef't en ook adhesie krijgt in dit onderzock (stelling h. in
tahel 3 en label 7)." Ken grocisccnario uitgaandc van ecu consultatiemodel past
ook prima in dc nicest recente nota van de NVVA en LHV inzake dc samenwerking tussen huisarts en vcrplccghuisarts." In die nota wordt namelijk uitgegaan van ecu tlcxihcl couiplcmeutair samcnwcrkingsmodel, waarbij de intensiteit
van dc samenwerking steeds kan worden aangepast aan dc problemen van de
doclgrocp, aan de actualitcit en complexiteit van de zorgvraag. aan dc situatic
waarin de /org verlcend dient te worden en met tc vcrgeten aan het niveau tot
waarop dc onderlinge samenwerking zieh reeds onrwikkeld heeft.
l)e beperkingen van dit onderzock liggen voor een bclangrijk deel bij de bereikte
respons, die relatier laag was bij dc huisartsen. Dc uiteindelijk gepresenteerde
rc-sultatcn zijn misschicn niet opzienbarend en mogelijk voor de hand liggend.

Duiddijk is in ieder geval die de samenwerking russen verpleeghuisarts en huisarti
nog een echie impuls nodig hech. Ken belangrijke voorwa.in.le in ilu verband en
ook goed passend in het verlengde van schema I is, dat er meer longitudinal
patientgebonden onderzock verricht wordt. om na te gaan of een betere \amcnwerking en continu'iteit van zorg tussen huisarts en vcrplceglnnsart!. inderdaad leiden tot een betere zorg voor de patient.
r* ? ' s ^ ^ - t
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De opbouw van dit proefschrift bestaat uit drie dclen, tc weten: "algemene
inlciding" (deel 1), "vanuit institutioncle zorgvcrlening naar extramuralc zorgvcrlcning" (deel 2) cn "de samenwerking verpleeghuisarts en huisarts nader
onderzocht" (deel 3). Daarnaast worden in een addendum enige voorbeelden
gepresenteerd van klinisch onderzoek in of vanuit het vcrplceghuis.
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In de "algemene inleiding" (deel I) wordi de hedendaagse verpleeghuiszorg nader
gepositioneerd in het spectrum van de zorg voor ouderen en chronisch zieken.
Demografische onrwikkelingen, capacitaire en budgettaire problemen in de
gezondheidszorg, overheidsvisies cn veranderende wensen van de zorgvragers
blijken ertoe bijgcdragcn tc hebben dat in het afgelopen decennium de verplecghuisvcrplaatstc zorg zieh sterk ontwikkeld heeft.'
Dczc ontwikkcling doet nieuwe zorgmodalitciten ontstaan en dwingt tevens tot
spccifickc aandaclu voor de samenwerking tussen zorgverleners binnen en buiten
het verplceghuis.
In de algemene inlciding wordt ecn drietal vraagstellingen gerormuleerd in het
kader van het verpleeghuiszorg- <?n vcrplccghuisgcneeskundig onderzoek en in
samcnlung daarmee wordt de opbouw van het proefsehrift aangegeven.
De vraagstellingen betroffen:
1. Welke doclgroepen m.ikcn intra-, semi- en extramuraal gebruik van verpleeghuis/.org?
2. Welke zijn de cffee ten van de verpleeghuiszorg op deze doclgroepen?
V Hoc Staat het met de (transmurale) samenwerking tussen disciplines uit het
vcrplecghuis en disciplines daarbuiten?
Hinnen het kader van vraagstelling 1 wordt een profiel beschreven van
dagbeli.uulelingspatienten; ten aan/.icn van vraagstelling twee wordt verslag
gedaan van een inventariserend onderzoek naar de effecten van een aantal
subsiiiuticprojcctcn verpleeghuiszorg en ten aanzien van vraagstelling 3 wordt
uitvoerig ingegaan op de samenwerking tussen verpleeghuisarts en huisarts.
In hfl hicrnavolgcndc wordt in eerste instantie de volgorde van de onderscheiden
dclen van hei proefschrift gcvolgd. 1er afsluiting worden de onderzoeksactiviteiten
aangaande de samenwerking tussen verpleeghuisarts en huisarts in een breder
kader geplaatst.
Ifanui't inifrtufionc/e /oryver/cnmg noor ertromurafe
Deel 2 waarin de iransmurale ontwikkeling van de verplecghuiszorg aan de orde
konu. is voor wat betreft de paragrafen 2.1, 2.2 cn 2.3 beschrijvend van aard. Na
een kort historisch perspectief, worden de mogelijkheden van de hedendaagse
verpleeghuiszorg beschreven.
Paragraaf 2.4 doet verslag van de eerste ervaringen met een aantal substitutieprojeeten verplecghuiszorg in verzorgingshuizen. zoals die plaatsvindcn vanuit
verpleeghuis de Riethorst (voorhecn St. Agnes) tc Ciccrtruidcnberg. Het betreft
een klcinschulig inventariserend ondeivoek waarbij het verzamclcn en verwerken
van er\-aringsgegevens centraal stond.
Het hcl.mi; van effect-onderroek is duidelijk. Evaluatie is immers onmisbaar bij
zorgvernieuwing. want allcen daardotir is tc beixirdelen ot continuering en brede

verspreiding van de innovaue wenselijk is. IdeaaJ bij ecn zorgvcrnieuwings«tpcriment zou de aanwczigheid van cen controlegrocp zijn. die mt vergclijkbare
patienten met een traditionele zorgverlcnmg bestaat. Hicrdoor kan i miners
beoordeeld worden of de innovatic verbctering van kwaliteit, lorg op maat en
efficicntie oplevcrt. Het is echter - argc/icn van ethische probleincn - niet cenvoudig om ecn zuivcrc controlegroep samen te stellen. De pluntormiteit van dc
doelgroep verplecghuisgeindiceerde patienten en dc bij veel patienten aanwe/ige
complexe problcmatick maken hct immer» nict gemakkclijk om via r.indomisatic
homogene onderzocksgrocpen te maken. Bovcndicn is, door hun vulnciahilitcit.
tijdens de looptijd van wetenschappelijk onderzock een aanzicnlijkc uitval van
patienten tc vcrwachtcn. Ecn mogclijkc oplovsing, die dcels tegemoei k.m komen
aan deze problemcn. is om vix>ralsnog hct accent tc leggen op longuudm.ial
ondcrzock bij (populaties van) verplecghuis(gcindiceerde)patientcn, die in lu-i
onderzoek controlc voor zichzclr kunncn zijn. Uiteraard 7-al daarbij gczorgd mocten worden voor dc arwezigheid van ecn "carry-over effect.", zodat bij hct mctcn
van hct errect van verschillende intcrventics nict ecn situatic ontstaat dat hct cfrcct
van dc ene interventie van invlocd is op dc effectivitcit van de crop volgende
interventic.
Cieconstateerd mag worden dat gcdegen (landclijk) crtcctondcrzoek met betrckking
tot de cxtramuralc vcrplceghuiszorg ontbrcckt. Icn aanzien van dc vcrplccghuisdagbehandeling wcrd in paragraat 2.3 al een vergelijkbarc constatcring gemaakt.
Niettemin wordt uit het in paragraaf 2.4 weergegeven ondcrzock duidclijk dai
verpleeghuivsubstiruticzorg vooralsnog geen echte verpleeghuiszorg is en derhalvc zeker voor kwaliteitsvcrbetering vatbaar. Bij hct verrichten van dcrgclijk
onderzoek is het overigens ook belangrijk om rekening tc houden met licl fcit dai
de optiek van de patient/bewoner veelal anders is dan die van dc hulpverlencr. Zo
kan bij de substitutiezorg onrvangende bewoners en him familiclcdcn grotc
satistactic bestaan, omdat voortzetting van het verblijf in hct eigen appartcincni
binnen het verzorgingshuis gcrealisecrd wordt, terwijl bij dc verplceghuismedewerkers die de substitutiezorg vcrlcnen bedenkingen bestaan over dc kwaliteit
van de verpleeghuisvervangende zorg, omdat zij het idee hebben dai hct
volwaardigc verpleeghuiszorgconcept in het project onvoldoende gcrealisecrd
wordt.
Paragraaf 2.5 kan beschouwd worden als cen overgang naar het deel over dc
samenwerking tussen verplceghuisarts en huisarts. Er wordt nadcr ingegaan op dc
kenmerken van de doelgrocp voor de verplceghuisdagbchandcling, waarmec ook
bijgedragen wordt aan de primair gewenste beschrijving van dc doclgrocpcn voor
verplecghuiszorg.
Het beschrijven van de kenmerken van dagbehandelingspatientcn kan bovendien
enig inzicht verschaffen in de kenmerken van transmuralc paticntcn, die zieh
bevinden in hct traject tussen specifieke, institutionclc verplceghuiszorg en specifiekc thuiszorg. Daarcnboven zijn zowcl huisarts als vcrpleeghuisarts bctrokken
bij dc bchandeling van dagbehandelingspatientcn.
Uit het onderzoek blijkt dat hct merendcel van de dagbehandelingspatientcn
ouder is dan 65 jaar en tweevijfde deel zclfs ouder dan 80 jaar. Er is cen lichte
overvcrtegenwoordiging van vrouwen en dc patienten komen grotcndccls vanuit
de eigen thuissituatie en blijken gckenmerkt tc worden door ecn morbiditeitspatroon van chronische aandoeningen, die gepaard gaat met een aanzicnlijke
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invaiiditeit en beperkingen van de mobiliteit. De gemiddelde hulpbehoefte en
behandelduur (driekwart jaar) blijken in de periode 1986-1995 ongeveer gelijk
gebleven tc zijn. Voor ruim 1Ü procent van de somalische en 40 procent van de
psychogcriatrische patienten blijkc de dagbehandeling een voorstation voor
verpleeghuisopname te zijn. Deze bevindingen wijzcn erop dat er sprake is van
ccn tamclijk vast omschreven doelgroep voor dc verpleeghuisdagbehandeling.
Omdat in dit transversale onderzoek twee gescheiden onderzoekspopulaties
werden vcrgcleken, respecticvelijk de groep opgenomen en de groep ontslagen
dagbchandclingspaticnten in 1995, wordt gcpleii voor het verrichten van
prospecticf onderzock, waarbij patienten van opname tot ontslag gevolgd worden.
Samcnvattcnd wordt uit deel 2 duidelijk dat verankering van nieuwc verpleeghuisfunctics erg gcbaat is met uitgebreider en gcdegen evaluatie-onderzoek.
Met merendcel van het wcl besthikbare Nederlandse onderzoek naar (determinanten van) oudcrenzorg is gebaseerd op cross-sectioneel onderzoek, dat zieh
bovendien vrijwel cxclusiet rieht op de thuiszorg. Het gebruik van bevolkingssicckprocvcn, waarin weinig patienten van verpleeghuizen en ook weinig
bewoncrs van vcrzorging.sh11i7.cn voorkomen, ligt hieraan medc ten grondslag."
Bovendien zijn cr dus vaak problemcn bij het recruteren van verpleeghuispatiüntcn in een ondcreockspopulatic. Dczc aan cross-sectionele ondcrzoeken
inhercntc liepcrkingon IxTckcncn dar cr geen causalc relaties vasrgesreld kunnen
worden tus.sen diverse kenmerken van ouderen en het gebruik van een breed scala
aan zorgvoorzieningen. Daarvoor zijn bcloopstudics naar het gebruik van zorg
nodig. Het is dus logisch dat er steeds nicer stemmen opgaan voor het verrichten
van longitiidinnal i'n multidisciplinair onderzoek ter onderbouwing van het
integrale oudcrenbeleid van de overhcid, alsmede om meer richting te geven aan
ecn doclmatigc en erreaicve zorgvcrlcning aan oudcrcn. Tevens om de effecten
van het voorgestane substituticbclcid betcr tc kunnen vaststellen.' Voor het
verrichten van dergelijke studies is de ontwikkeling van een specifiek en integraaJ
p.uicnt-hcoordclings- e'n volgsystecm van belang, waarmee patienten gedurende
him hole "medische- en zorgcarrierc" gcvolgd kunnen worden, zowel extramuraal
als semi- en intramuraal." Ten aanzicn van het toekomstige onderzoek in de
vcrplceghuisgenccskundc en dc verplccghuiszorg kan in dit verband gewezen
worden op de mi in enkclc Nederlandse verpleeghuizen lopende onderzoeken
met het internationale Resident Assessment instrument (het RAl-sysreem)."* Dit
patitntbcoordelingssysteein wordt niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook
in andere Kuropc.sc landen dan Nederland gebruikt. Bij gebleken geschiktheid
zou bredere implementatic het op termijn mogelijk maken dat de Nederlandse
verpleeghuispopulatic en verplccghuiszorg bctcr vcrgelekcn kunnen worden met
die vin residenticlc zorginstcllingcn ciders in dc wcreld.
Oe somemwrirmj Wfp/eejftuworts - Zioi'sorts norfer ondef7oc/»r
Dec I 3 van het proctschriti, gaat n.ider in op de samenwerking tussen verplceghuisarts en huisarts.
In paragraat 3-2 wordt de actualiteit van deze samenwerking in algemene zin
gc positioner rd.
Uit ons ondcrrock, zoals weergegeven in de paragrafen 3.3. 3.4 en 3.5. wordt
duidelijk dat er nog nauwclijk sprake is van ecn breed verpreide zorginhoudelijke

samenwerking tussen huisarts en vcrpleeghuisarts. Daar waar dc onderlinge
samcnwcrking tussen verpleeghuisartsen en huisartsen. mndom verpleeghui/en,
wel meer gestalte hecrt gekregen, hangt deze samen met voor de hand liggende
elcmentaire samenwerkingsprincipes.
Geconcludecrd wordt dat de samcnwcrking tussen huisarts en verpleeghuisarts
beter tot stand komt in minder verstedelijkte gebicden en daar waar gocde onderlinge samenwerkingsarspraken gemaakt zijn en beiden sanu-n bi| dc /org bctrokken zijn. En voons ook daar waar vcrplecghuizen bij het gencreren van innovaiieve transmuralc projecten een financiele vergocding voor dc huisarts hebben
opgenomen. kegelmatig en adequaat ondcrling wcrkionuci (itsscn huisam en
verpleeghuisarts blijkt eveneens bij te dragen aan een bctere continuiteit van de
medische zorg.
Bcvorderende ractorcn daarvoor zijn:
het belang dat zowel huisarts als verpleeghuisarts hechten aan een goede
onderlinge samenwerking;
het reit dat huisartscn kennis hebben van, waardering hebben voor en belang
hechten aan de expertise van het verpleeghuis en van de verpleeghuisarts;
de aanwezigheid van verplceghuivartscn die zijn tocgerust voor vamenwerking,
doordat ze voldoende kennis hebben van dc mogclijkhcdcn van dc huisarts
alsmede van andere samenwerkingspartners;
het investcrcn van tijd door zowel de huisarts als de verpleeghuisarts in de
onderlinge samenwcrkingsrclatic.
en zorgnefiverten
In algcmenc zin is afstemming tussen de behandclingen en zorgpakkcttcn van
verschillende zorgaanbieders nodig om een continue en integrale zorg tc kunncn
bieden."
Strategisch gezien is het fenomcen van de samenwerking dan ook een attuccl
item geworden in de ouderenzorg. Recente ontwikkclingen wijzen crop dat vcel
zorgaanbieders in toenemende mate, zij het in het begin experimented, kiczen
voor netwerkachtige constructies.' Dezc onrwikkcling wordt vcrstcrki door dc
transmuralisering van de zorg. Hierbij wordt de zorg niet langer meer op de
tradirioncle plaats gegeven, maar zo mogelijk daar waaraan de patient de
voorkeur geeft; het individuele zorgproces Staat ccntraal. Andere achtcrgronden
zijn het, mede van overhcidswege, voorgestanc streven naar de-ins(itutionalisering
en zorgsubstitutie.
Het feit dat bij transmuralc zorgverlening de patient gevolgd wordt door de
zorgaanbieders heeft wel als consequentic dat cr "nieuwc" toetredcrs op de
extramurale zorgmarkt komen. Zo bieden verpleeghuis en verzorgingshuis ook
zorg aan huis en levert het ziekenhuis zorg buiten de murcn ("zickenhuisverplaatste-zorg").
Deze transmuraliteit vraagt automatisch om samenwerking tussen de
verschillende beroepsgroepen/zorgaanbieders: wijkverpleegkundige - ziekenverzorgende, vcrpleeghuisarts - verzorgingshuis, verpleeghuisarts - huisarts, huisaru
- verzorgingshuis, wijkverplecgkundige/-verzorgende - huisarts, huisaru - specialist,
verpleeghuisarts - specialist, verpleeghuis - ziekenhuis, verzorgingshuis - ziekenhuis,
verpleeghuis - verzorginsghuis etc. Men duidt hier ook wel op de "zorgketen": het
pnmairc proces van de zorgverlening.'
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Is de samcnwerking in de as huisam-medisch specialist-verpleeghuisarts ondcr
mccr van belang voor dc continuiteit van de medische zorg; voor deze medische
disciplines is ook de afstemming met andere hulpverleners van belang. Zo blijkt
uit ons onderzock dat alle respondcrende huisartsen in de dagelijkse praktijk van
de ouderenzorg in zeer hoge mate waarde hechten aan de samenwerking met de
wijkvcrplecgkundige. De helft tot meer dan de helft vindt bovendien de samenwerking met het maat.schappelijk werk, de gezinszorg, de eersiclijns-fysiotherapic
cn dc RIACiCi van belang.
ü p vcrgclijkbarc wijzc maken de ziekenhuisverplaatste zorg in verpleeghuizen
(die bijvoorbceld leidt tot ecn steeds sterkere profilering van de rcvalidatiefunctie
van het vcrpleeghuis) en de verplecghuisverplaatste zorg zelf, ook voor de
vcrplecghui.sari.s cn het vcrplccghuis, dc samcnwerking met andere hulpverleners/
zorgaanbieders van buiten het vcrpleeghuis in toenemende mate belangrijk. Ook
dit wo rill bevestigd in ons onderzoek waarin de meeste responderende
vcrplccghuisart.scn met name het belang van dc samenwerking met de thuiszorg,
dc ecrstclijns-fysiothcrapie cn dc RIAGCi aangeven.
Hecrt de vcrplccghui.svcrplaatstc zurg in dc afgelopcn jaren al geleid tot cen sterk
toenemende samenwerking tussen verpleeghuizen cn verzorgingshuizen, de
laatste tijd ziet men ook de samcnwerking tussen verpleeghuizen en thuiszorg
gelcidclijk aan nicer gestalte krijgen.
I )e voorgc.sunc omwikkcling van dc genoemde netwerlcachtigc samenwerkingsconstrueties zal daarmee inderdaad steeds meer gestalte krijgen. ten daarvoor
nooil/.ikclijk plan van "aanpak moderniscring AWBZ". waarin onder andere de
integrale /org door vcrpleeghuis, vcrr.orgingshuis cn thuiszorg zijn opgenomen is
hiervoor inmiddels reeds beschikbaar.'"
De samcnwcrkingsvcrbaiulen die inmiddels her en der in de ouderenzorg
ontM.ian, /.ijn plunlonn en kunnen algemeen (zorgeoncerns) 6t ziektegericht dan
wel specifick zijn (netwerken voor CVA-zorg of voor psychogcriatrische zorg). Ze
worden van overheidswege uit gefacilitcerd met subsidies uit een zorgvernieuwingsfonds.
Een bclangrijk motief om te gaan samenwerken is dus gelegen in zorginhoudclijke en kwalitatk-vc overwegingen, veclal gerclateerd aan het primaire proces.
Samcnwcrking tussen vcrschillende hulpverleners kan leiden tot een betere
arstemming van het aanbod op dc vraag cn daarmee leiden tot kwaliteitsverbetering van de /.org: verbetering in de continuiteit van zorg, zorg-op-maat en
paticntgcrichtcr handclen."'"
Uiteraard gcldt hier opnieuw dat deze verwachte positieve gevolgcn van samenwerking ondcrbouwd zouden moeten worden door middel van longitudinaal en
ook multidisciplinair onderzoek.
Tcrugkomcnd bij de huisarts en de verpleeghuisarts kan vastgesteld worden dat
zij in dit verband ook bcschouwd moeten worden als samenhangendc elementen
in een /oignetwcik. Hun samcnwerking kan, anaioog aan de rclatie huisartsmedi.sch specialist, concreet omschreven worden als het totaal van de op elkaar
argestemde activiteiten. gericht op de ondersteuning van elkaars beroepsuitoefening.'"' Kr bc.st.uii vcrvolgens twec mogcliike vormen, namelijk dc scqucnticle
samenwerking met "opvolgende athankeliikheid" (bijvoorbeeld bij opname van
een patient in het verplceghuis) en de integrale samcnwerking met aanvullende

afhankeli|kheid (bij patienten waarbij ze samen betrokken zijn, zoals dagbchandelingspatienten en substitutiezorgpatienten)." Samenwerking staat orvalt daarbij in hct ccrste geval met de ondcrlinge commumcatie (gocde ovcrdracht) en in
het rwccdc gcval met dc ondcrlinge arstemming. ' In hct vcrlengdc hicrvan
passen ook dc rcsultatcn van ons eigen onderzoek.

In de praktijk zullen samenwcrkmgsprocessen de tijd moctcn krijgen om rüstig
uit tc kristalliscrcn.
Knclpunten. zoals ook aangegeven in ons onderzoek, kunncn opgclosi worden
door hct maken van goede samenwerkingsarspraken en/of samenwerkingsprotocollen.'
Hen in het initiele stadium vaak adequate vorm van samenwerking blijkt "consultatie" te zijn. Consultatic is een vorm van samenwcrking waarhij kennisovcrdracht en deskundigheidsbevordering plaatsvinden. Kr bcst.un diverse vormen
zoals telefonische consultatic. diagnostische consultatic, consultatichijccnkomsicn,
consultatieve verwijzing en gezamcnlijkc consultatic'"
Hct consultatiemodcl heeft zijn waarde in de relatie huisarts-medisch specialist
reeds bewezen." Ook in ons onderzoek krijgt het als samenwerkingsvorm adhesic
van huisartscn en vcrpleeghuisartscn, waaruit atgclt-id mag worden dat rrequrntc
wcdcrzijdse consultatic ecn gocd uitgangspunt is bij hct vcrdcr vormgeven van de
samenwerking tussen huisarts en verplceghuisarts. Ken conclusie die ook past bij
de in dit verband door de Landelijke Huisartsen Vercniging (l.HV) en de Ncdcrlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen (NVVA) uitgebrachte nota."
Aan huisartsen en verpleeghuisartsen derhalve nu de taak om locaal/regionaal dc
onderlinge (transmurale) samenwerking op basis van gocde arspraken en gclijkwaardige betrokkenheid nader vorm te gcven en te laten uitgroeien tot een voor
de patientenzorg wenselijke vorm.
Verpleeghuisartsen en huisartsen zullen daarbij ook mcer dan ooit voorbcrcid
moeten worden op samenwerkingsproccsscn in de gezondhcidszorg.
Het merendeel van de aan ons onderzoek participerende huisansen en
verpleeghuisartsen vindt het beiangrijk dat er in de basis- en vcrvolgoplcidingen
aandacht besteed wordt aan de wederzijdse beroepsinhoud (fn is er ook van
overtuigd dat de onderlinge samenwerking bevorderd kan worden door hct
samen onrwikkelen en volgen van bij- en nascholing.
Bij de herziening van het curriculum voor dc opleiding tot basisarts zou dcrhaive,
in hct vcrlengde van de transmurale ontwikkelingcn in de gezondhcidszorg, mecr
aandacht aan samenwerkingsfenomenen geschonken moeten worden. De bureaus,
respectievelijk de Organisatoren van post-academisch onderwijs zouden zieh
eveneens mcer moeten richten op multi- en interdisciplinairc nascholingsprogramma's. Daarbij zouden scholingsactiviteiten die uitgaan van ecn problcemgcrichtc benadering de voorkeur verdienen, omdat deze dc multi- of intcrdisiciplinair samenwerkende disciplines zullen dwingen om samen te denken over
en te werken aan oplossingen voor gepresenteerde complexe problematiek.
Tenslotte zou in de beroepsopleidingen tot huisarts en verplceghuisarts gedacht
kunnen worden aan het organisercn van gezamenlijke tcrugkomdagen voor
huisansen- en vcrpleeghuisansen-in-opleiding, waarbij, naast de kennismaking

met clkaars werk, spccifieke aandacht bestced kan worden aan problematiek die
zieh voordoct op de raakvlakken van beide vakgebieden.
Initiatieven hicrvoor lopcn, zoals aangcgeven, reeds aan de Universiteit van
Nijmegen."'
Oe somenwer<f;ng /lu/sorts- yerp/eeg/?u;sarts ;n
Hicrondcr wordt nog dieper ingegaan op enige andere aspecten, die passen
binnen hct analyse-model van de samenwerking (paragraaf 3.5), voor zover ze
nict zijn besproken in ons eigen onderzoek.
•••:••'.
i«
Voor dc rcaliscring van een goede onderlingc samenwerking zijn ook
ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen van de huisartsen en verpleeghuisartscn van belang.
Zo /ullcn huisartsen in dc tockomst mcer collcga-gcorienteerd mocten worden,
in plaats van louter patient-georicntccrd." Tot voor kort waren huisartsen in het
primaire proces immcrs maar in beperktc mate taakamankelijk van andere
zorgvcrleners. Voor hct mcrendcel van de hulpvragen kon de huisarts ook zonder
of allcen met ad hoc samenwerking volstaan. Ken veelgehoorde opvatting onder
huisartsen. die in feite ook naar voren komt uit ons eigen onder/.oek, is: "Als we
als huisarts bchocltc hebben aan ovcricg, ncmen we daar zelf wel het initiatief
vooi en dan kuna ci uuk ovcilcg"!
Uit ons onderzoek en dat van anderen blijkt dat de te verwachten frcquentere
contromaiic met (oudore) patienten, die ecu complcxc hulpvraag hebben, de
huisarts meer taakamankelijk van anderen zal maken."
Verplccghuisartsen op him bcuri, die gewend zijn om vanuit een regierol samen
te werken in ecu systeem van continue, langdurigc. systematische en multidisciplinaire zorg, zullen primair vanuit een complementaire invalshoek bij
mocten dragen aan de samenwerking met huisartsen.
Hct gegeven dat er in de /.org een groeiende wederzijdse afhankelijkheid te
verwachten is, moet gekoppcld aan hct dreigende artsentekort in Nederland,
moci d.iarbij cvcnccns voldoendc vocdingshodem zijn voor een goede, door
middcl van alsprakcn gereguleerde, samenwerking.
Naast de actuclc ontwikkelingen kan dc samenwerking tussen hulpverleners in de
gc7.ondhcid.s7.org ook bc/.ien worden vanuit een sociologische invalshoek.
Zo heeft Kerstcn, om een bcter bcgrip te krijgen van dc rclatic huisarts-specialist
teruggegrepen op de sociale uitwissclingsthcoric van Thibaut en Kelley." De basis
van die thcoric houdt in dat mensen in hun rclaties streven naar zo groot
mogclijke "baten" en zo weinig mogelijke "kosten".
Naast dit "kostcn-batcn"-principe worden ook andere determinanten van
samenwerking onderscheiden: "athankclijkheid", "macht" en "invloed" ten opzichte v-an elkaar in de rclatic e"n dc situatie waarin dcze relatie vorm moct krijgen.'**"
Tcnslottc kunncn ook "normen" ontstaan danvvel vastgclegd worden, waarmee
gedragsrcgcls van kracht worden voor personen die ccn relatie met elkaar hebben.
Optimale samenwerking is waarschijnlijk het beste te reaiisercn vanuit ccn "winwin'-situatie v»H>r elk van de in de relatie participcrende hulpverleners. Wederzijdse
"arhankclijkhcid" is in de relatie huisarts/verpleeghuisarts niet zo sterk aan de orde.
Sclcctic-invlix-d op basis van vcrwijspatroon speck nauvvelijks een rol. Capacitair

gezien is in de verpleeghuiswereld bovendien sprakc van ecn schaarstcmodcl.
De pnncipes van "macht" en "(lorg)invloed" beginnen pas dc laatste jaren een
rol te speien, in relatie tot de domeindiscussic die ontsuan is nu vcrplccghuizcn
en dus ook verpleeghuisartscn mogelijkheden hebben gekregen om in de
eerstelijn te gaan acteren.
De discussic omtrent wie in de tockomst in dc verzorgingshuizen de eindverantwoordcliikheid voor de medische zorg moct gaan dragen. is daurhij het
mccst pregnant en voor de bcrocpsvercnigingcn ook aanleiding om ecn en ander
samcn te gaan regclcn.
Welke baten zijn er dan voor de huisarts cn vcrplccghuisarts tc onderscheiden aan
cen onderlingc samenwerking?
Wat beircrt de financiele aspecten is het zo dat een vcrplecghuisarts in loondienst
werkt en ecn huisarts op abonnementsbasis. Voor ecn vcrplccghuisarts zijn er aan
dc samenwerking met dc huisarts geen financiele v(x>rdclen verbanden. Saincnwerking met betrekking tot patienten die in het vcrplceghuis opgenomen moeten
worden, biedt ook aan dc huisarts gecn financielc incentives. Be/.oekcn van
opgenomen patienten of betrokken willen zijn bij beslissingcn onureni dc
zorgvcrlening in het vcrplecghuis, zijn sterk afhankclijk van dc taakopvatting van
de individuele huisarts. Baten liggen hier dus vooral in de ideologische srecr.
Kxpressic ervan betekent tijdsinvcstcnng cn extra wcrkhclaMing.
Ten aanzien van dc dagbehandeling zijn er voor zowel huisarts als verplecghuisarts ook gecn financiele prikkels verbünden aan saincnwerkingsactiviteiten.
Samenwerking zal zieh ook hier dus primair vanuit ideologische, zorginhoudclijke
en professionele gronden moeten ontwikkelen. (Ideologische baten!)
Substitutie-activiteiten leveren voor de huisarts veelal ook geen financiele voordelen op, terwijl er in hun optiek wel vaak mecr inspanning cn tijdsinvcstering
van hen verwacht worden, in relatie tot de uitvoering van de gegeven adviezen
vanuit het extramuraal werkende verpleeghuis. Ken financicle prikkcl kan hier
overigens wel positieve gevolgen hebben, zoals uit ons onderzock is gcbleken.
Eventueel toekomstig verlies van het verzorgingshuis als "huisartsendomein"
levert wellicht wel financiele nadelen op.
Een derdc aspect, dat op een of ander wijze invloed kan hebben op dc onderlinge
samenwerking tussen verpleeghuisarts en huisarts, heeft te maken met dc
bcroepsonrwikkeling en de positie in het veld van dc gezondheidszorg van
respectievelijk de huisarts en dc verpleeghuisarts.
De crux van het medische professiebegrip is dat cen speeifiek cn door dc overheid
gelegitimeerd beroep, eigen kennis bezit en vanuit die kennis een zekere mate van
autonomic krijgt, voor wat betreff de opzet en uitvoering van dc eigen
dienstverlening. Deze speeifieke kennis cn künde leiden ertoc dat beoefenaren
van het betreffende beroep vervolgcns een claim leggen op cen bepaald domein
in het totale veld van de gezondheidszorg." •' Autonomie cn eigen domein
kunnen alleen worden verworven en blijven bestaan als daarvoor maatschappelijke erkenning bestaat. Daarom moet ecn professie ervoor zorgen dat er
continue aansluiting blijh bestaan met veranderende maatschappelijkc eisen.
Professionalisering wordt daarmee ook tot cen dynamisch fenomecn. Legitimatie
moet voortdurend opnieuw bevestigd worden/'
Professionalisering krijgt onder andere gestalte via een eigen opleidingsstructuur
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en bcfocpsspecifiek weccnscrtappcliik ondcraoek, maar ook in beiangrijke mate
het realiseren van een coiiectief verworven machtsposicie." Ecn beroepsmo« de tedtn sgecds kunncn normercn in het lichr van een voonduTcnd
veranderend maasschappeliik tijdsbceld. He? mtddei daarvoor is de heroepsüfgant.U£te (voor huixartwH dc lattdelijke Huisartsen Verentging {LHV) en VQOT
vcrpkcghuisaiiicn de Nederfandse Veteniging van Verpkeghuisansen CNWA)).
Hei pK4eSsiftß*lt«»irigspHK;cs van wwe! tic huisarts aktle verpiecgiKHsans wordl
itcfk betBvloedl door maatschappdijke en politieke onrwikkeitngert. tJvcrhcid e»
steifen ««dv tnecr eisen aan de geamifheklsz**rg, Be zöfg dkm
en vraaggencht ie worden in pkats van ünbesigsnehs. Van prolessitmals wardt verwätht dat sif vetantwocMdtng jrfkg^R v^»r htm zergaedm-
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V » 4 t RtjA-v^ dc Ven ondcrsebcidt tß haar prorfschrift drie fesee KJ bet
prutassionalisc-ringsproccs van dc hukarssgeneeskuadeJ' IR die pertode voer 1975
was sprakv van de aibakenmg van e«n ci|^n domein finclasiei oprkfetasg vas de
LHV C IMS) en h « Hederiands Muisansen ikueeescfeap IMHGI119%», fe d*
petknle van 1**75 tot t9$? w ^ sprake van beschenamg van net {&»t%in; sker
irnsuiuuuiiiii.w! ing et\ icgiiüHcfus^ (Basütakrnpiikket 1983. Coavcnaßt Overfseid
en LHV 1985, waann omkr andere aandatbc voor de beroepsopleitiäRg, J e
fitwicw-fiftg van dcskutHiiglicidsbcvoKirftt^, de gootlwtlkegelB^ e» feet «esägingsbefeid). IJe perunie VJII f*/H? tor fWi, waann pon[iek-maarschappeii|k
steeds meer aandacht kwam voor de markrwerking en de funetiegerichte
l>rnadering in dc zorg, was een periode van specifieke aandacht voor de interne
ummaiMg, waarbij de va.stgcstelde taakomschrijving van de huisarts, ook met het
oog op de toekom.stigc positie, tot interne norm verheven werd. Het NHG had
inmiddcU het staiuiaardentieleid t>pgezet, waarmee ook een basis werd gelegd
voor verdere nornumtwikkeliiig in de tockomst. De L.HV zette een beleid uit
voor versterking van de beroepsorganisatie, het kwaliteitsbeleid en dc versterking
van de ccntralc positie van dc huisarts.
Duidclijk wa-s inniiddels geworden dat de breedte van het werkterrein, in
combinatie met de vcelal solistische uitvoering en de pas sinds 1975 bestaande
specitieke aaiuiacht voor de institutionalisering van het beroep, ertoc bijgedragen
hadden dat Inus.irtsen onderlingsterk verschildcn in hun praktijkuitvoering. Het
inmiddels op gang gekomen wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgeneeskunde bevestigde dit beeld. Voor de versterking van de toekomstige positie van dc
huisarts zou derhalve gestreetd mocten worden naar een situatie waarin de
verschillen tussen individuele huisartsen. met betrekking tot hun praktijkuitvoering, tot aanvaardbare proporties worden teruggebracht. Ken belangrijk
tniddcl om deze beleidsdoclstcllingen te verwezenlijken werd gezien in de
huisartsengroep (HACiRO) cn in de nadere prorilenng van hei standaardenbeleid.' ''-'" Op beide terreinen is het argelopen decennium dan ook het nodige
gebeurd. Inmiddels is er bovendien een svsteem van verplichte nascholing/
toctsing opge/et. gekoppeld aan de herregistratie.
Daarbi) is er ten aatuien van het behoud van de centrale positie van de huisarts
in de gnondheids/org de argelopen jaren ook veel te doen geweest over diens
"poortwachterstunetie cn over diens regierol in de thuiszorg. Dcsalniettemin
zijn er, ook uit onderzoek, aanwijzmgcn dat deze beide laatste nineties vooralsnog
onvoldoendc uit de vert konien. In hun poortwachtersrol lijken huisartsen

bijvoorbeeld nog onvoldoende selectief te verwijzen naar de tweedelijn en ook te
weinig de continui'teit van zorg met betrekking tot door hen vcrwezcn patienten
te bewaken. '"'*-"*
Bij zorgvemieuwing in de ouderenzorg or thuiszorg en bij de onrwikkeling van
regiovisies blijken huisartscn wel vaak als participant bcirokkrn doch nict zozecr
als initiatietncmcr."*"- Daarbij zijn de banden van huisartscn met andere
gezondheidszorgvoorzieningen nog vaak te zwak." Een en ander kan uiteindclijk.
voor wat betreft de rol van de huisarts in de coordinate en de organisatic van de
zorg, ecn bedreiging vormen voor hun domcin in rclatic tot dc tln11.s7.org en het
verzorgingshuis.
Alles overziende. is het duidelijk dat de huisamgenecskunde de .tf'gelopeM
decennia een eigen positie hceft opgebouwd. waarbij hct gcncralisnschc karakter
de basis van dit domein vormt. Er is vcel aandacht besteed aan de opbouw van
het vakgebied. Politick-maatschappclijke onrwikkclingcn (waarondcr hct strcven
naar betcre samenhang en tocgankelijkhcid van dc zorg, naar ccn grotcrc invloed
van de patienten en naar kostenbehecrsing) beinvloeden echter de traditionele
visie op dc autonomic van dc professional. 7.o ook die van dc liim.irtv Werken
aan de kwalitcit van dc huisartsgeneeskundige zorg, aan vcrstcrkmg van het
groepsgewijs opereren (Huisartsengroep (HACjRO)/ Huisartscn Ondcr Ken Dak
(HOKD)) en aan het sluiten van de gcledcrcn binnen de beroepsgroep worden
daarop als anrwoorden gezien. Specificke aandacht voor dc samenwerking met
andere partijen in de gezondheidszorg zal daarvoor cveneens belangrijk zijn.
Ten aanzicn van de professionalisering van de verplecghuisgenecskunde kan in
het verlengde van bovenstaande het volgende opgemerkt worden.
Nadat in 1968, met dc invocring van de Algemene Wet Bijzondere Zicktckostcn
(AWBZ), het verpleeghuis als instituut binnen de Nedcrlandse gezondheidszorg
was erkend, kwam deze erkenning voor het vakgebied van dc verplecghuisgeneeskunde pas in 1989-1990, met de start van een eigen oplciding tot
vcrplecghuisarts (1989) en de opening van een eigen register in 1990. Hct
specifieke van de medische zorg voor patienten, opgenomen in een verpleeghuis
(= het domein) werd daarmce dus pas een decennium geleden ook maatschappclijk
erkend. De verpleeghuisgeneeskunde krecg daarmee ook een eigen identiteit
tussen de generalistische huisartsgeneeskunde en de specialistischc geriatric.' "
Realiseren van deze registratie en erkenning van verpleeghuisartscn, alsmcde van
een eigen opleiding zijn belangrijke taken geweest van de Nederlandse Vcreniging
van Verpleeghuisartsen ( N W A ) , die in 1972 werd opgericht. Dc ccrstc 20 jaar
hield deze vereniging zieh dus met name met de inhoud van het bcrocp bezig;
een vergclijkbare onrwikkeling als genoemd bij de huisartsgeneeskundc. Een ander streven, namelijk het genereren van wetenschappclijk onderzoek op hct
gebied van de verpleeghuisgeneeskunde, heeft wel een kleine impuls gekregen
door de start van de eigen beroepsopleiding, maar aan het eindc van de
negentiger jaren zijn er in dezen nog nauwelijks strueturcle ondcrzoekslijncn van
de grond gekomen.
Ten behoeve van de verdere onrwikkeling van de verpleeghuisgeneeskunde zal
derhalve nog veel cnergie gestoken moeten worden in de rcalisering van ccn beter
onderzoeksklimaat, in de motivering en scholing van verpleeghuisartsonderzoekers
en in de onrwikkeling van strueturcle onderzoeksprogrammas." * Daarbij dient
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ook rckening gehouden te worden met het specifieke probleemgeorienteerde
karakter van de verplecghuisgeneeskunde en met het feit dat deze veclal in
multidisciplinair verband uitgeoefend wordt binnen de totale en integrale
verplceghuiszorg, die patienten in het verpleeghuis ontvangen.
Wat betrcft de aard van het verpleeghuisgeneeskundig onderzock blijft er, zoals
eerder aangegcven, in grotc lijnen een primaire behoefte bestaan aan kwalitatief
verantwoord epidemiologisch onderzoek, aan longitudinaal observationeel en
experimented paticfntgebonden beloops- en interventie-onderzoek en aan de
ontwikkcling plus validcring van voor de verpleeghuispopulatie geschikte meetinstrumcntcn en uitkomstmatcn.*•"•"'
Intcgratie van verpleeghuiszorgonderzoek en verpleeghuisgeneeskundig onderzock kan bereikt worden door in patientgebonden onderzoek na te gaan wat de
striictuur van dc verplceghuiszorg voor invlocd heeft op het zorgproces in het
algcmccn en de medischc zorg in het bijzonder. Aspectcn zoals leefklimaat, de
beschikhaarhcid en deskundigheid van vcrplceghuismcdewerkers en de wijze
waarop dc context van het verpleeghuis vciligheid en ondersteuning biedt, hebben
immers ccn duidclijkc invloed op dc uitkomst van het totale zorgproces.''*
Naast dc noodzakclijkc verdere profilering van het onderzoek zal aandacht voor
dc inhoud van het vcrplccghuisgcnccskundigc beroep het körnende decennium
ook bclangrijk blijven, waarbij bijvoorbccld de onrwikkeling van eigen standaarden en dc implementatic van ccn eigen bij- en nascholingstraject in het kader van
de herregistratie genocmd mögen worden. Ten aanzien van dergelijke onrwikkelingfii loopt dc vcrplccghuisgcnceskundc derhalve nog achter bij de huisartsgcnccskundc, maar is wel een analoog vcrvolgtraject voorstelbaar.
l'.en opmerkelijk feit is nog dat dc crkenning van de verpleeghuisgeneeskunde
kwam in ecu tijd waarin de verplecghuis7.org zieh tevens meer extramuraal begon
te prorileren en de verpleeghuisgeneeskunde zieh ook in het domein van de
huisarts begon te bewegen.
'lot op de dag van v.indaag staat het extramurale domein van dc verpleeghuisarts
nog niet vast; ook al is dc complementaire verplceghuisgenecskundige inbreng in
het ver/.orgingshuis inmiddels gemeengoed geworden.
Demokratische ontwikkclingen, wachtlijsten in de zorgsector, het overheidsstrcven naar versterking van de thuiszorg en de wens van veel ouderen met een
complcxe ruilpbehocfte, om zolang mogelijk in de eigen woonomgeving te
kunncn blijven, leiden er als het ware toe dat steeds meer patienten substituerende
vcrpleeghuiszorg thuis nodig zullen hebben. In het verlengde hicrvan vinden
inmiddels al in het hele land zorgvernicuwingsexperimenten plaats.'"
Uiteraard is hicrbij ook dc rol van zowel huisarts als verpleeghuisarts in het
geding.
In dc lubije tockomst zal naar verwachting de ondcrlinge samenwerking vanuit
huisartscnzijde met name ondcrsteund worden als de huisarts dc medische regie
in dc eerstelijn blijft behouden en dc inbreng van de verpleeghuisarts aldaar
prinuir consultatict en complementair van aard zal blijven.
Zorginhoudclijk /al de verpleeghuisarts. vanuit zijn loondienstverband, overigens
primair zijn expertise inzake de zorg voor patienten met meervoudig complcxe
hulpvragen willen "exporterrn" en niet zijn medisch territorium willen uitbreiden.
Uitgaande hiervan is verdere ontwikkcling van dc samenwerking dan ook met

name tc relateren aan het ideologische "continuitcitsncginsel"; dus her rich,
"vanuit een professional partnership", met respect voor elkaars expertise, samen
veranrwoordelijk weten voor de continuiteit van medische zorg.
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In die procfschrift zijn naast een algemene inleiding (deel 1) twee hoofdsecties
(deel 2 en 3) te onderscheiden: "Vanuit institutionele zorgverlening naar cxtramurale zorgverlening" en "De samenwerking verpleeghuisarts - huisarts nader
onderzocht". Daarna volgt nog hct deel "Beschouwing en samenvatting" (deel 4).
In ccn addendum ("Verpleeghuisgcneeskunde in ontwikkeling") worden voorbeclden van kleinschaligonderzock bij verpleeghuispatienten, dan wel populaties
van ouderen gepresenteerd.
Dee/ I: /Wgemene m/e;dmg, waagsfef/mgen en opbouw proe/sc/jn/if
In hct ccrstc deel wordt ingegaan op het fenomeen extramurale verpleeghuiszorg.
Deze wordt gepositioneerd in het brede kader van dc hedendaagse transmurale
zorg.
Vcrvolgcns wordt aangegeven dat het procfschrift is opgebouwd uit onderzoeksactivitcitcn, die gckoppcld kunncn worden aan een drietal voor de verpleeghuiszorg
en vcrplccghuisgenccskundc belangrijke algemene onderzoeksvraagstellingen:
1. Welke doelgrocpen maken gebruik van de verpleeghuiszorg (intra-, semi- en
extramuraal)?
2. Welke zijn dc crlccten van dc verpleeghuiszorg op de onder 1. genoemde
doclgroepcn?
3. Hoe sta.it hct met de (transmurale) samenwerking tussen disciplines uit het
verplecghuis en disciplines daarbuiten?
Hieronder worden de onderzoeksactiviteiten, die samenhangen met deze vraagstcllingcn, nader samengevat in de volgorde van de opbouw van het proefschrift.
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Oee/ ?: Hon msf/fot/one/e /orgve/tening noor extramura/e /orgvertem'ng
Dit deel sluit aan op de hedendaagse ontwikkelingen in de ouderenzorg. Mcdc
door capaciteitsproblemen in dc zorg kan moeilijk tegemoet gekomen worden
aan de groeiende /orgvraag in een sterk vcrgrijzende bevolking. In het tockomstige
gezondheids/.orgbeleid wordt substitutie van zorg, van gecompliceerd en duur
(opname in gespecialisecrde instcllingcn van de tweede lijn) naar ecnvoudig en
goedkoop, (rondom dc thuissituatic en in dagbchandeling) centraal gesteld om
zodoende nicer zorgbehoevende mensen te kunnen bereiken. Substitutie van
zorgfunctics voor ouderen zal moeten leiden tot een vcrsterking van de thuiszorg
om daarmce tevens tegemoet te komen aan de wensen van veel ouderen om zo
lang mogelijk thuis ot in hct verzorgingshuis te kunnen blijven wonen. Verpleeghuizen trachten in te spelen op deze ontwikkelingen door ondersteuning van de
zorg buiten de eigen innren aan te bicden.
Mr wordt nadir ingegaan op dc semi- en extramurale zorgmogelijkheden van het
hedendaagse verplceghuis.
Paragraaf 2.2 biedt tcr illustrativ een casuistische beschrijving van een aantal
patienten onder dc titel: "Opname in een verpleeghuis: nood of deugd?". Deze
casuistick maakt duidclijk dat de hedendaagse verpleeghuiszorg veel meer is dan
hct stereotiepe bccld dat sommigen ervan hebben. Behalve voor langdurige en
terminate /.org komen veel patienten voor revalidatie in hct verplecghuis. Ook
komt ccn tocnemend aantal patienten voor de minder bekende funeties als
tijdclijkc opvang, crisisopvang, kortdurende observatic en diagnostiek. en speciale
zorg casu quo vcrplcging (beademing. comazorg etc.). Daarbij kan verpleeghuis-

zorg in de vorm van consultatie. dagbehandeling en substitutie al ver voor een
uiteindeliikc opname aangewend worden om een zo lang mogclijk vcrbliji thuis
of in het verzorgingshuis te bevorderen.
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In paragraaf 2.3 wordt een algemcne inleiding gegeven op dc hedendaag*
zorgmogelijkheden die verplecghuizcn hebben buiten hun eigen muren. Het
bctreft de dagbehandeling. de consultatiehinctie en de substituticprojecten. In
die hoofdstuk wordt een lans gebroken voor nicer en gedegen ctU'i londcr/ock bij
nieuwc vcrpleeghuisruncties. Daarbij wordt gepleit voor de onrwikkeling van een
specifiek en integraal patient-beoordclings- en volgsysteem. w.i.irmec paticnten
gedurende hun hclc "medische- en zorgcarricrc gcvolgd kunncn worden, zowcl
extramuraal als semi- en intramuraal.
Paragraaf 2.4 luidt: "Verplecghuiszorg in beweging; een inventariscrend overeicht
van vijr substitutieprojecten vcrplceghuiszorg".
•;
Dit inventariserend onderzoek is vcrricht om inzicht te krijgen in het
functionercn van vijt substitutieprojecten verplccghuis/org in vcrzorgmg.shui/.cn,
van Streekvcrplceghuis St. Agnes te Gcermiidenbcrg (nu de Ricthorst). De
hoofddoclsrelling van substitutie van verplccghuis/org luidt: door .ulci|u.uc
zorgverlening aan verpleeghuisgeindiccerdc vcr/.orgingslumlK'woncrs unsfcl ol
arstel van verpleeghuisopnamc rcalisercn. Door middel van interviews met 64
betrokkenen bij de projecten, alsmede door het vcrsturcn van fiu|iictcs z.ijn
ervaringsgegevens verzameld. Van uitstel of'afstcl van verplceghuisopnanu- blijkt
in een groot aantal gevallen sprake te zijn. In de periode 1991-1993 werden er
van de 144 deelnemende verzorgingshuisbewoncrs slechts I 1 .ilsnog in het
verpleeghuis opgenomen. Wat dc feitelijke zorgverlening betreft, kan in dc vijf
projecten nog veel verbeterd worden. Het gaat daarbij vooral om längere openingstijden van de groepsverzorging, om een optimaliscring van het methodisch
werken alsmede om de realisering van ccn efficient multidisciplinair ovcrlcg. Van
echte verpleeghuis7.org is voorlopig nog geen sprake. Daarnaast blijkt de financiering van deze substitutieprojecten gecompliceerd en onzeker, omdat deze via
verschillende kanalen verloopt en bovendien de continuitcit niet gewaarborgd is.
Structureic zekerheid in dezen is alleszins gcbodcn, ten behoevc van het bclcid op
längere termijn.
De titel van paragraaf 2.5 is: "Vcrplecghuisdagbehandeling: een groeiende functie
voor een tamelijk vast omschreven doelgrocp".
Het betreft een descriptief onderzoek naar de kenmerken van in 1995 opgenomen en ontslagen verpleeghuisdagbehandclingspaticntcn. (icgcvcm werden
ontleend aan het landelijke SIG Verpleeghuis Intormatiesystccm (SIVIS), ccn
patientgebonden registratic, waaraan in 1995 meer dan 85% van dc vcrplecghuizen dcclnam. Van de startende dagbehandelingspaticnten was 89% ouder dan
65 en 39% ouder dan 80 jaar; zij werden verdcr gckenmerkt door een slechts
geringe oververtegenwoordiging van vrouwen (9% meer dan mannen) en door
een morbiditeitspatroon van chronische aandoeningen (somatick: cva 45%;
psychogeriatric: dementie 80%). Deze morbiditeit ging gepaard met een aanzienlijke invaliditeit en beperkingen van de mobiliteit. De meeste patienten
(78%) komen vanuit het eigen huis. Zowel somattsche als psychogeriatrische
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patiSnten bezochtcn van opnamc tot ontslag gemiddeld drickwart jaar de
dagbchandeling. Voor ruim 10% van de somatische en 40% van de psychogeriatrische patienten monddc de dagbehandeling uit in een (aansluitende) verplccghuisopname. I)c afgelopen tien jaar is de dagbehandelingscapaciteit in
Nedcrland fors toegcnomen en parallel daaraan het aantal patienten dat gebruik
maakt van deze voorziening. De gemiddelde hulpbehoefte en behandelduur zijn
in die pcriodc ongevecr gclijk gcbleven.
-f.-•;
•
•••.-.:. :,
-. i
flee/ 3: 0e jomemvertrmg ferpteeg/iuisorts - Ziu/sorts noder
Transmuralisering van verpleeghuiszorg dwingt verpleeghuismedewerkers om in
tocnemende mate aandacht te besteden aan de samenwerking met andere zorgaanbicdcrs en zorgverleners van buiten hct verpleeghuis.
In dit verband wordt in dit deel specifiek aandacht besteed aan de samenwerking
tusscn verplceghuisarts en huisarts. In het licht van de geschetste onrwikkelingen
in de oudcrcn/.org onistaan er niogelijkheden voor een nauwe samenwerking
tussen vcrplccghuisarts en huisarts. Aandacht voor deze samenwerking is niet
allcen van belang vatuiit inhoudelijk oogpunt, maar ook noodzakelijk vanwege
dc ontwikkelingcn met betrekking tot de extramuralc verpleeghuiszorg, waardoor verplceghuisarts en huisarts elkaar frequenter zullen gaan ontmoeten. Het
ligt voor dc hand dat complementaritcit in plaats van concurrentie in de zorgverlening uitciiult-li/k hcp.ilcfici zal //jn voor het realise re n van een succesvoilc
transmuralc samcnwerking tussen beiden.
ISN

In paragraaf 3.2 wordt een literatuurstudie gepresenteerd, waarin de actualiteit
van deze samenwerking gepositioneerd wordt. De historische ontwikkelingen in
de rclatie worden besclucven, de beide vakgebieden worden vergeleken en knelpunien in de niuicrlingc samenwerking komen aan de orde. Tenslotte wordt een
viertal samenwcrkingsmodellen genoemd.
Paragraaf 3.3 is gctitcld "Contacten tussen verpleeghuisarts en huisarts".
In 1996 vond in de regio Oostcrhout/Dongemond, het verzorgingsgebied van
Strcekverplecghuis de Riethorst in Cieertruidenberg, een inventariserend ondcrzoek plaats naar de contacten tussen verpleeghuisartsen en huisartsen. Door de
verpleeghuixartsen werden alle contacten (n=363) geregistreerd. die zij in dat jaar
met de huisartscn hadden over nieuwe patienten, bij opname en na opname in
199(1, in respecticvclijk hct verpleeghuis, op de dagbehandeling en in de substituticprojecten, alsmede de contacten aangaandc de consultatierunctie en de nietpatientgebonden aangelegenhcden. Registratic geschiedde op een voorgestructureerd standaardtormulicr. In de contacten bleek vooral sprake te zijn van eenrichtingsverkecr. In 91 procent van dc contacten ging hct initiatier uit van dc verplceghuisarts. Ongevecr tweederde van de contactredenen had betrekking op
"patientcnovcnlracht". Aangegcven wordt dat verder onderzoek noodzakclijk is
om bredere en mccr gedctaillcerdc inrormatie te vcrkrijgen omtrent het actuele
nivcau van s;uncnwcrking tusscn huisarts en verpleeghuisarts en omtrent dc omstandigheden waarondcr dezc s;imenwerking gcVntensiveerd kan worden.
In paragra.it 3.4 wordt ccn inventariserend landclijk onderzoek naar de intensiteit
van de samenwerking tusscn verplecghuisartscn en huisartscn beschrcven. Eind

1998 werd aan de hoofiJen medischc dienst \-an alle gccombinecrde verpleeghuizen
in Nederland (N=220) een korte vragenlijst tocgcstuurd over de samenwerking
russen verpleeghuisarts en huisarts. Hr werd gekozen voor gecombiiKi-rdc verpleeghuizcn om in het ondcrzoek op voorhand verschillen uit te sluiten. gcrelateerd aan de categoric van het vcrpleeghuis (alleen psychogeriatrisch, allecn somatisch or beide). Bovcndien is op dit moment dc ruimc mecrdcrhcid van de
Nedcrlandse verpleeghuizen gecombinccrd. Van dc deelncmcnde verpleeghui/cn
waren een aantal basiskenmerken bekend. De vragrnlijst ging onder andere in op
de trcquentie van contactcn tussen vcrplecghuisartscn en huisart\cn in hei kader
van dc dagbehandeling. dc consultatiefunctie en dc substiiuticprojccten. Daarnaast werd ook op aspecten ingegaan die specifick met de siibstituticprojecten tc
maken hadden: het wel ot niet aanwezig /ijn van lormele alsprakcn mri dc
huisarts. het wel of niet concreet samen bij dc zorg betrokken zijn, het wel of niet
gebruik maken van cen gcmeenschappelijk dossier etc.
Dc respons was bijna complect (98%). Uit de rcsultaten blijki dat er in ons land
inmiddels sprake is van een evidente transmuralc profilering van de verpleeghuizen. Duidclijk wordt <K)k dat de frequcntic van coni.ii.tci) tusscn huisartsen en
vcrplecghuisartsen. in het kadcr van de vcrplccghuisdagbch.indcling, dc consultatiefunctie en dc substitutieprojecten, in het algemeen nog laag is. Daarmec
werden de resultaten van het ecrdcrc regionale onderzock roiulom vcrplerghiiis
dc Kiethorst (M>k landelijk bevestigd. VaMgestcId wcrd ook il.il dc samenwerkingsintensiteit in transmurale projecten positief beinvloed wordt door de
aanwezigheid van goede samenwerkingsafspraken, door gezamenlijke betrokkenheid bij de zorg en door een financiele prikkel voor de huisarts. In dil onderzock
is verder, met het oog op cen nog te verrichten landelijk vcrvolgonderzoek,
gepoogd twee extreme groepen van verpleeghuizen te onderscheiden, namelijk
een groep verpleeghuizen waarvan verwacht mocht worden dat er cen nauwe
samenwerking zal zijn met huisartsen en een groep waarbij dit niet het gcval was.
Een en ander geschiedde op basis van de geregistreerde contactfrequentie met
huisartsen en is in feite ook gedaan omdat we op zoek waren naar parameters die
invlocd hebben op de onderlinge samenwerking. Omdat we uit cerdcrc
onderzocksresultaten al wisten dat de samenwerking nog beperkt is, meenden we
de bedoelde parameters op deze wijze ook beter te kunncn achterhaJen. Dc zodanig
onderscheiden twee groepen verpleeghuizen werden op essentielc verschillen
onderzocht. Hierbij bleck de urbanisatiegraad een belangrijke rol te spclcn.
Verpleeghuizen uit de groep van waaruit een meer intensieve samenwerking met
huisartsen verwacht mocht worden, waren vaker gelegen in minder verstedclijktc
gebieden. Bovendien bleken verpleeghuisartscn die in dezc verpleeghuizen werken
een minder hoge klinische werldast te hebben, hetgecn door ons als een mogelijke
aanwijzing wordt gezien voor het feit dat zij daardoor wellicht mccr tijd kunncn
besteden aan extramuraJe acrivitciten en samenwerking.
Paragraaf 3.5. In vervolg op het onderzoek van paragraaf 3.4 is cen uitvocrig
enquete-onderzoek verricht onder huisartsen en verplceghuisartsen waarbij dc
onderlinge samenwerking gerelateerd is aan de uitkomsrvariabele continuiteit
van medische zorg. Uit de twee groepen verpleeghuizen, die onderscheiden werden
in het ondcrzoek, zoals beschreven in paragraaf 3.4, zijn rwecmaal twintig
verpleeghuizen gekozen; in totaal dus veertig verpleeghuizen, waarvan alle
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vcrpleeghuisartsen en ccn twintigtal huisartsen uit de respectievelijke verzorgingsgebieden van deze instellingen in het onderzoek zijn opgenomen. Op basis
hiervan zijn vervolgens een viertal groepen rcspondentcn (2 groepen huisartsen
en 2 groepen verpleeghuisartsen) onderschciden.
Uit hct onderzoek (respons huisartsen: 31,9%; respons verpleeghuisartsen:
68,6%) blijkt dat het eerdcre onderscheid in twee groepen verpleeghuizen (met
ccn intensieve rcspectievelijk minder intensieve samenwerking met huisartsen)
gcrechtvaardigd was. Zowel huisartsen als verpleeghuisartsen random verpleeghuizen, waarvan verwacht werd dat er ecn goede samenwerking met huisartsen
zou zijn, geven aan dat er inderdaad frequenter onderling werkcontact is en dat
men ook nicer tevreden is over deze ondcrlinge samenwerking. Belangrijk is
echter dat de resultaten er ook op wijzen dat in dezc situatie sprakc is van een
betere continuitcit van medische zorg.
Ook uit dit onderzock blijkt opnicuw dat nog steeds een aanzienlijk deel van de
huisartsen en vcrpleeghuisartsen geen onderlinge werkcontacten hebben.
Op basis van onze ondcnr.oeksrcsultaten kan derhalve geconcludeerd worden dat
de samenwerking tuvsen huisarts en verpleeghuisarts beter tot stand komt in
minder vcrstedclijkte gebicden, daar waar beiden samen bij dc zorg betrokken
zijn en ook daar waar verpleeghuizen bij het gencreren van innovatieve transmuralc
projecten, ecn tinantiele vergoeding voor de huisarts overwegen. Frequenter
uuuliilhg wciilutiiMiir iiiMur iluiimur >nr wifnLvgikiiUactis J a f Knvi-nrlu-n dnnr
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beiden als goed wordt beoordeeld, blijkt bovendien bij te dragen aan een betere
toniinuiteit van medische zorg. lacioren die in dit verband, naast de urbanisatiegraad, bevordcrend kunnen werken zijn:
hct belang dat zowcl huisarts als verpleeghuisarts hechten aan een goede
onderlinge samenwerking;
ecn bij huisartsen aanwezige opvatting dat het verpleeghuis in het algemeen
en de verpleeghuisarts in het bijzondcr inhoudelijk iets toe te voegen hebben
aan de zorg;
voldoende kennis bij huisartsen over de mogelijkheden van de verpleeghuisarts en andersom;
het feit dat beiden de tijd die samenwerking kost niet teveel als knelpunt zien;
een goede telefonische bercikbaarheid van de huisarts;
hei feit dat de wachtlijstproblematiek van verpleeghuizen voor huisartsen een
Stimulans zou kunnen zijn om ten behoeve van de betrokken patienten
nauwcr samen te werken, om zodoende acceptabele oplossingen te vinden
voor de overbruggingspcriode tot opname.
Verpleeghuisartsen geven in sterke mate aan dat huisartsen nu nog relatief vaak
onbekend zijn met him werk en de mogelijkheden van het verpleeghuis. Daarbij
zijn huisartsen het er algemeen over eens dat men meer consultatief gebruik zou
mocten maken van de verpleeghuisarts. Hiermec kan aangesloten worden bij het
voorgestclde groeimodel, dat de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen
(NWA) en de l-andelijke Huisartsen Vereniging (LHV) voor de samenwerking
tussen huisarts en verpleeghuisarts zijn overeengekomen en dat eveneens uitgaat
van initie'le consultatieve contacten.
In paragraaf"3.S wordt maar zijdelings aandacht besteed aan de medische zorg in
verzorgingshuizen. waar ook sprake is van ecn sterk grociende zorgvraag. De

domcindiscu&sie die hierover op koepelniveau wordt gevoerd, wordt in die
onderzock bevestigd. Dcfinitievc uitspraken over een model voor dc tockomstige
medische zorg in verzorgingshuizen "nieuwc stijl", kunnen op basis van dit
onderzoek niet gedaan worden. In het verlcngde van de hier gepresenteerde
resultaten zou echter ecn .scenario van "gcdeelde medische zorg" vcrdedigbaar rijn.
Gcwezen wordt op het belang dat in de nabije toekomst gehechi dient te worden
aan het realiseren van ecn betere onderlinge samenwerking tussen luii.sart.s en vcrpleeghuisarts. De geschetstc verandcringen in dc oudcrcn/org. waarbij dc vcrplccghuiszorg mcer zal transmuraliscrcn en de huisartsgcnccskunde een partible
vcrschuiving van "cure" naar "care" zal doormaken, zijn hiervinu i miners voldoende aanlciding. Het is duidclijk dat daarvoor voorwaarden geschapen en
knclpuntcn opgclost mocten worden. Bijvoorbeeld kennisvergroting met betrekking tot elkaars werk en samen bijscholen; e"n ook concrcct ovcrlcggcn en samen
optrckken in dc zorg voor paticntcn. daar waar di( geboden is.
Tot slot wordt nog gewezen op het belang van het verrichten van nicer longitudinaal paticntgebonden wetenschappclijk onderzock om na te gaan of ecn
nauwere medische samenwerking en ecn betere continuitcit van medische /org
ook tndcrdaad leiden tot een betere medische zorg voor de patifnten zclf.
Dergelijk onderzoek kan bovendicn extra aanknopingspuntcn oplcvcrcn over hoe
de samenwerking tussen huisarts en vcrplecghuisarts nader vorm gegeven tun cfn
moet worden.
Dee/ 4: ßesc/jouivmg en jomenvott/ng
In dit deel passeren de belangrijkstc resultaten nog eens in grote lijncn de revue.
Methodologische kanttekeningen worden besproken en aanbevclingcn voor
verder wetenschappelijk onderzoek en onderwijs worden gegeven. Dc samenwerking tussen huisarts en verpleeghuisarts wordt voorts nog in een breder
perspectief geplaatst door aandacht te besteden aan een aantal aspecten, die
buiten de directe context van de eigen onderzoeksactiviteiten liggen. Het betrcft
hier zaken zoals de zorgnerwerkvorming, de beroepsonrwikkeling/profcssionalisering van de huisarts en de verpleeghuisarts, en sociologische aspecten, samenhangend met het belang van samenwerking.
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This thesis is divided into 4 parts entitled: (part 1) General introduction; (part 2)
From institutional care to outreaching care; (part 3) Cooperation between nursing
home physician (NHP) and general practitioner (GP); (pan 4) Discussion and
summary. An addendum entitled 'Nursing home medicine in development'
completes the thesis.
Port 1. Genera/

The concept of outreaching nursing home care is introduced and positioned
within the context of present transmural care. Transmural care is a new concept
in Dutch health care that was introduced in the beginning of the 1990s, and has
been a rapidly growing field since then. The term refers to care given "outside the
walls" of the existing system.
In the introduction also an outline of the thesis is presented.
Three major questions in nursing home (medicine) research lie at the bottom of
the research-activities of this thesis:
1. Which groups of patients need institutional, ambulatory and outreaching
nursing home care?
2. What are the effects of the different forms of nursing home care on the
patients that receive it?
3. How is the cooperation between disciplines inside and outside the nursing
home?
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Port 2. from msf/rut/'ono/ core to outreac/img core
The increasing need for professional care to the growing elderly population,
cannot be met due to capacity problems in the institutional health care sector.
Therefore, in order to be able to reach more disabled people, complicated and
expensive health care facilities (admission to specialized centres) have to be
substituted by accentuating home care. Improvement of home care facilities will
also meet the wish of many elderly to stay as long as possible in their own homes
or in old peoples homes. Nursing homes try to adapt to these developments by
providing outreaching care. The various possibilities for so called ambulatory
(=semiimiral) and outreaching (=extramural) nursing home care are presented
and discussed in this section.
In paragraph 2.2 a case study entitled 'Admission to a nursing home: need or
virtue? illustrates that nursing homes nowadays take care of much more than the
traditional long-term institutional care. Besides traditional chronic and terminal
care of patients, patients nowadays can be admitted for rehabilitation, crisis care,
observation and diagnosis, and highly specialized care such as ventilation and
coma care. Furthermore by consultation, by providing day-care and also by being
involved in substitute care projects, nursing homes can contribute in postponing
the ultimate admission of patients to institutional care.
Paragraph 2.3 gives an overview of the current nursing home facilities to provide
outreaching care. Development and embedding of these new functions need
solid scientific evidence. This however requires for instance the development of
a specific and integrated patient monitoring system, for assessment and followup of the patient throughout the whole health care system.

In paragraph 2.4 an inventory is made of S substitute care projects in old people's
homes, performed by the nursing home "de Riethorst' in Geertruidcnbcrg. The
Netherlands. Data were gathered by semi-structured interviews and inquiries. It
was found that the general goal of substitution of nursing home cire Kir outdoor
patients is to provide complementary outreaching nursing home services, by
which real nursing home admittance can be postponed or avoided. In fact, in
many cases substitution care appeared to avoid nursing home admittance. In
1991-1993 there were 144 participants in these projects, from which only I I at
last were admitted to the nursing home. It was concluded however that in the
near future the quality of these outreaching nursing home projects has to be
improved, especially on aspects as continuity and methodology of care and with
respect to the multidisciplinary approach. At last a structural solution for the
complicated and uncertain financial support of these projects was urged.
Paragraph 2.5 describes the characteristics of nursing home day-care patients in
the Netherlands in 1995 at first admission and at discharge. Data were derived
from the National Nursing Home Registration System (SI VIS), in which in 1995
over 85% of Dutch nursing homes participated. Newly admitted day-care
patients were characterized by high age (89% older than 65 years), a distribution
with (only!) 9% more women than men and a morbidity pattern of chronic
somatic (cercbrovascular disease 45%) and psychogeriatric (dementia 80%)
disorders. This morbidity pattern was associated with a considerable degree of
disability, in particular regarding the activities of daily living and mobility. Most
patients (78%) were admitted directly from their home. The average length of
stay from admittance to discharge, for both somatic and psychogeriatric day-care
patients was nine months. For about 10% of the somatic patients and 40% of
the psychogeriatric ones ambulatory day-care resulted in (subsequent) admission
to the nursing home itself. In the last decade nursing home day-care capacity has
increased rapidly and parallel to this also the numbers of day-care patients. The
average level of disability and the average period of treatment of nursing home
day-care patients however has remained approximately the same in this period.
Port 3. Cboperat/on öetiveen m/rs/ng nome p/?ys/'rion (WWP) and genera/ prart/t/oner
The proces of transmural care requires optimal cooperation between nursing
home caregivers and caregivers outside the institution. This section specifically
addresses the relationship between NHI' and (iP. Concerted action is needed for
exchanging mutual knowledge and insight in specific patient problems and also
to facilitate succesful interdisciplinar cooperation.
In paragraph 3.2 a review of literature is presented about the current relationship
between NHP and (iP in The Netherlands. The relationship between both
disciplines is described from a historical perspective. Potential bottlenecks in the
cooperation are presented and some models of cooperation are described.
In paragraph 3.3 an inventory was made on actual contacts, in 1996, between
NHP's and GP's in the care region of the Geertruidenberg nursing home 'de
Riethorst'. Registration of all contacts (n=363) between the NHP's and the GP's,
on newly admitted patients in the nursing home, in nursing home day care, in
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nursing home substitution care and with respect to consultation and other
matters, was carried out. The registration on a standard form was done by the
NHP's. The results indicate that the contacts between NHP's and GP's occurred
mainly unidirectionaily from NHP to GP (91%). In about 2/3 of the cases the
reasons for contact were associated with patient transitions. With regard to future
developments in the health care services it was concluded that further
investigations are necessary to gather more detailed information on the actual
level of cooperation between the NHP and the GP and on the conditions that
are required to increase this level of cooperation.
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Therefore in paragraph 3.4 a national survey is presented on the intensity of
cooperation between NHP's and GP's. In 1998 a short questionnaire was sent to
the heads of the medical departments of all combined nursing homes in the
Netherlands (n=220). Combined nursing homes were chosen to be able to
exclude potential differences between different categories of nursing homes (only
psychogeriatric, only somatic, or both, - which is combined). The response in this
study was very high (98%). The results showed that most nursing homes
nowadays indeed provide various forms of outreaching care. In agreement with
the findings described in paragraph 3.3, it was found out that the contactintensity between NHP's and GP's in the context of either nursing home daycare, nursing home consultative care or nursing home substitute care still is low.
The intensity of contact in projects of substitute care is positively influenced by
solid agreements between both parties with regard to cooperation, by actually
working together for patients and by financial stimuli for GP's. Statistical analysis
was perlornicd to distinguish nursing homes with limited cooperation with GP's
(group X) from those with close cooperation (group Y), in order to identify
predicrors of cooperation intensity. The cooperation was more intense in rural
areas and when musing home physicians were involved who have a lower clinical
workload, which will allow them to spend more time for outreaching activities
including cooperation with others.
Subsequently a more detailed inquiry was performed among GP's and NHP's in
order to relate mutual cooperation to continuity of medical care (paragraph 3.5).
Twenty nursing homes were randomly chosen from respectively group X and
group Y. Questionnaires were sent to all NHP's of these 40 institutions (n=137)
and to about 20 GP's in each care region of these 40 nursing homes (n=780). The
response was 31.9% among GP's and 68.6% among NHP's.
The results showed that a higher contact-intensity between NHP's and GP's leads
to a situation, in which the medical activities with regard to patients are better
geared to one another and thus lead to an intensified cooperation and a better
continuity of medical care.
Other factors that were identified to improve mutual cooperation are:
the importance being attached to an optimal cooperation by both disciplines;
the conviction by the GP's of the additional value of supporting nursing
home care facilities and NHP's in patient care;
the knowledge of GP's and NHP's about each other's expertise;
the fact that GP's and NHP's want to spend time in working together;
- the easy accessibility by phone of GP's;
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the waiting list issue in nursing homes, that requires solutions for patients to
tide over the period until admission.

NHP's indicate that GP's are often not aware of both the possibilities of the
NHP's-discipline and the nursing homes. Moreover GP's agree that NHP's
should be taken in consult more orten. These points of view link up with the
proposed growth model tor cooperation agreed by the Dutch NNMKI.IUOII ot
Nursing Home Physicians ( N W A ) and the Dutch Association of General Practitioners (LHV).
Nowadays specific attention is also paid to the medical care for residents of old
people's homes. This problem however is only briefly discussed in paragraph ,V5.
Nevertheless in line with (he results ot (he present study a scenario ot shared
medical care would seem to be advisable.
Finally, it is concluded that further longitudinal studies arc indicated to investigate
if a closer cooperation between NHP's and GP's and a better continuity of medical
care indeed result in improved patient care.
Port 4. 0)5CU55)'on and summary
In the last part of the thesis, the most important results from the studies that were
performed on the cooperation between general practitioner and nursing home
physician are summarized.
Furthermore the cooperation between NHP and CJP is placed in a broader
perspective by paying attention to some important aspects, which lie beyond the
horizon of the studies presented in this thesis.
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Aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben velen direct of indirect bijgedragen.
Ferd Sturmans was, als een van de twee promotoren, de initiator van het proces
dat geleid heeft tot de voltooiing van dit proefschrift. Hij bracht mede ordening
aan in de "losse" wetcnschappelijke activiteiten, die aan de meer structurele vooraf gingen. Hij organiseerde de contacten met de capaciteitsgroepen Huisartsgeneeskunde en Medische Sociologie van de Maastrichte Universiteit, waarna er
een heusc begeleidingscommissie kwam, die de verdere onderzoeksactiviteiten
structured ging bewaken. Ook stond hij aan de basis van de contacten die gelegd
werden met het NIVKI., waardoor het uitcindelijk mogelijk werd om op kwalitatief verantwoorde wijze de enquete-onderzoeken uit te voeren. Ferd, ik ben je
hicrvoor vcel dank verschuldigd, evenals voor de kritische wijze waarop je steeds
dc ondcrdelen van het manuscript bcoordcelde; daarnaast ook voor de gastvrijhcid hij jou thuis.
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en regclgeving heeft geleid. Harry, ik heb veel geleerd van de strenge, maar
positieve wijze waarop jij steeds mijn teksten beoordeelde. Ik bedank je voor het
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hij op accurate wijze diverse onderdelen van het manuscript van commentaar. Ik
bewaar goede herinneringen aan de energieke discussies die ik met hem, in
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Anke de Veer, van het NIVF1L in Utrecht, dank ik voor de geweidige inhoudelijke
en organisatorische ondersteuning bij het verrichten van de enquete-onderzoeken
onder huisartsen en verpleeghuisartsen. Anke, jij hebt er, als co-auteur van een
aantal artikelen. bovendien toe bijgedragen dat we een en ander in een relatief
kort tijdsbestek hebben kunnen afwerken.
Ada Kerkstra en Peter droenewegen van het NIVEL droegen bij aan de leerzame
bijeenkomsten die we in Utrecht over het onderzoek gehouden hebben. Ze
beoordeelden eveneens verschillende manuscriptonderdelen.
Woorden van dank en respect zijn verder op hun plaats voor alle patienten,
medewerkers, instellingen, huisartsen, verpleeghuisartsen en anderen die in de
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prima uitlaatklep, als zaken eens niet liepen zoals ik dat wilde. Men jaar gcleden
heb je een andere baan aanvaard, die je meer mogelijkheden biedt om ook je
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haar administratieve ondersteuning bij de paragrafen over dc twee enqucteonderzoeken.
Peter Nuyten ontwierp de omslag, die voorin nader verklaard wordt.
De secretariaten van de capaciteitsgroepen Huisartsgeneeskunde en Medische
Sociologie van de Universiteit Maastricht zorgden steeds voor een gastvrije
onrvangst in Maastricht.
Mijn ouders wil ik bedanken voor de mogelijkheid die ze me hebben geboden
om geneeskunde te studeren. Pa, bedankt dat je het proefschrift nog ecns hebt
bekeken op tekstuele onjuistheden. Ma, jij was steeds bereid om aeuut als oppas
in te vallen in ons drukke gezin, als dit nodig was.
Jan en Annemie, als gepromoveerde broer en gepromoveerde zus zijn jullie
beiden voor mij een voorbeeld en Stimulans geweest. Annemie, jij was ook
betrokken bij de verwerking van de data van een van de artikelen en zecr bchulpzaam bij het schrijven van de Engelse samenvatting.
Dan tot slot, maar niet in de laatste plaats, Maria en de kinderen.
Maria, ik ben jou waarschijnlijk de meeste dank verschuldigd. Jij hebt mij vecl
ruimte gegeven om de activiteiten in het kader van dit proefschrift, die grotendeels in mijn vrije tijd hebben plaatsgevonden, te kunnen verrichten. Tot op dc
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dag van vandaag heb je steeds begrip opgebracht voor de schaarse tijd die ik aan
het gezin kon geven. Want ook de directietaken en de nevenfuncties snoepen
hiervan veel tijd af. Ken en ander hangt zeker samen met het feit dat je ook zelf
al velc jaren parttime als vcrpleeghuisarts in de Riethorst werkzaam bent en dus
precies weet waarmee ik bezig ben. Daarbij genieten we samen volop van onze
kindcren l.aurens, Rutgcr, Floris, Myrthe en Emma, die elke dag bijdragen aan
het feit dat ons gezin zo'n dynamisch geheel geworden is. In Nelly hebben we dan
ook nog eens cen prima en trouwe oppas.
I.aurens, Rutger en Floris wil ik nog even apart bedanken voor allerlei hand- en
spandienstcn die ze bij het afwerken van dit proefschrift hebben verricht en die
ze ook thuis regclmatig verrichten om hun moeder te helpen, als ik er weer eens
niet ben.
Maria, ik ben trots op en blij met jou en de kinderen!
•;
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Jos Schols wcrd op 30 novcmbcr 1957 geboren te Valkenburg-Houthem. In
1976 behaalde hij zijn gymnasium-B diploma aan het Rythovius College te
Eersel (NBr). Na eenmalige uicloting voor de Studie geneeskunde, voltooide hij
in 1977 de propaedeuse Farmacie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waarna hij in
September van dat jaar startte met de Studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit
Limburg te Maastricht.
Tijdens deze Studie was hij van 1979-1980 studentlid van de universiteitsraad en
de academische raad. Daarnaast was hij van 1980-1983 Studentassistent bij de
Capaciteitsgrocp Fysiologie.
In 1983 bchaalde hij zijn artsdiploma.
,
In de wachttijdperiode tot aan de huisartsopleiding was hij van 1983-1985, in
het kader van het project WO-HBO van de Maastrichtse universiteit, vanuit de
Capaciteitsgroep |-'y.siologie parttime gedetacheerd als docent bij de Fysiotherapieopleiding in Heerlen en de Hogere Laboratoriumschool te Sittard. Tevens verrichtte hij wcrkzaamheden bij de Capaciteitsgroep Fysiologie zelf en was hij
werkzaam als assistent-huisarts.
Van 1985-1986 volgdc hij de huisartsopleiding te Maastricht. Het praktijkgedeclte van dc/.e opleiding vond plaats bij huisartsopleider Fred Willemsen te
Hoensbrock. In 1986 werd hij ingeschreven in het huisartsenregister.
In 1987 werd hij aangesteld als verpleeghuisarts en Hoofd Medische/Paramedische Dienst in Streekverpleeghuis St. Agnes (inmiddels, na enkele fusies,
Stichting de Riethorst) te Geertruidenberg (NBr). Sinds 1991 is hij in dezelfde
stichting werkzaam als directeur patientenzorg.
In 1991 werd hij ingeschreven in het register voor verpleeghuisartsen.
Van 1992 tot 1998 was hij, in het kader van de vervolgopleiding tot verpleeghuisarts erkend als verpleeghuisartsopleider en vanaf eind 1998 is hij, naast zijn
directietaken, ecn dag per weck werkzaam bij de Vakgroep Verpleeghuisgeneeskunde van de KU Nijmegen.
Naast activiteiten in de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen (NWA)
vervult liij reeds geruime tijd nog een aantal funeties. De belangrijkste zijn:
lid van de visitatiecommissie van de Huisarts- en Verpleeghuisarts Registratie
Commissie (HVRC);
lid van het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde;
lid van het vanuit het Ministerie van VWS georganiseerde, gestruetureerde
overleg orgaandonatie (GOOD), als vervolg op het lidmaatschap van de
Ministeriele Stuurgroep Uirvoering Wet Orgaandonatie;
lid van de Programmaraad voor Onderwijs- en Onderzoeksbeleid van de
Stichting tot bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de
Gezondheidszorg (SWOOG/partner van de Katholieke Universiteit Brabant
(KUB). Tilburg);
- lid van de redactie van het Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde.
Jos is getrouwd met Maria Sinnema. die ook verpleeghuisarts is. Hij is vader van
5 kinderen: Laurens, Rutger, Floris, Myrthe en Emma.

VERPLEEGHUISGENEESKUNDE IN
ONTWIKKELING
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Bij cen specifiek medisch vakgebied hoort een eigen wetenschapsdomein. Voor
de verdcre onrwikkeling van dc verplccghuisgeneeskundc is ecu goede wetcnschappclijke onderbouwing van grin« belang.
Hct vcrplceghuisgenecskundig onderzock dai IUI op heden is verricht. is, evenuls
hei gezondheidsiorgonderzoek en het klinisch-epidemiologisch ondcr/ock in de
verplecghuis7.org, nog maar gctragmenteerd en bepcrkt uitgevocrd.
De verrichte studies zijn voor het grootste dcel klcinschalig; ze maken geen deel uit
van een onderzoeltspragramma en er is ni>g geen echte aansluiiing bij aanverwantc
ondcrzoeksgcbicdcn, univcrsiuir onderzoek ot ondcr/ock van grixcre ondentoeksinstellingen.'
Er is dan ook nog sprake van een gebrek aan wctenschappclijkc kennis over hci
verloop van gezondheids- en andere problenicn van paticmen, die ecu In'ioep
doen op de verpleeghuiszorg in het algemccn en dc vcrplccghuisgcnccskundc in
het bijzonder, alsmedc over dc inhoud, het proccs en dc erteilen van de verplccghuis(geneeskundige)- zorg.
Het afgelopcn decennium zijn wcliswaar cnige verpleeghuisgcnccskundige proefschritten versehenen, maar dat bctekent nog nict dat er inmiddels struciurclc
verpleeghuisgcnecskundige ondcrzoekslijncn zijn ontstaan. Deze proclschriticn
kunnen echter wel als exemplarisch bcschouwd worden voor dc vcrschillcndc
aspecten waaraan in het verplccghuisgcneeskundig ondcrzuck aandacht bestced
zou kunnen worden.
Daarnaast is het zo dat nog slechts in een klein aantal verpleeghui/.en een
"wetenschappelijk klimaat" heerst en bovendien zijn er vooralsnog nauwelijks
fondsen beschikbaar voor onderzoek.''
Dat neemt nict weg dat er in de verpleeghuisgeneeskunde, in hct kadcr van de
verdcre professionalisering van het vakgebied, een snel groeiendc behoeltc is aan
richtlijnontwikkeling op het gebied van diagnostiek en behandeling. Het maken
en onderbouwen van deze richtlijnen (veelal gcbascerd op evidence-based onderzoek) zal nog veel energie gaan kosten, als we hier mögen refercren aan de
totstandkoming van standaarden in de huisartsgeneeskundc' Desalnicttemin zal
deze ontwikkeling noodzakelijk zijn vooraleer, met het oog op het hedendaagse
tijdsbeeld van de gezondheidszorg, echt overgegaan kan worden tot dc ontwikkeling van transmurale richtlijnen in dc overgangsgebieden tussen verpleeghuisgeneeskunde en aanverwante vakgebieden zoals huisartsgeneeskundc geriatric,
psychiatrie en revalidatiegeneeskunde/*
De presentatie van kleinschalig onderzoek is belangrijk omdat dit nict alleen aan
het vakgebied de unieke kans biedt om zieh in bredere kring tc presenteren maar
ook de voedingsbodem kan vormen voor vraagstellingen, die kunnen leiden tot
grotere toetsendc onderzoeken.
In het addendum van dit proefschrift is, ter illustratie, een aantal eigen publikaties
als voorbeeld opgenomen.
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1 . VERGELIJKING VAN HET EFFECT VAN HYDROCHLOORTHIAZIDE (HCTZ)
VERSUS HCTZ/CAPTOPRIL; EEN ONDERZOEK BIJ OUOERE HYPERTENSIE
^ PATIENTEN
bpabticNflt in Tijdschnft

J.M.G.A. Schols. H.J. Rila, A.J.M. Boermans, P.A. van Kampen, P.A. Leijten

«on Therapie. GenecsinidM «fi Ondeooek/Jouriul
for Onigtherapy jnd
««Mich TGO/JOR 1992.
17: 231-5

SAMENVATTING

Ouderc hypertensie patienten worden vaak met diurerica bchandeld. He vraag is.
of toeviK-ginp van ecn ACH-remmer kjn leiden tot optunalisering van hci
metabole profiel van het diurcticum. met behuud van effectivitcit en vcilighcid

van de behandeling.
In IS Nedcrlandse huisartspraktijken werd een dubhclblind, gerandomisccrd,
vergelijkend cross-over onderzock vcrncht. l)e vaste combinatie van hydroihloorthiazide (HCIZ) 12,5 mg e'n captopril 25 mg werd vergeleken met H( !TZ 25 mg
als monotherapie.
In totaal werden 63 patienten tussen 60 en 80 jaar oud opgenomen in het
onderzock. Beide therapieen gaven een effectieve bloeddmkd.iling en werden
door de patienten goed verdragen. Tijdcns dc hehandeling met HC!'I'Z eiluer
daalde de kalium- en steeg de serumcholesterolspiegel statistisch significant.
I)c combinatie van H(TI"Z en captopril, beide in läge dosoring gc-geven, lijkl bij
de behandeling van de oudere hypertensie patient een veilig en effecticf
alternatief voor de behandeling met een diureticum als monotherapie.
SUMMARY

Older hypertensive patients are usually treated with diuretics. The question arises
whether the adding of an ACE inhibitor to diuretic treatment will optimize the
metabolic profile of the diuretic, with maintenance of both the efficacy and safety
of treatment.
A double blind, randomized, cross-over study was performed in 15 general
practices in the Netherlands. The therapies compared were the fixed combination
of hydrochlorothiazide (HCTZ) 12,5 mg and captopril 25 mg ()I) versus
monotherapy HCTZ 25 mg OD.
A total of 63 patients aged between 60 and 80 years, were randomized into the
study. Both therapies were effective in lowering bloodpressure and were well
tolerated. During treatment with HCTZ, the serum potassium level decreased
and serum cholesterol level increased significantly.
The combination of HCTZ and captopril both in low doses, appears to be an
effective and safe alternative in the treatment of the older hypertensive patient.
KERNPUNTEN

Bij oudere patienten dient hypertensie, zeker wanneer ook andere risieofactoren aanwezig zijn, behandeld te worden.
De oudere hypertensie patient wordt meestal met een diureticum behandeld.
Dit onderzoek toont aan dat het combineren van een läge dosis diureticum
en een läge dosis ACE-remmer een therapie oplevert met een minstens even
goede effectiviteit en minder negatieve invloeden op de metabole variabclen.
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De prcvalcntie van hypertensie neemt toe met de leeftijd en is bij personen ouder
dan 65 jaar in Ncderland ongeveer 40%.' De behandeling van hypertensie bij
ouderen is zeker zinvol, gelet op de resultaten van grote interventie-onderzoeken,
waarbij aangetoond is dat verlaging van een verhoogde bloeddruk, 66k bij
ouderen, tot een vermindcring van de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit
leidt. Ongeveer tweederde van de hypertensiepatienten van zestig jaar or ouder
krijgt binnen 5 jaar decompensatio cordis, een myocard infarct, een CVA of een
aneurysma dissccans, indien him verhoogde bloeddruk niet behandeld wordt."
Dc pathofysiologie van hypertensie bij de oudere patient is complex. Twee van
elkaar te onderscheiden factoren speien hierbij een rol: enerzijds de effecten van
veroudering /.elf op het hart/vaatstelsel en de nieren; anderzijds de effecten van
langbestaande hogc bloeddruk op de zogenaamde doel (target) organen. Hypertensie mag bij ouderen in ieder geval niet beschouwd worden als een normale,
fy.siologi.schc toestand. Dat geldt evenzeer voor de frequent voorkomende ge'isolecrdc systolische hypertensie/'
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Gcconcludecrd mag worden dat een verhoogde bloeddruk bij een oudere patient
met daarenboven een voldoende hoog risicoprofiel, behandeld dient te worden.
Rest nict allccn de vraag welke antihypcrtensieve therapie bij oudere patienten
effectief is, doch ook welke het meest veilig is.
In het algemecn worden oudere hypertensie patienten met diuretica behandeld.
Deze behandeling hcefi echter met name bij ouderen duidelijke beperkingen.
Negatieve effecten van diuretica op bepaalde metabole variabelen kunnen mogelijk de voordelen van verlaging van de bloeddruk teniet doen. Diuretica veroorzaken oiulei mcer een activatie van het renine-angiotensine-aldosteron (RAA)systecm, waardoor een deel van de effecten op de metabole variabelen wordt verklaard. Angiotensine converting enzyme (ACE)-remmers zoals captopril, kunnen
de vasculaire effecten van activatie van het RAA-systeem remmen. Uitgebreid
onderzoek, hoofdzakelijk verricht bij patienten van middelbare leeftijd, hecft
aangetoond dat de combinatie van SO mg captopril en 25 mg hydrochloorthia/idc een optiniaal effect op de bloeddruk heeft met daarenboven weinig bijwerkingen, terwijl de effecten van hydrochloorthiazide op de metabole variabelen
geneutraliseerd worden"'".
De vraag die dan gesteld kan worden is, of ook bij oudere patienten de combinatie
van een diuictiaim en een ACE-remmer een behandeling kan opleveren waarbij
de metabole variabelen niet worden beinvloed, terwijl de gewenste effectiviteit en
veiligheid behouden blijven.
Bij oudere patienten is een sterke bloeddrukdaling veelal ongewenst, terwijl ze
bovendien vaak al gevoelig zijn voor läge doseringen antihypertensiva. Daarom is
in het onderhavige onderzoek gekozen voor de combinatie van läge doseringen:
HCTZ 12,5 mg/captopril 25 mg in vergelijking met HCTZ 25 mg in monotherapie, eventueel eenmaal te verdubbelen gedurende het onderzoek. Naast het
effect van beide medicatie regimes op de bloeddruk, werd him eftect onderzocht
ten aan/.ien van de metabole variabelen: kalium. creatinine, totaal cholesterol,
HDL-cholesteml en glucose.

METHODEN
Patiencen van 6U-8U jaar, met een in zittende houding gemeten diastolische
bloeddruk (DBP) van 95-109 mmHg en een systolischc bloeddruk (SBP) van
160-199 mmHg. gemctcn na een placeboperknle van 4 weken. konden in dit
onderzoek worden opgenomen. Indien de patient reeds medkamenteus werd
behandeld voor hypertensie, werd deze iherapie gestaakt. Als rererentiebloeddruk
werd de op een na hoogstc DBP genomen van drie .ichtcrecnvolgende metingen,
met de bijbehorende SBP.
Uitgesloten werden patienten met seeundaire hypertensie, hart-, lever- of nieraandoeningen, psychiatrische aandoeningen en diabetes melliius.
Vertier werden NSAlD-gebruikers en paiienten mci alcolu>lniisbruik nict in hei
onderzoek opgenomen.
. .

Dit dubbelblind, gerandomiseerde vergelijkcndc cross-over onderzock bestrcek in
totaal 28 weken. Vijftien huisartsen hebben actief ;un het ondcr/.oek deelgenomen.
Alle patienten eilenden mondeling (oestemming le geven voor ileeln.ime .1.111 het
onderzoek, na cerst tc zijn geinformeerd over de rechten als deelncmer en hei
docl cn de op/.et van hei onderzoek. Het feit dal loettemming voor ileeln.imc
gegeven was, werd door de onderzoeker in het paticntrormulier bevestigd. Het
onderzoek omvatte 3 perioden (A, B en C). Periode A was een cnkelblinde washout periode van 4 weken, gedurende welke alle patienten eenmaal daags met een
placebotablet werden behandeld. De medicatie diende 's morgens direct na het
opstaan te worden ingenomen. Indien de patienten vervolgens beantwoordden
aan de in- en exclusiecriteria, werden zij voor periode B gerandomiseerd tot een
van de behandelingsgroepen. Dit gebeurde door sequentieel toekennen van een
nummer corresponderend met de reeds voor het onderzoek genummerde
gerandomiseerde medicatie.
In periode B (totale duur 12 weken) werden de patienten gedurende de eerste 4
weken behandeld met ofwel hydrochloorthiazide (HCTZ) 25 mg (basisdosering),
ofwel de combinatie H C T Z 12,5 mg/captopril 25 mg (basisdosering). Patienten
van wie de DBP na wederom 4 weken hoger dan 90 mmHg was, werden voor de
volgende 8 weken met de dubbele dosis behandeld. In periode C (12 weken)
werden de patienten behandeld met de omgekeerde therapie in opnieuw de
basisdosis, waarna na opnieuw 4 weken de dosis zonodig kon worden verdubbeld. Alle patienten bezochten na een week actieve medicatie in de perioden B en
C de huisarts voor een routine controle op eventuele therapie-startproblcmen.
Voor onderzoek van de metabole variabelen werd bloed afgenomen 2 weken v66r
randomisatie en na 1 en 12 weken in de perioden B en C.
RESULTATEN
Po t»en üenpop u/o tie
In totaal werden vijfentachtig (85) patienten opgenomen in de placebofase van
het onderzoek. Hiervan werden drieenzestig (63) patienten gerandomiseerd in
een van beide behandelgroepen. Tweeenrwintig (22) patienten werden niet gerandomiseerd omdat zij na de placebofase niet bleken te voldoen aan de gestelde inen uitsluitingscriteria.
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Vijfcnvijftig (55) patienten voltooiden het gehele onderzoek. Vöör randomisatie
bestonden geen statistisch significant^ verschillen in patientkarakteristieken tussen
de beide behandelingsgrocpen (Tabel 1). Gedurende de placeboperiode (periode
A) werden geen significance veranderingen van de bloeddruk gemeten.

De gerniddelde bloeddruk was 173,5 ± 15,2/100,4 ± 5,7 mmHg tijdens placebobehandcling (einde periode A) en daaldc significant (P<0.001) gedurende 12
wckc-n bchandcling met zowcl captopril/HCTZ (22,8/10,3 mmHg) als met
HCI'Z (22,2/11,1 mmHg) (N=56; zie Tabel 2). Er was hier geen statistisch
significant verschil tussen beide therapieen aantoonbaar.
Hct aantal patienten bij wie dosisverdubbeling noodzakelijk was, was in beide
groepen gelijk (55%). Tevens bleck het aantal patienten dat na 12 weken
normoicn.sief was (I)BI' < 90 mmHg) onder beide therapieen niet significant
vcrschillcnd; voor captopril/HCTZ 63% (CI95: 57%-69%) en voor HCTZ
68% (CI95: 62%-75%).

Captopril/HCTZ
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12/19
67 ± 6
81 ± 14
169 ± 6
28.5 ± 4,0
10/21

12/20
67 t 4
79 ± 10
168 ± 9
28.3 ± 4,0
6/26

Bloeddruk (mmHg)
SBP
DBP

174 i 19
100 ± 7

172 ± 17
101 ± 4

Kalium (mmol/l)
Creatinine(mumol/1)
Cholesterol (mmol/l)
HDlchol (mmol/l)
Glucose (mmol/l)

4,3
86
6,2
1,2
6.2

4,3
92
6,0
1,1
5,9

Geslacht (M/V)
leeftijd (jaar)
Gewicht (kq)
Lengte (cm)
Quetelet index (kg/m2)
Behandeld/onbehandeld

HCTZ/CAPT

±0,4
t 18
± 1,1
±0,3
± 1.8

SBP (mmHg)

Mßfi I

HCTZ

Patient karakteristieken
per randomisatiegroep
voor opname in de
eerste actieve
behandelingsperiode
(periode B).

±0.4
±26
± 1,1
±0,3
t 1,4

Mßfi 2

OBP (mmHg)

WtekO
Week 4
Week 12

173.5 ± 15.20
155.2 ± 19.78
151.6 1 18.33

100.4 ± 5.70
90.6 t 8.06
90.0 ±8.12

63
59
56

HCTZ

SBP(mmHg)

DBP[mmHg)

N

WeekO
We*k4
Wee* 12

173.5 t 15.20
155.5 t 15.39
151.9 t 17.46

100.4 ± 5.70
91.0 ± 7,65
89.4 ± 7.97

63
59
5«

Bloeddrukken tijdens
behandeling.

Mßfi 3

M

Ma
placebo

Effecten op de Variabele
Kalium (mmol/l)
Cicatinine (umol/l)
Cholesterol (mmot/l)
HDl-chotestetol (mmol/l)
Glucose (mmol/l)

4.30 t
89.37*
6.11 *
1.14*
6.04*

0.39
22.48
1.07
0.28
1.&8

CAPT/HCTZ

NaHCTC

ACAP/HCTZ
HCTZ ( t f )

4.21 t
90.S 7 *
6.22 t
1.13*
6.13 t

4.08 t 0.S291.52*27.73
6.34 l 1 . 0 0 "
1.14 t 0.33
6.24 t 2 . »

0,10(0.07)
0.43 (1.76)
0.1? (0.14)
0.03 (0.03)
0.02 (0.27)

0.38
18,95
1.16
0.31
1.70

• VwUging ten oprichte van placebo (P-0.018. M-50)
" Verhoging ten opwhte van pUcebo (P-0.005. N-Sl)

Mßfi 4

Incidentie van klachten
bij specifieke navraag.

'

Klacht

PUcebo

Hoeheid
lSx(24%)
Ouizetiqnetd
14x(22%)
*•*' ' ' 3x (5%)
Misselijkheid
Spierkrampen
10x(16%)
Huiduitstag
3x (5%)
Prikkelhoest
8x(13%)
Sinaakstoornissen
Ix (2%)
Staapstoornissen
15x(24%)
Impotent i«
2x (3%)
Licht gevoel in net hoofd
9x(14%)

Cjpt/HCR

HO*

12x(22%)
8x(15%)
2x (4%)
13x(Z4%)
4x (7%)
12x(22%)
2x (4%)
Ux(20%)
2x (4%)
9x(17%)

12x(22%)
9x(16%)
t« (4%)
2x (4%)
7x(13%)
Ix (2%)
10x(18%)
2x (4%)
llx(20%)

(Geen significante verschillen tussen de behandelingsgroepen onderting of met de situatie voor randomisatie)
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Serumkaliumspiegels
van 51 patienten die
12 weken werden
behandeld met HCT2 of
HCTZ/captopril

14

Patienten
HCTZ/Captoprit
HCTZ

12
3.6 mmol/l

10

3.25 3.5

3,75 4,0

4,25 4.5

4.75 5,0

5,25

Afetoöo/e rariabe/en
Na 12 weken behandeling met HCTZ vond een significante daiing plaats van de
serumkaliumspiegel ten opzichte van de waarden gedurende placebotherapie
(Tabel 3). De kaliumspiegel daalde bij 9 van de 51 patienten (18% van de met
HCTZ behandelde patienten) tot 3,6 mmol/l oflager, tegen een patient onder
de captopril/HCTZ therapie (Figuur 1). De totaalcholesterol-spiegel was eveneens significant gestegen na 12 weken HCTZ therapie (Fabel 3). Er waren bij
deze behandeling geen statistisch significante effecten meetbaar op de HDLcholesterol-, serumcreatinine- en glucosespiegels. Gedurende de behandeling met
captopril/HCTZ werden ten aanzien van alle gemeten, metabole variabelen geen
significante veranderingen waargenomen vergeleken met de placeboperiode.

Ciedurende de behandeling met HCTZ vielen 5 patienten uit; 2 patienten vanwege duizeligheid, 1 patient vanwege een ileofemoraal trombose, 1 patient vanwcge een anerims tcmporalis en I patient vanwege diabetes mellitus.
Gedurende de behandeling met captopril/HCTZ vielen 3 patienten uit met
klachten van buikpijn, trillcrigheid en misselijkheid.
Woc/ifen
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Kr werd geen melding gemaakt van hypotensieve reacties direct na het starten van
beide therapieen. Tevens waren een week na de start van beide therapieen in
periode B en C geen significance veranderingen aantoonbaar in de creatininespiegeis.
Hot aantal patienten met secundaire therapieklachten was statistisch niet significant verschillend bij beide therapieen (Tabel 4).
BESCHOUWING

Dit onderzoek in 15 huisartspraktijken in Nederland toont aan dat zowel HCTZ
(25 mg) als de combinatie HCTZ/captopril in läge dosering (12,5 mg/25 mg)
erk-ctier is bij de behandeling van oudere patienten met lichte tot matige
hypertensie.
De combinatie HCTZ/captopril werd in dit onderzoek aanvankelijk toegepast in
een do.sering die de helft is van de normaal aanbevolen dosering (25 mg
HCTZ/50 mg captopril). De reden hiervan was, dat men bij de behandeling van
hypertensie bij ouderen over het algemecn met een lagere dosis begint en
bovendien streeft naar een therapie die veilig is op zowel körte als lange termijn.
In dit onderzoek zijn van beide therapieen geen nadelige acute effecten op
nierrunetie en bloeddruk geziert bij het instellen van de therapie.
Op längere termijn werden geen verschillen gevonden in effectiviteit of incidentie van bijwerkiiigen. De gelijke eftectivireit van beide therapieen laat een
goede vergelijking toe van de overige gemeten variabelen.
Behandeling met alleen HCTZ veroorzaakte een significante daiing van de
serumkaliumspiegel alsmcde een significante stijging van de serumcholesterolspiegel
vergeleken met placebobehandeling. Deze resultaten bevestigen eerdere onderzoeken met hvpertensiep.it ienten van middelbare leeftijd.*" Beide therapieen
lijken wcliswaar even succesvol bij de behandeling van hypertensie bij ouderen,

«tMtiJtv «wu-w

doch de negatieve effecten van H C T Z op de semmcholcstcrol- cn serunikaliumspiegel zijn voldoende belangrijk om in de keuze van de therapie le hcirekkcn.
Dit onderzock toont verder aan dat het combineren van rwec antihyperiensiva
zeker niet hoeft tc leiden tot een nadelige beinvloeding van het hijwerkingcnpmfiel.
De combinatie van een läge dusis diureticum cn een läge IIOMN AC'l.-iemnuT
(HCT27captopril). lijkt dcrhalvc een veilig altcrnatiet als middel van eerste keu/.e
bij de oudere hypertensie patient.
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2. SLAAPPROBLEMEN EN SLAAPMIDDELENGEBRUIK IN EEN VERPLEEGHUIS
EEN INVENTARISEREND ON0ER2OEK.
Gepubticeerd in

J.M.G.A. Schois

.

i >
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SAMENVATTIN6
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In april/mci 1989 werden het voorkomen van slaapproblemen en het gcbmik van
slaapmiddelen in ecn verpleeghuis geinventariseerd. /owcl bij in 1988 opgenomen
patienten bij opname als bij alle bewoners op peildatum. Uit de reMiluien blijki
dai, in tegenstclling tot de heersende opvatting, opname in cen verpleegluii.% niet
hoch te leiden tot een tocname in het hypnotica- en nciirolcpiii.igcbimk. Van de
totale interne patientenpopulaiie had ongevcor cenderdc lurdnckkige Mibjeitievc
slaapproblemen, waarvoor echter niet in alle gevallen bchandeling lUMtd/akelijk
was. Opvallcnd was het grotc aantal patienten op de somalische reailivenngsafdcling met slaapklachten en medicamenteu/e Inrhandeling daarvooi. ler vcrklaring wordt de communicatichypothcsc ge|Hinecrd: sumatischc (m.n. reactiverings)patienten kunnen zeit vragen om medicatie, tcrwijl therapie bij psychogcri.itnschf patienten niet /.elden door de hulpverlcners wordi geiniiieerd. Aandacht wordt gevcstigd op een aantal vcel voorkomende slaapverMorende prikkels.
zoals het gchameerde dagschema en nachtelijke verplegingsattiviieiien ten IH-IHK-VC
van kamergenoten, die cigcnlijk cen aanpavsing van de urgaiiis.itic van de verpleeghuiszorg vereisen.
SUMMARY

An inventory has been made on sleeping problems and the use of hypnotics in a
nursing home. Contrary to general opinion, the results show that admission to a
nursing home does not have to lead to an increase of hypnotics and neuroleptics
used. One third of the total patient population revealed severe subjective sleeping
problems, for which, however, a therapeutic intervention was not always necessary.
In particular somatic revalidation patients showed high percentages of sleeping
complaints and medical treatment. A communication hypothesis is presented as
a possible explanation: somatic patients are able to ask for medication contrary to
psychogeriatric patients, for whom the caregiving network often initiates
therapeutic intervention. Attention is focussed on a few sleep disturbing stimuli
that often occur in the setting of a nursing home. Prevention of these stimuli
implicates changes in the nursing care organization.
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Het is een bckend feit dat veel oude mensen klagen over hun slaap. Dit wordt
bovendicn bcvestigd door empirisch onderzoek. In het algemeen wordt aangenomen dat chronische slaapklachten bij ongeveer 20% van de mensen van 65
jaar en ouder voorkomen. Daarbij blijken vrouwen veel meer Wachten over de
slaap te hcblx-n dan mannen. Ook het slaapmiddelengebruik stijgt met de leeftijd,
zeker bij vrouwen.' '
Bewoncrs van verzorgingshuizen onderscheiden zieh van zelfstandig wonende
bejaarden door een aanmerkelijk hoger hypnoticagebruik." Betrouwbare
gebruiksstatisticken over hypnotica in Nederlandse zieken- en verpleeghuizen
ontbreken. Dit heeft ons ertoe aangezet om in het eigen verpleeghuis hiernaar
ccn inventariserend onderzoek tc verrichten.''
Het Streekvcrplecghuis in Cieertruidenberg is een gecombineerd verpleeghuis dat
plaats biedt aan 105 somatische en 60 psychogeriatrische patienten. In het verpleeghuis waren ten tijde van het onderzoek twee artsen werkzaam. Ten aanzien
van dc diagnostiek en de behandeling van slaapklachten wordt een samenhangend hclcid gevoerd.'
METHODIEK
Het uiigevoerdc onderzoek bestond uit twee onderdelen:
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Alle in 1988 opgenomen patienten werden gescreend enerzijds op hypnoticagebruik vanwege slaapklachten en anderzijds op gebruik van neuroleptica, met
als primairc indicatie 'nachtelijke onrust' (= slapeloosheid + desorientatie).
Retrospcaid werd gekeken naar het gebruik van slaapmedicatie op het moment
van opnamc. En er werd ook gepoogd een indruk te verkrijgen over het gebruik
tijdens opnamc. door dc voorgeschrcven slaapmedicatie bij deze groep patienten
opnieuw te registreren in de laatstc week van april 1989.
Onderrfee/ //:
In de laatste week van april en de eerste week van mei 1989 werd eveneens een
'peiling' verricht onder het totale patientenbestand dat toen aanwezig was in onze
klinlt'k. Daarbij werden geregistreerd:
het voorkomen van hardnekkigc, dat wil zeggen bijna dagelijkse, subjectieve
(door de patient aangegeven) slaapstoornissen;
het voorkomen van hardnekkige objectieve (door het verplegend personeel
aangegeven) slaapproblemen;
- dc aangegeven oorzaken voor gerapporteerde slaapstoornissen;
het percentage van patienten met klachten over de slaap of nachtelijke onrust,
da< daarvoor (wel of niet) medicamenteus behandeld werd.
De patienten werden voor zovcr mogelijk persoonlijk benaderd (interview/
subjectk-f beeld). Ter controle werden eveneens de afdelingshoofden onders-raagd
(objectiet bceld). (.Ivcrige bronnen waren de medische en verpleegkundige
statussen en de op de afdclingcn aanwezige medicijnverdcelklappcrs.

RESULTATEN
ffeiu/taten /; s/oaprmddetenge&n/i/t 6y m J9SS
In 1988 werden 81 patienten opgenomen: 47 vruuwcn en 34 mannen. De gemiddelde Icehijd bedrocg 76 jaar (4 < 6S). Zesenzcstig patienten werden opgenomen op ecn somalische, 15 op cen psychogeriatrischc afdcling (tabel 1). IV hootddiagnoscprofielen van zowel opgenomen somalische als psychogeriatrischi' p.nienten pasten zonder meer binnen de frcqucntievcrdeling. zoals aangegeven in de
landelijkc SlVIS-rapportage. Dit gold ook voor de pl.uus van herkomsi. Vcruit
de grootstc groep (n = 44) bleck atkomstig int het /ickenhuis. Riiim cen kwart
kwam van thuis (n = 24). Van de opgenomen patienten gebmikten er 1') bij
opnamc ecn hypnoticum (tabel 1). Het hypnoticagebruik was daarhij rclatict icts
hogcr bij mannen dan bij vrouwen. Kr was bij opnamc bovendien sprake van
duidelijk meer hypnoticagebruik bij somatische dan bij psychogcriatrischc
patienten, met ook hier weer een reiatief overwicht van de mannen. Als hypnoticum werd mccstal cen benzodiazepinc met rclatict körte werkingsduur gehmikt.
Van de 81 opgenomen patienten gebruikten er 6 bij opnamc cen ncurolcpticum
vanwege nachtelijkc onrust. De psychogcriatrischc patic'ntcncatcgoric vertoondc
hier cen reiatief overwicht (tabel I). Kr bestond daarbij gcCn overlap mil de
hypnoticagebruikers.
In de laatste weck van april 1989 vcrblevcn nog 52 van de in 1988 opgenomen
patienten in de kliniek {20 patienten waren ovcrledcn (3 gebruikten een hypnoticum vanaf opname tot overlijden); 9 waren er ontslagen, waarvan 4 met een
hypnoticum, zowel bij opname als bij ontslag).
Van de overgebleven groep, met een gemiddcldc verblijfsduur van 9 maanden,
gebruikten er nog 9 een hypnoticum cn 2 een ncurolcpticum vanwege slaapproblemen. Het hypnoticagebruik was dus proccntucel nog 17% in vcrgclijking
tot de 2 3 % bij opnamc. Het neurolepticagebruik nog 4% in vergelijking tot de
7% bij opname. Deze percentages bleken goed te passen binnen de vigerende
behandelpercentages in de totale patientenpopulatie (Zie Resultaten II).
Äesu/toten //: peiVing opri(/me/ I9S9 onder foto/e pot/enfenöestond
In de laatste week van april en de eerste week van mei 1989 werden alle op dat
moment in het verpleeghuis verblijvende patienten eveneens gescreend ten
aanzien van hun slaap en de eventuele medicatie hiervoor. Er verbleven 167
patienten, waarvan 35 mannen en 132 vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedroeg
82 jaar (9 < 65). De gestelde hoofddiagnosen bleken representatief vergeleken
met de landelijke SlVIS-registratie. Tabel 2 toont dat circa 30% subjeetieve
slaapproblemen aangaf. Er waren reiatief iets meer klachten bij de mannen (37%
versus 2 8 % bij de vrouwen). Duidelijk is ook het relatieve overwicht van
somatische patienten in de kJachtengroep (n = 38). Meer dan de helft van deze
patienten verbleef op de reactiveringsafdeling (n = 21).
Wat de aard van de slaapproblemen betrof, ging het, voor zover na te gaan, in
gelijke mate om Idachten over het inslapen als om het doorslapen. Behalvc op de
endogeen aanwezige oorzakelijke factoren werd door de patienten gewezen op de
negatieve invloed van een aantai exogene slaapverstorende prikkels, die frequent
in het verpleeghuis optreden. Een frequentieverdeling is in tabel 3 aangegeven.
Van de 50 patienten met Idachten werden er 32 behandeld. Dit betekent dat
19% van alle patienten behandeld werd (tabel 2). Achtereenvolgcns werden
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Mßfi I
oonto/ opjenomen
pofienten J988 fn-81)

ftypnor/co

neumtepricc

somatiek (37)

8

0

psychogeriatrie (10)

1

2

somatiek (29)

10

3

psychogeriatrie (5)

0

1

Hypnotica- en
neurolepticagebruik
vanwege slaapklachten
bij patienten
opgenomen in 1988.

vrouwen (47)

mannen (34)

'

-

•

•

-

•

•

•

•

•

Cn-50)

/lynofj'co
fn - J?^

somatiek (82)

27

18

psychogeriatrie (50)

10

3

somatiek (23)

11

9

2

2

sui/ectieve i/oopUacAten
*prit/me; J989 (n-J47)

'

Subjectieve
slaapproblemen (bijna
dagelijks voorkomend)
in het verpleeghuis.

vrouwen (132)

mannen (35)
psychogeriatrie (12)
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rapportoje
iflfrinjitf;
Problemen m.b.t. het lichamelijk welbevinden (w.o. malaise, pijn, jeuk, dyspnoe)
Problemen m.b.t. het psychisch welbevinden (zorgen. angst)

22x
17x

ejrtnnsiek:
het gehanteerde dagschema, vaak meer aangepast aan de verzorgings-/
verplegingsroutine dan aan de patienten
onverwacht licht, gebruikt bij controle van patienten 's nachts
frequente onverwachte geluiden op de slaapkamers en op de gangen
nachtelijke verplegingsactiviteiten ten behoeve van kamergenoten

16x
33x
35x
40x

icspectievelijk 31% van alle aanvvczipe mannelijke patienten en het grootste deel
van de mannen uit de klachtcngrucp bchandeld (I I van de 13). Eveneens werden
rcspccticvelijk 16% van alle aanwezige vrouwelijke paiienten en iets meer dan de
helle van de vrouwen uit de klachtengroep bchandeld (21 van de 37). Op de
somatische atdclingcn werd 26% van alle daar aanwezige patienten behandeld,
waarvan ccn groot deel op de reactiveringsardeling verbleel (18 van de 27). Op
dc psyvhogcriatrischc atdclingcn werd 8% van alle aanwezige patienten behandeld
met hypnotica (n = S). Meestal werden hypnotica met een korte werkingsduur
voorgeschreven. l)c gemiddeldc bchandelduur bedroeg 10 maanden, dtxh hier
was sprakc van cen grote spreiding. Dc satisfactie over de behandcling was over het
algcmeen gtxxl.
leu tijdc van dc peiling was objectiet gcnipponcerde nachtclijke onrust aanwezig

Aangegeven
slaapverstorende
prikkels door groep
patienten met
subjectieve slaapklachten (n - SO).

bij 10 patienten, dat wil zeggen bij 6% van de totaal aanwezige interne patientengroep. Het betror hier 7 psychogeriatrische en 3 somatische patie'nten. Duarbij
bestund er geen overlap met de subjcvtiet klagende pjtientcn. Alle patie'nten met
nachtclijke onrust werden neuroleptisch bchandcld, waarmco het neurolepticagebruik evcneens 6% bcdroeg. De gemiddelde behandelduur was hier S maanden.
OISCUSSIE

Vooropgesteld dient te worden dat nadcrc analyse van dc gevonden percentages
moeilijk is, aange/ien vergelijkhaar ondcrzock in Nalerlainl n.iuwelijks beschik
baar is. Hen in 1986 uitgevoeni onderzock bij alle in cen Inrpualde nuand
opgenomen paticntcn in het Mcdisch Centrum Alknuar toondc overigens onder
opgenomen 6()-plussers een hypnoticagebruik van ,WH> bij opn.ime en 4(>%
tijdens opname aan." Bovendicn dient cen voorbehoud gcm.uki te worden
aangczien het hier cijfers betrert van slechts een verpleeghuis, al is de represen(ativiteit van de onderzochte patie'nten als een gemiddelde verpleeghuispoptilatie
evenwel gewaarborgd.
Bezien we de in 1988 opgenomen patienten dan blijkt circa een kwart hiervan
bij opname een hypnotic urn tc gebruiken in verband mcl slaapkl.uhicn. Hit
hypnoticagebruik wordt bovendicn met name teruggevonden bij somalische
patienten. /even prtKcnt van dc in 1988 opgenomen groep gchmiktc bij o|>iianic
een ncurolepticum voor nachtclijke onrust, waarbij de psychogeriatrische paiienten een relatief overwicht vertoonden.
Mogelijk dat beide verhoudingen tussen somatische en psychogeriatrische patie'nten veroorzaakt worden vanuit het communicatieaspect. .Somatische patienten
kunnen in het algemeen duidelijker him klachten, dus ook slaapproblemcn,
verwoorden en zijn derhalve misschien beter in staat om te vragen urn ecu therapeutische interventie. Therapie bij psychogeriatrische patienten wordt daarentegen niet zelden ge'i'nitieerd vanuit de verzorgende omgeving van de patient.
Deze communicatiehypothese verdient echter nader onderzoek. Voor het rclatieve overwicht van de mannen wat betrert het hypnoticagebruik kon in deze
inventariserende studie geen verklaring gevonden worden.
Na een gemiddelde verblijfsduur van negen maanden vertoonde de restgroep een
hypnoticagebruik van 17% en een neurolepticagebruik van 4%. Opname in een
verpleeghuis hoeft dus in principe niet te leiden tot ten fors additioneel
hypnotica- en neurolepticagebruik in verband met slaapstoornissen, zoals overigens
wel vaker beweerd wordt. Deze percentages sloten uitstekend aan bij dc behandelpercentages in de totale patientenpopulatie.
De peiling onder het totale patientenbestand leverde eveneens interessante gegevens op. Zo bleken subjectieve slaapklachten bij een aanzicnlijk aantal (30%)
voor te komen. Slaapproblemen werden met name aangegeven door somatische
patienten met een oververtegenwoordiging op dc reactiveringsafdeling. Reactiveringspatienten onderscheiden zieh in een verpleeghuis in het algemeen door
het beste prognostische profiel. Voor het iets grotere aantal mannen in de
klachtengroep kon ook hier geen verldaring worden gevonden. De slaapstoornissen
betroffen in gelijke mate zowel het inslapen als het doorslapen. Wat de causalitcit
betreff, bleek duidelijk dat, naast endogeen aanwezige factoren, ook de zorgorganisatie en de architectuur van het verpleeghuis belangrijke slaapverstoorders
zijn. Hieraan zou dan ook meer aandacht besteed moeten worden. Bij nieuw-

193

bouw en renovacie zal bijvoorbeeld meer gestreefd moeten worden naar minder
patienten per kamer. Bovcndien lean hec simpelweg rüstig benaderen van een
patient 's nachts al een grote uitkomst zijn.
Van de patienten met subjectieve slaapklachten werd circa twee derde behandeld
met hypnotica. Het betrof hier 19% van de totale patientenpopulatie. Meestal
werd een hypnoticum met een korte werkingsduur gebruikt, hetgeen past binnen
de heersende denkbeeiden hierover.'
Dit deel van het onderzoek leverde eveneens argumenten op voor de eerder
genoemde tommunicatichypnthe.se. Zo bleck namelijk uit een nadere analyse dat
op de reactiveringsafdeling ecn hoge behandelfrequentie bestond, mede veroorzaakt doordat alle daar behandelde patienten zelf daarom hadden gevraagd. Op
de andere afdelingen was hiervoor nogal eens het afdelingshoofd als intermediair
opget reden.
Nachtelijkc onrust bleek aanwezig bij 6% van de patienten, waarbij uit de statussen bleck dat allen behandeld werden mede op verzoek van de afdelingsleiding.
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SAMENVATT1NG

In dit onderzoek zijn dc resultatcn beschrcven van 246 •orrutischc vcrplccghuispatientcn die van ccn henzodiazepine-slaapmiddel ovenchakcldcn op /opulon.
Slaapparametcrs, fithcid na hct ontwaken en dagelijks tunctioncrcn namen
significant toe wannccr dc paticntcn op /opiclon-mcdicitic overgingen en dc/c
verbeteringen bleven tijdens dc 3 wcken van hct ondcrzock gchaiulhaafd.
Wannccr dc slaapkwaiitcit op zopiclon wordt verpelcken met die op hct vorige
benzodiazepine-hypnoticum vertiH>nde 57% van dc paticnicn ccn vcrhcirring
van ccn or mecr puntcn van dc slaapvragenlijst, tcrwijl cr bij 36% gecn vcrandering optrad en slcchts bij 6% van ccn verslcchtcring sprake was.
Van dc dcclncmendc vcrplccghuisartscn bctxirdccldc 83% dc ericctivitcit van
zopiclon als goed tot zeer gocd. Hct percentage bijwerkingen op /opiclon is lager
dan wat cr in eerdcre ondcrzocken met zopklon in Ncderland wcrd gerapportccrd.
Dc bekendste bijwerking, bittere smaak, is karakteristiek voor zopiclon. Dc
conclusic van dit onderzock is dan ook dat bij oiidere vcrplecghuivpatit'ntcn met
slaapproblemen, zopiclon ccn zowcl cßcctict als vcilig hypnoticum is en ecu gocd
alternatief voor de benzodiazepine-slaapmiddelcn.
SUMMARY

This study in 246 nursing home patients examined the effects of switching from
a benzodiazepine to zopiclone. Chronic benzodiazepinc users, living in a nursing
home because of somatic disorders were included. Sleep parameters, subjective
feelings on waking and daily functioning improved significantly when patients
started on zopiclone and these improvements were maintained throughout the
study period. Comparing sleep quality on zopiclone with that during the
treatment period with the previous hypnotic, 57% of patients showed an
improvement of one point or more on the 7-point scale of the questionnaire,
whilst in 36% there was no change and in only 6% a worsening. 83% of the
investigators rated the hypnotic efficacy of zopiclone as good to very good. Side
effects are lower in frequency to that reported in previous clinical studies with
zopiclone in The Netherlands. The most common side effect, bitter taste, is
characteristic of this drug. In conclusion, this study suggests that for elderly
insomniacs in nursing homes, zopiclone is an effective and safe hypnotic and a
good alternative to benzodiazepine hypnotics.
INLEIDING

Slaapstoornissen vormen een veel voorkomend probleem bij ouderen. In het
algemeen wordt aangenomen dat chronische slaapklachten bij ongeveer 20% van
de 65-plussers voorkomen. Daarbij hebben vrouwen veel meer klachten over de
slaap dan mannen. De meest frequente klacht betreft het inslapcn. Dan volgen
klachten omtrent het doorslapen, respectievelijk het te vroeg wakker worden en
combinaties hiervan.''-*
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Ook hct slaapmiddelengcbruik stijgt met de leefiijd, zeker bij vrouwen.-*Kwantitatief gezien betreft dit vooral de prescriptie van benzodiazepinen. Het gebruik in
de huisartspraktijk van juist deze groep geneesmiddelen stijgt zeer sterk met de
Iceftijd/
Slaapstoornissen vormen ook een niet te onderschatten probleem in verpleeghuizen. Hit kan in deze Instituten soms tot een routinematig voorschrijven van
hypnotica leiden.
Een zorgvuldig diagnostisch en therapeutisch beleid ten aanzien van slaapstoornisscn in verplecghuizen zou dan ook obligatoir dienen te zijn.''
Daar waar men bij ouderen met slaapklachten niet ontkomt aan een medicamenteuze intcrventie, is het belangrijk om rekening te houden met de veranderde
fysiologie, de enmorbiditeit en de veelal aanwezige co-medicatie. Ouderen zijn
dientcngevolgc veel kwetsbaarder voor bijwerkingen. Ten aanzien van de hypnotica betckent dit met name de ongewenste sedatie overdag, met alle risico's vandien,
alsmcdc dc ncgatieve invlocd op het cognitief functioneren. Extra voorzichtigheid
geldt opnicuw voor de oudere verpleeghuispatient, bij wie vaak al sprake is van
een algehele balansverstoring.
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Als slaapstoornissen medicamenteus worden behandeld, blijken zowel huisarts,
internist, psychiater alsook verplceghuisarts meestal te kiezen voor een benzodiazepinc."
Benzodiazepinen vertonen minder schadelijke bijwerkingen dan de hypnotica uit
het verleden, zoals de barbituraten. loch is het bepaald niet zo dat deze medicameiuen aclueloos kunnen worden voorgeschreven. Met name bij ouderen komen
ongewenste neveneffecten, zoals spier/.wakte, nachtelijke verwardheid, afname
van het cognitief functioneren en verminderde prestaties overdag, relatief vaak
voor. Onderzoek naar een ideaal geriatrisch hypnoticum blijh dan ook
noodzakelijk. Sinds een aantal jaren is een niet-benzodiazepineslaapmiddel in de
handel, behorend tot de groep van de cyclopyrrolonen, het zopiclon.
Diverse onder/.oeken tonen aan dat dit middel bij ouderen met slaapklachten
minstens even effecticf is als de benzodiazepinen en zelfs leidt tot een verbeterde
slaaparchitectuur.'"""
Hovendicn geelt zopiclon minder rest-effectcn overdag'""; het heeft geen effect op
de ademhaling'"^'', een geringere spierrelaxatie bij proefdieren""'' en vertoont
een mogelijk lagere bijwerkingenincidentie dan benzodiazepinen.'" Het vormt
hierdoor een aantrckkclijk ulternatiet voor de benzodiazepine-slaapmiddelen.
Het ligt dcrhalve voor de hand om de eftectiviteit, het bijwerkingenprofiel en de
satisfactiecomponent van zopiclon, ook te onderzoeken bij verplecghuispatientcn.
In die .irtikel wordt het Cierimo-onderzoek beschreven, dat uitgevoerd werd bij
246 verpleeghuispatienten met chronische slaapstoornissen, die na een omschakelpcriode van een week zopiclon kregen voorgeschreven ter vervanging van hun
Ix'ii/odia/.epine-sLiapmiddcl.
Het dcKl van het Cierimo-onderzoek, dat in 1990 in verschillende Nederlandse
verpleegluii/.en werxl uitgevoerd. was het bestuderen van dc eftecten van zopiclon
op de sl.up en op het runctioneren overdag en deze eftecten te vergelijken met
het voorargaande bcnzodiazepine-slaapmiddel.
OPZET VAN HET ONDERZOEK
In het onderzoek werden veq>leeghuispatienten bctrokken met chronische slaap-

stoornissen. die vanwcge een somatischc aamWning lange tijd verplecgd werden.
246 Patienten (68,6% vrouwelijk en 31.4% nunnelijk) namcii aan hot ondcrvock
d«cl. Zij hadden vanwege een of meer slaapstoorni.vscn. tenminste in de 4 weken
voorafgaandc aan het ondcrzi>ek, etfn van dc volgende hypnotic.! ingenomen:
nitrazepam 5 mg, tlunitrazcpam I nig, tema/cpam 10-20 mg, tlura/cpam IS nig,
of lormetazepam 1 mg. Patienten met ernstigc lever- of mcrfunctic.stoomisscn.
myasthenia gravis, psychiatrische .undoeningen, alcoholisme, gcnccsmidilclmisbruik of dementic werden van het onderzoek uitgoloten.
Door de afwijkcnde chemische structuur en de andere plaats van aangrijpen op
het CiABA-reccptor complex van zopiclon, kan bij ovcrschakcling van l.ingdurig
benzodiazepine-gebruik op /opiclon met worden uitgcslotcn il.u oniwcnningsverschijnselcn van het vorige benzodiazepine optreden. C)m die reden weni in dit
onderzoek gedurende dc ccrste week dc doscring van de vorige mcdic.ilic gchalveerd, tcrwijl /.opiclon in dc halve doscring (3.75 nig) wcrd tocgcvocgil. Vcrvolgens continucerdc de patient zopiclon in de gcbruikelijkc dosering voor oudere
patienten (3.75 of 7,5 mg) gedurende twee wcken.
Dc volgende parameters werden in het ondcr/oek gemeten: slaaplatcntictijd,
slaapduur, slaapkwaliteit, slaapdicptc, wakker worden 's nachts, kwaliteit van het
ontwaken, cftectivitcit van dc medicatic. vcrdraagbaarhcid medicatieen voorkeur
van ondcr/oeker en patient voor de gebruikte hypnotica.
RESULTATEN

De gemiddelde leeftijd van de 246 in het onderzoek betrokken patienten was 79
jaar (spreiding 34-99). Het gemiddelde gewicht was 69,3 kg (spreiding 35-102).
De meeste patienten gaven bij het begin van het onderzoek, oiul.inks
benzodiazepine-gebruik, meer dan een slaapstoornis aan. In tabel 1 is het type
slaapstoornis in percentages aangegeven:

I
Procentuele verdeling
van de verschillende
slaapstoornissen over de
patientenpopulatie
(gestandaardiseerd

interviewmodel).

Moeilijkheden met inslapen

74%

Meer dan 2x per nacht wakker worden

53%

Te vroeg wakker worden

36%

's Nachts langer dan 1 uur wakker liggen

22%

's Morgens vermoeid wakker worden

22%

Overdag last hebben van tekort aan slaap

11%

Globaal kan worden gezegd dat de onderzoekers het hypnotische effect van dc
slaapmiddelmedicatie in 9% als siecht beoordeelden, in 45% als matig en in 45%
als goed. Patienten werden, ondanks de soms goede slaapkwaliteit van het hypnoticum in het onderzoek opgenomen, vanwege onder andere de negatieve invloed
op het dagelijks functioneren.
De gemiddelde tijd (mediaan) dat de vooraf gebruikte hypnotica-medicatie werd
ingenomen was 8 maanden (range 4 weken - 18 jaar). In 60% van de gevallen
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werd temazepam (27% temazepam 10 mg en 3 3 % temazepam 20 mg), in 29%
nitrazepam 5 mg, in 8% lormetazepam 1 mg, in 2% flunitrazepam 1 mg en in
1% flurazepam 15 mg ingenomen. Co-medicatie werd door 9 3 % van de
populatic gebruikt, waarvan 57% voor cardiovasculaire aandoeningen.
Op dag 0, 7 en 21 antwoorddc de patient, ongeveer een half uur na het wakker
worden op zcven vragen over de slaap en over de kwaliteit van het wakker zijn:
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Hoe lang duurde het voordat u gisteravond in slaap viel?
J,
. ,<:
Hoe lang heeft u geslapcn?
.
.
Hoe vindt u dat u vannacht hecft geslapen? ;
,
1 loe diep heeft u vannacht geslapen?
• • . . - . , , : • •<;
Bent u gedurende de nacht wakker geworden?
•••-••
H o e slapcrig voelt u zieh n u ?
.•-..• :.
,.,.
1 loe uitgeslapen voelt u zieh n u ?

De voorgecodeerde anrwoorden konden voor deze 7 vragen als volgt varieren:
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Vraag
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag

1: heel erg lang (= 0)....heel kort (= 6)
,
2: helemaal nice (= 0)....heel lang (= 6)
3: heel erg siecht (= 0)....uitstekend (= 6)
4: heel erg licht (= 0)....heel diep (= 6)
5: heel erg vaak (= 0)....helemaal niet (= 5)
6: heel erg slaperig (= 0)....volkomen fit (= 5)
7: helemaal nict uitgeslapen (= 0)....volkomen uitgeslapen (= 6)

Ciedurende de rweedc en derde week van het onderzoek nam 42,7% van de
patic'ntenpopulatie zopiclon in halve dosering (3,75 mg) en 49,6% in hele dosering
(7,5 mg). Van 7,7% van de populatie was niet bekend welke dosering werd
ingenomen. In de figuren 1 en 2 zijn de gemiddelde scores van de patienten op
de vragen 1 t/m 7 grafisch weergegeven.
Bij alle slaapparameters blijkt een significante verbetering op te treden, zowel na
de cerste week als na de derde week van de behandeling. Om de slaapkwaliteit en
ochtendfitheid per patient na 3 weken zopiclon-gebruik te vergelijken met de
slaapkwaliteit op het voorafgaande middel, kan aangegeven worden bij welk
percentage van de patienten een verbetering, verslechtering c.q. een gelijkblijven
van de slaapparameters optreedt (l-'iguur 3). Een verbetering/verslechtering is als
volgt gedefinieerd: na 21 dagen therapie is de score met minimaal 1 punt
verbeterd/verslcchterd en bij gelijkblijven van de parameters is er niets veranderd
in de score.
Tijdens elk consult bcoordeelde de arts het hypnotische effect van de vorige
medicatic (dag 0, de combinatic benzodiazepine 1/2 dosering + zopiclon 1/2
dosering (dag "") en zopiclon 3.75 of 7,50 mg (dag 21). Ongeveer 4 3 % van dc
populatie nam 3.~5 mg in en ongeveer 50% van de populatie nam 7,50 mg in
gedurende week 2 en 3 (bij 7% van de patienten werd de juiste dosering niet
genoteerd). Er werd geadviseerd de rweede onderzoeksweek met de halve
dosering te starten, waarna de dosering, indien nodig, tot 1 tablet kon worden

1
Gcmiddeide » o r n van
de pattenten op
dag 0. 7 en 21
op de wagen 1-4
vooralgaand
bentodianptnt

LZJ
da, 7
1/2 benro •
I / I ropiclon

dag 21
1/? « 1 tablet
topklon
vraag 1
duur initapen

vraag
»laapduur

vraag 3
slaapkwallteft

vraag 4
slaapdlepte

F/Gt/Ü/? ^
Gemiddelde scares van
de patienten
op dag 0, 7 en 21
op de vragen 5-7

score
S
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dag 0
voorafgaand
benzodiazepine

3.8
3,4

3.3

dag 7
1/2 benzo +
1/2 zopiclon

dag 21
1/2 ä 1 tablet
zopiclon

vraag 5
doorslapen

vraag 6
slaperig
ontwaken

vraag 7
uitgeslapen
ontwaken

verhoogd. De uiteindelijke dosering is hier vermeld. Er werden gecn criteria
gegeven, waaraan de keuze tussen beide doseringen zou moeten voldoen. De uiteindelijke dosering hing af van de behoefte van dc patient. In figuur 4 is weergegeven hoe de verpleeghuisarts de effectiviteit van de verschillcnde therapieen
beoordeelde.

|

beter

| 9etijk

Percentages patienten
van wie de scores op de
7 vragen verbeterden,
gelijk bleven of
verslechterden in
vergelijking met het
voorafgebruikte
benzodiazepineslaapmiddel.

slechter

instapen
sUapduur
slaapkwaliteit
slaapdiepte
doorslapen
slaperig ontwakon

uitgeslapen ontwaken
0%

25%

75%

50%

1/2 a 1 tablet zopiclon
(dag 21)

vorige medicatie
(dag 0)

matig 1

•^\

^
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100%

• ^

siecht

1,4^
/ ^

zeer goed
14,6

-^
\

zeer goed 6,6

^

v

y

/

/ goed
68,3

siecht 9,4

Op dag 0, 7 en 21 gaf de verpleeghuisarts aan hoe de patient zieh overdag voelde.
In tabel 2 sijn de percentages patienten aangegeven voor de verschillende scores
op dag 0 en 21. Bijwerkingen werden door 1 1,0% van de patienten na de eerste
week genield en door 10,2% op dag 21.
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de verschillende bijwerkingen op dag 7 en
21. He bijwerkingen waren over het algemeen licht van aard.
Op dc laatvSte dag van het onder/oek gaven zowcl arts als patient aan, aan welk
hypnotieum men de voorkeur gat. In tabel 4 staan de percentages vermeid.
Van de 246 patienten die in het onderzoek zijn opgenomen zijn 28 patienten
vroegtijdig uitgcvallen, waarvan 11 in de eerste week en 15 in de volgende twee
weken (van 2 patienten is dit gegeven niet bekend). In tabel 5 staan de redencn
beschreven, waarom deze patienten niet vender werden behandeld.

Beoordeling door de
verpleeghuisarts van
het hypnotisch effect
van ae verscnlilenae
therapieen op dag 0
en dag 21 (%)

Mßfi 2
Beoordeling dooi de
vcfpleeghuisarts hoe
de patient rich
overdag vodde op

dagOendag 21.

ßeoorrfe/wj

Vorige metfirotie

Erg uitgeslapen/actief
Redelijk uitgeslapen
Matig uitgeslapen
Beetje slaperig
Erg slaperig, duf

9,9%
36,3%
24.9%
20.4%
8,6%

Zopic/o/i

19,0%
60,2%
14,4%
5,1%
1,4%
. - • - • « & " .

Hßfl 3
Bijwcritingcn die
door de patient

werden gemeld op
dag 7 en dig J1 (in

%) en het totul
percentage
Patienten met
bijwerkingen.

Soort

0oj 7

Bittere smaak
Moe, slaperig, suf
Droge mond
Gastro-intestinale klachten
Hoofdpijn
Dromen, nachtmerries
Spierzwakte
Hypoglycaemie
Kwijlen
Duizeligheid

5,6%
2,4%
1,2%
1,2%
0,8%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

6,0%
0,4%
0.8%
1,2%

-

1,6%

11%

10,2%

% Patienten met bijwerkingen

1,2%

-

% Voor/ceur
von pot/enten

Voorfceursuitspraken
van patienten en
artsen.

zopidon
vorige benzodiazepine
geen voorkeur.

53%
8%
39%

56%
5%
39%

Mßfi 5
Redenen van
voortijdig staken
van de
medicatie/uitval.

Ineffectiviteit medicatie
Bijwerkingen
Verhuizing, ziekenhuisopname
Siechte medicatie-compliance
Patient gebruikte geen medicatie meer
Ontslag uit verpleeghuis
Totaal

9

10
2
3
1
1
26

203

CONCLUSIE

Bij oudere verpleeghuispatienten met slaapproblemen is zopiclon een effectief en
veiiig hypnoticum dat een goed alternatief biedt voor de benzodiazepine-slaapmiddelen.
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4. TOEGENOMEN STERFTE VAN VERPLEEGHUISPATIENTEN BIJ EXTREME
BUITENTEMPERATUUR; TOENAME GROTER BIJ HITTE DAN BIJ KOUDE
GcpuMiceerd in Nedertarxh
Tijdschrift voot
Geneeikunde 1997; H I :
2180-3
Bit onderzoet w*rd ook
gepuMkeerd in The Ijncet
(1997:349: 1797-8) met
its titrt 'Hejt-reUted
mxtJlity among nursinghome pjticnts' (letter).

V. Borst. J.M.G.A. Schols en J.P. Mackenbach

••

SAMENVATT1N6
floe/. Bcpalen van dc invlocd van de buitcntcmncniiuur op stcrfte van verplecghuispatientcn en aanwijzen van risic«>gn>cpen voor sterfte tijdem liiuc en kniidc.
Op/ef. Analyse van sicrhegcgcvcns uii dc SIG Verplccghuis Intorm.itic .Systran
(SlVlS)-rcgistratie (over de pcriode 1 januari 1993-31 dcccmbcr 1994).
«acts. Alle 289 vcrplecghui7.cn (89,5%) in Nedcrland die him gegevens bij SIG
Zorginformatie registrcren.
Met/iode. Van SIG Zorginformarie werden per week aanwczighcidv en overlijdenscijfcrs verkregen met ondcrscheid naar gcslacht. leettijd, algeincnc d.igclijkse
levcnsvcrrichtingcn (Al)L) en houtddiagnoscn. (.icmiddcldc maximale wcektempcraturen werden verkregen van het K N M I . Sterf'tecijfers en rclaticvc risicos
werden berckend v«x>r temperatuurbereiken van S"( voor alle variabclcn.
Äesu/tofen. Indien de gemiddeldc maximale weektempcratuur Ixivcn 2S"(.! Mceg.
was er een toenamc van het stcrftccijfer van de verpkvgluiiN|>o|nilatie van *>0% ten
opzichtc van pcrioden met optimale temperaiiiren (1 S-19,')"(!). I ijdem koude
perioden (0-4,9°C) was dc tocnamc van het sicrttccijtcr veel minder groot (22%).
Risicofactoren voor een verhoogde sterfte tijdens hoge tempcraturen waren:
vrouwelijk geslacht, grote ADL-afhankelijkhcid en dc diagnosen: dementic,
amnestisch syndroom of ziekte van Parkinson. Risicogroepen voor verhoogde
sterfte tijdens läge temperaturen waren: zcer hoge Iceftijd (> 95 jaar), AIM.-zelfstandigheid, ziekte van Parkinson, cardiovasculaire ziekte, chronische obstructieve
longziekte, ziekte van het bewegingsapparaat en bindweefscl en een heupfractuur.
Conrius/e. Verpleeghuispatienten bleken zecr kwetsbaar te zijn als de buitentemperaturen boven 25°C siegen. Hoge temperaturen hadden ecu veel grotere
invloed op de sterfte dan läge.
SUMMARY

06/ert/Ve. To investigate the effect of ambient air temperatures on mortality among
nursing home patients, and to identify subgroups of patients particulary vulnerable
to effects of heat and cold.
Desert. Analysis of mortality data from SIG Nursing Home Information System
(SIVIS) recorded in 1993 and 1994. Setting. All 289 Dutch nursing homes
(89.5%) that register patient data at SIG Zorginformatic, Utrecht.
Afet/iorfs. For each week numbers of patients present and deceased were obtained
subdivided by sex, age, level of dependence, and diagnoses. Weekly averages for
maximum daily outdoor air temperatures were obtained from the Dutch national
metereologic institute ( K N M I ) , De Bilt.
/?esu/£s. The lowest mortality rates were observed in weeks with average outdoor
temperatures between 15 and 19,9°C. In the coldest weeks (0-4,9°C) the mortality
rate rose by 22%. As outdoor temperatures rose above 25°C, the mortality rate rose
by 50%. The highest relative risks of dying during the cold winter spells were
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observed among patients of advanced age (> 95), who were independent in
activities of daily living and who had Parkinson's disease, cardiovasculair disease,
COPD, disease of locomotor system and connective tissue or a hip fracture. The
highest relative risks of dying during the hot summer spells were observed among
the female population, patients with a high level of dependence in activities of
daily living, and patients with dementia, amnestic syndrome or Parkinson's
disease.
Conc/us/ons. Nursing home patients were extremely vulnerable when outdoor
temperatures rose above 25°C. High temperatures had much more effect on
mortality rates than low temperatures.
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INLEIDING
Weersomstandigheden bei'nvloeden de morbiditeit en de mortaliteit van mensen
over de gehclc wereld. Diverse onderzocken hebben aangetoond dat in de wintermaanden een grotere sterfte onder de bevolking plaatsvindt, in het bijzonder
door tocnamc van dc cardiovasculaire mortaliteit.'" Wetenschappelijke publicities
hcsi'hrijven evencens ecn toenamc (15-30%) van de mortaliteit tijdens
hitteperioden.'" Mackenbach et al. vermeldden dat de sterfte in Nederland het
laugst isbij 20,5°C.
Oudcrcn blijken tijdens perioden met zeer hoge temperaturen tot de grootste
iriitvifjfr*qfr vvie>r Mffrff it.'- ihrhttcrn «*•'"'"•" iHtTvwwr vrami-rr Jwliilviji'SHnlpgische verouderingsfenoinenen ook diverse andere oorzakelijke factoren aangewezen, waaroiuler dc frequcnte aanwezighcid van chronische ziekten en comorhidiicit; polyfarmacic; bepcrkingen, handicaps en afhankelijkheid."''^'"
Er is nog weinig bekend over het effect van de buitentemperatuur op de mortaliteit
van verplccghuispatientcn. Op basis van him gemiddelde leeftijd en de frequentie
van chronische zicktcn, polytarmacic en beperkingen, zou veronderstcld mögen
worden dat zij extra kwetsbaar zijn tijdens hitte en koude.
Verplceghuispatienten staan niet vaak bloot aan echt läge temperaturen. In de
zomer daarentegen bcinvloedt de buitentemperatuur direct de binnentemperatuur,
waanKwr de vcrpleeghuispatient soms wel blootstaat aan hoge temperaturen. De
result.iten van een onder/oek naar invloeden van omgevingstemperaturen op
sterfte zouden belangrijke beleicisimplicaties kunnen hebben voor de verpleeghuissector als geheel.
Derhalve hebben wij een onderzoek verricht om anrwoord te kunnen geven op
de volgende twee vragen: In welke mate is er een samenhang tussen de buitentemperatuur en de sterfte in de Nederlandse verpleeghuizen? Welke verpleeghuispatienten behoren tot de risicogroepen voor toegenomen sterfte tijdens hoge en
läge temperaturen?
PATIENTEN EN METHODE

Met onder/oek bet rot een retrospecticve analyse van sterftegegevens over de
periode januari 1993 tot en met december 1994. Het onderzoek had betrekking
op de p.uientcn uit .»lie 289 verpleeghuizen (89.5%) die hun patientengegevens
rcgistreren bij SIG Zorginrormatie te Utrecht (het totale aantal verpleeghuizen in
Nederland is 323). In de le week bctrof dit 48.652 patienten; geleidelijk steeg
dit jamal tot 50.659 in dc laatste week.
Patientenkcnmcrkcn, 'aanwezigheidscijfcrs' (het aantal aanwezigen per vcrpleeg-

huis) en oveHijdenscijfers werden bewerkt naar gcslacht. S IccrtijdNcategorieen
(< 65 jaar, 65-74 jaar, 75-84 jaar, 85-'M jaar en «> 95 jaar), 5 verschillende categoriecn wat betrcft algemene dagclijkse levensverrichtingen (AOL) en de 10
meest voorkomende hooiddiagnosen voor opiume. inclusicl een rcsigrocp. Het
niveau van afhankelijkhcid werd bepaald door de score van (> gcselectecrdc ADLgegevens (wassen. klcdcn, continentie. eten, lopen en transfers) le cumulcrcn
zodat cen score van U tot 24. ontstond. Uii de gccumulcerdc score werden 5
ADL-categorieen gevormd. waarbij categoric 1 overeenkwam met grote /eltstandigheid (score 0-4) en categoric 5 met vollcdigc afhankclijkhcid of bcdlcgeiigheid
(score 20-24). De ADl.-gegevcns worden 3-maandelijks door de vcrplcging
gcactualiseerd. De roekenning van de diagnose vond plaats door de vcrplccghuisarts op basis van de SKi Verplccghuis lnform.iiic Sysiccni (SIY'IS)-diagnoscclassiricatic.
SlVIS-gegevens werden als volgt bewerkt: van clkc week gedurende 1993 en
1994 werd op dag 1 het aatual aanwe/.igcn in de vcrplceghui/.en va.MgcMcld en op
dag 7 het aantal overledcncn in de desbetrettende week. l'ersoonswcken werden
(bij benadering) verkregen door het gemiddelde te herekenen v.m het a.ini.il
aanwezigen aan het begin en hei finde van clkc week.
De gemiddelde maximale temperaturen per weck werden verkregen van het
KNMI in De Bilt. Kr werden 6 temperatuurbereiken van 5"C gevormd. (04,9°C; 5-9,9°C; IO-14,9°C; 15-19,9"C; 2O-24.TC; 25-29,9"C); hierin vielen
respectievelijk 7, 21, 23, 30, 13 en 6 weken.
De laatste 2 dagen van 1993 en 1994 werden buiten beschouwing gelatcn,
evenals week 48 t/m 51, omdat zieh in deze weken in 1993 een griepepidemie
voordeed met een aanzienlijke toename van de sterfte in Nederland (bron:
Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheids7.org (NIVKI.).
Utrecht).'' Uiteindelijk werden 100 weken in het onderzoek betrokken. Het
NIVEL registreerde in februari en maart 1993 eveneens een griepgolf. De sterfte
tijdens deze periode was echter veel geringer dan in de rweede griepperiode, zodat
de gegevens over deze weken wel werden gebruikt in het onderzoek.
Voor alle variabelen werd, binnen elk temperatuurbereik, het sterftecijfcr berekend
per 1000 persoonsweken met 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI), op grond
van de aanname dat het aantal overledenen een Poisson-verdeling volgt. Vcrder
werd voor alle variabelen het relatieve risico voor sterfte berekend ten opzichte
van de optimale condities, die in het temperatuurbereik van 15-19,9°C blcken tc
vallen.
Tenslotte werd naar inhaaleffecten van sterfte (compensatie-effecten) gekeken na
de hittegolf van 1994 door gedurende 7 weken in juli en augustus waarin de hitte
aanhield en 6 daaropvolgende weken met temperaturen die dichter bij de
optimale kwamen (16,5-21,7°C), per week het verschil tussen het absolute cn het
gemiddelde aantal sterfgevallen tijdens optimale omstandigheden (15-2O°C) te
berekenen.
RESULTATEN

De laagste sterftecijfers werden gevonden in het temperatuurbereik van 1519,9°C (tabel 1). Het sterftecijfer dat onder deze optimale condities gevonden
werd, was 7,09 (95%-BI: 6,95-7,22) per 1000 persoonsweken. Het sterftecijfer
bij alle andere temperatuurbereiken was steeds statistisch significant hoger.
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In de koudstc weken (0-4,9°C) steeg het sterftecijfer ten opzichte van optimale
condities met ongcvcer 22% naar 8,64 (95%-BI: 8,33-8,95). In de heetste weken
(25-29,9°C) bleek hct sterftecijfer 50% hoger te zijn dan onder optimale omstandigheden (10,60 (95%-BI: 10,23-10,97)).
u;
De hitrcpcriode in juli en augustus 1994 hield 7 weken aan en leidde tot een
overstcrrtc van ongevcer 1250 vcrpleeghuispatienten. In de daaropvolgende 6
weken was ecn gering inhaaleffect te zien met een ondersterfte van ongeveer 140
verplccghuispaticnten. Uitcindelijk werd ten gevolge van de hitteperiode dus een
absolute oversterfte gevonden van 1110 patienten. Dit is ruim 5% van de totale
stcrftc in dc Nedcrlandsc vcrpleeghuizen per jaar (circa 20.000). De oversterfte
tijdens koudc was niet goed te berekencn, onder andere omdat de koudeperiode
te vcrsnipperd was (niet in een aaneengesloten periode).
Risicogroepen werden bepaald door na te gaan voor welke categorieen het relatieve
risico op stcrftc tijdcns koudc (0-4,9°C) groter was dan 1,2 (het totale gemiddelde
in die tcmperatuurcategorie) en tijdens hitte (25-29,9°C) groter dan 1,5.
Tijdcns koudepcrioden werd geen verschil in het relatieve risico op sterfte
gevonden tussen mannen en vrouwen (toename van respectievelijk 22 en 23%)
(tabel 2). Wcl was er een verschil naar Iceftijd: de zeer oude (> 95 jaar) patienten
bleken mccr risico tc lopen (relatief risico: 1,44). Na indeling in ADL-categorieen
blcek dc /elfstandigstc groep (categoric I) het mecste risico te lopen (1,45).
Voor de diagnosegroepen gold dat patienten met de ziekte van Parkinson (1,64),
cardialc z.icktc (1,31), cerebrovasculair accident (1,24), chronische obstruetieve
longziektc (1,28), ziekte van het bewegingsstelsel en bindweefsel (1,61) en een
heupfractuur (1,34) een sterker verhoogd risico liepen op sterfte tijdens koude.
label 2 gcert tevens aan dat vrouwen kwetsbaarder waren voor hitte dan mannen
(58 versus 36% toename). Kr was geen duidclijke rclatie tussen oversterfte tijdens
hitte en Iceftijd. Patienten uit dc ADl.-groepen 4 (1,50) en 5 (1,58), en uit de
diagnosegroepen: psychogeriatrische aandoeningen (dementie (1,61) en
amnestisch syndroom (3,39)) en dc ziekte van Parkinson (2,27) hadden binnen

/emprrotuur

jte//te
(absolute

ne/otw/ risico

pers 00/15iwiten
C95%-B/;

oontoMen,)

0-4,9
5.0-9,9
10,0- U.9
15,0-19,9
20,0-24.9
25,0-29,9

2.996
8.387
8.704
10.632
4.944
3.198

346.707
1.048.299
1.151.989
1.500.297
649.097
301.750

totial

38.861

4.998.139

8.64
8.00
7.56
7,09
7.62
10.60

(8,33-8.95)
(7.83-8,17)
(7.40-7.71)
(6.95-7.22)
(7.40-7,83)
(10.23-10.97)

(95 % -8/J
1,22
1,13
1,07
1,00
1,07
1.50

(1.17-1,27)
(1,10-1,16)
(1.04-1,10)
(0,97-1.03)
(1,03-1,11)
(1.44-1.56)

7,78 (7.70-7.85)

J5VBI - 95%-betrouwbairheidsinterval.

hurt categoric ecn stcrkerc oversterfte tijdens hitte.
Hen uitvoerige multivariabclc analyse werd uitgevoerd om na te gaan in hoeverre
de afzonderlijke variabclcn, onafrtankelijk van elkaar, samenhingen met een
verhoogd relatief risico op sterfte tijdens hitteperioden. Dit bleek vrijwel steeds

Mfift 7
Mortaliteit (per 1000
persoonsweken) van
verpleeghuisbewoners
naar gemiddelde
maximale
weektemperatuur in
Nederbnd. 1993-1994

Mßf i ^
ReUtief hsKO run
pa tientken merken
vow sterfte tijdens
koude- (0-4.9'C)
en warmteperiode
(25.0-29.9T.)
betreffende
verpteeghuisPatienten nur
gesucht, leeftijd.
ADl-afhankelijkheid
en diagnose.

J-4.9V

JS.0-/9.»*C

fotoo/

1.22 (1.17-1.27)

1,50(1.44-1.56)

9eslocnt
mannen
vrouwen

1.22 (1.141.30)
1.23 (1.17-1,29)

1.38(1.27-1.46)
1.58(1.511.66)

J«/h>d Cm /anrnj
«65
65-74
75-84
85-94
»95

1.00 (0.801,27)
1.11 (0.98-1.27)
.26 (1.18-1.35)
.25(1.17-1.33)
.44(1.23-1.68)

1.40(1.13-1.72)
1.34(1.18-1.52)
1.55 (1,46-1.66)
1,52 (1.431.62)
1,40(1.19-1,64)

.45(1.21-1.73)
.31 (1.16-1.47)
.26 (1.14-1.40)
.19 (1.11-1.27)
.22 (1.13-1.31)

1.29 (1.06-1.56)
1.29 (1,14-1,46)
1.36(1.231.51)
1.50(1.401.61)
1.58 (1.48-1.68)

gtoep 1 (in hoge mat* »tfstartdig)
groep 2
groep 3
groep 4
groep S (voUedig »flwnkelijk (bedlegerig))
tfiojnos*
malignfteit
dementie
amnestisch syndroom
ziekte van Parkinson/parkinsonisme
cardiale ziekte
CVA en late gevolgen van CVA
chronisch obstruetieve longziekte
ziekten van het bewegingsapparaat
en het bindweefsel
heupfractuur en resttoestand na
heupfractuur
restgroep

1 ,04
.14
0.83
.64
,31
; ,24
.28

(0.90-1.19)
(0.99-1.33)
(0.32-2.17)
(1,04-2.61)
(1,18-1,44)
(1,10-1,40)
(0,92-1,77)

0.98(0.85-1.14)
1.61 (1.41-1.84)
3.39 (1.81-6,35)
2,27 (1,47-3,52)
1,25 (1,12-1,39)
1.41 (1.24-1.59)
1,38 (0,99-1.94)

,61 (0,89-2,93)

1,19 (0.58-2,46)

1 ,34 (0.70-2,57)
.21 (1,14-1,28)

1,07 (0,50-2.29)
1,68 (1,59-1,77)

ADL - algemene dagelijkse levensverrichtingen;
95%-BI - 95%-betrouwbaarheidsinterval;
CVA - cerebrovasculair accident.

het geval, behalve dat het vooral vrouwen waren met toegenomen sterfte tijdens
hitte bij de diagnosegroepen dementie en cardiale ziekten. Omgekeerd hadden
deze 2 diagnosegroepen geen effect op de toegenomen sterfte ondcr vrouwen.
BESCHOUWING

Verpleeghuispatienten hadden overeenkomstig de verwachtingcn vcel te lijden
onder zeer hoge omgevingstemperaturen. Tijdens hitte werd een veel grotcrc
toename gevonden van het sterftecijfer van verpleeghuispatienten (toename van
50%) dan gedurende koudeperioden (toename van 22%). In vergelijking met de
Nederlandse bevolking was de toename van het sterftecijfer bij verpleeghuispatienten tijdens hitte veel groter (9% versus 50%) dan tijdens koude ( 1 1 %
versus 22%) (tabel 3). Verder bleek dat, na een periode van grote sterfte ten
gevolge van hitte, geen echte compensatoire ondersterfte wcrd waargenomen. Er
was dus sprake van oversterfte.
De beperkingen van dit onderzoek liggen in de reiatief korte onderzoeksperiode
met een gering aantal weken met zeer läge of hoge temperaturen. De resultaten
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WÄfi 3
«(pteeg/iu/s
popu/orie
0-4,9
5,0-9,9
10,0-14,9
15,0-19,9
20,0-24,9
25,0-29,9

1,11
1,13
1,07
1.00
1.07
1,50

UK
1,00
M>i
1,09

•Gegevens bcwerkt door drs.A.E.Kunst, Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.
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komen desalnicrtemin gocd overeen met resultaten uit eerder onderzoek.'"'*'"
Verder werd in dit onderzock nict gekcken naar de ovcrlijdensdiagnose.
Dc opvallcndc tocname van hct sterfterisico tijdens hitte bij psychogeriatrische
patientcn alsook bij paticntcn met de ziekte van Parkinson kan enerzijds samenhaugcii met aanwe/.ige beperkingen ten aan/.ien van de gedragsmatige aanpassing
aan hogc omgevingstemperaturen (aard van dc klcding, vermijden van hete plaatscn, voldocndc drinken etcetera) en andcr/.ijds met pathofysiologische stoornissen
(waaronder de tcmpcratuurrcgulatie in het lichaam) en mogelijkc effectcn van
psychofarmaca."' In hct verlengde hicrvan wijst het hogc sterfterisico ten gcvolge
van bitte bij paticntcn met ernstige ADL-stoomisscn duidelijk op de beperkingen van veel verplecgluiispatienten om efrectieve, verkoelendc maatregelen te
nemen.
l)e meeste verpleeghuispatienten kwamen waarschijnlijk nict vaak buitenshuis
als de buitentempcraturen laag waren; dit verklaart mogelijk de geringe toename
van de stcrfrccijtcrs lijdens koude. Vcrplccghui/.en waren bovendien voorzien van
goede centrale verwarmingsinstallaties, waarmee de temperatuur in dc winter
bchaaglijk gehouden kon worden. Voorzieningen voor klimaatbeheersing in de
/.omcr waren evenwel nauwclijks beschikbaar.' Daarmee waren verpleeghuispatienten in reite beter beschermd tegen läge dan hoge buitcntemperaturen.
Met cen te vcrwachtcn toencmend 'broeikas-efrect' zullen wij in dc tockomst
welliclu nog vaker tc maken krijgen met zeer hete zomers."'*
Koeling is het effectiefste middel om de morbiditeit en de sterfte tijdens hitte te
verminderen.'•'•"•'''••"' Bestaande interventiemogelijkheden in de verpleeghuizen
bicden hier echter momcntccl onvoldocndc soclaas. Betere koeling kan gccrccerd
wonlen door aanpassingen aan te brengen in de klimaatbeheersing en de bouwtcchnischc cigenschappen van verpleeghuizen, bijvoorbeeld door airconditioning, absorptickoclmachine ot cncrgieopslag.•'" Indien het mogelijk zou zijn om
tijdens hittcperioden de binnentemperatuur 5-l0°C te doen dalen, zodat deze
tussen de 20"C en de 2S"C komt. zou op basis van dc gegevens van dit onderzoek
waarschijnlijk ecu aanzienlijkc dating van de sterfte tijdens hittcperioden kunnen
optrcden; in de orde van 40%. Voorts dienen verpleeghuizen te werken met
goede vochttocdieningsprotocollen tijdens hitte.

Risicocijfers voor
sterfte naar
gemiddelde maximale
vreektemperatuur voot
de Nedertandse
verpleeghuispopulatie
en de bevolking.
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5. WEEFSELDONATIE I N VERPLEEGHUIZEN; EEN ORIENTAT1E OP HET
AANTAL POTENTIELE DONOREN EN DE KENNIS EN ATTITUDE VAN
*> VERPLEEGHUISARTSEN EN -OIRECT1ES
G«puMic««rd in J.M.G.A. Schols e n D.C. Berendschot-de Lange
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Ooe/. lndruk vcrkrijgcn van het aam.il potcntiele wecrseldonorrn in verplccghui/cn
alsmede van het kenmsmvcau en dc attitude van vcrplecghuisartscn en -dirccties
ten aanzicn van weefseldonatic en ccnslottc van de knclpunten met betrrkking tot
weefseldonatic in vcrpleeghuizen.
Opzet. lnventarisercnd. dcscripiief.
Wet/)odc. Schatting van hct aantal wecfscldonorcn vond plaats door middel van
bewerking van in 1 WS gercgistreerdc gegevens van hct landelijkc SKi Vcrplccghuis Intormatic Systeem (S1VIS). Verdcr vond ecu M.hrihclijkc enquetc plaats
onder alle 323 verplccghuisdirccties in Nedcrland alsmcdc ondcr 400 asclcct
gekozen verpleeghuisartscn.
Resultaten. Van de 10.619 in 1995 ovcrlcdcn somatischc vcrplccgluiispaticnicn
zouden 2670 (25%) in aanmerking kunncn komen vour huid- cn/uf corneadonatie. De overige patienten hadden tomorbiiliicit dir gold als contr.i-iiulk.ilie
voor donorschap ot een leettijd > 80 jaar. Van de 9771 ovcrlcdcn p.\vi.hogcriamM.I>c
patienten kwam er bijna geen in aanmerking als weelseldonor. De rcspons op de
enquete was onder de verpleeghuisartscn 55% en onder de directies 66%. Bij
beide groepen was er een gebrekkige kennis met bctrekking tot wectscldonatie.
De meeste verpleeghuisartsen (85%) stonden neutraal tegenovcr weefscldonatie
in verpleeghuizen; de meeste directies (88%) /oiidcn wccfscldcinatic in him
verpleeghuis ondersteunen. Van de aangegeven knelpunten voor donaiie stoorden
de items 'een gebrekkige kennis bij arisen' en 'weigering van tocstemming voor
donatie' bij beide groepen het hoogst.
Conc/usie. Per jaar 7x>uden ongeveer 2700 somatische verplceghuispatienten wcefscldonor kunnen zijn. Een bepaling van hun donatiebereidheid is aangewezen. 1-^en
actievere benadering van weefscldonatie in verpleeghuizen vereist een verbctering
van het kennisniveau van de arisen en de directies.

SUMMARY

0b/ert7Ve. To obtain an impression of the tissue donor potential in Dutch nursing
homes and of the knowledge and the attitude of nursing home physicians and
nursing home directors with regard to tissue donation. Also, to gain insight into the
problems associated with activating tissue donation in nursing homes.
Oes/gn. Descriptive and inventory.
Afe(/)orf. The donor potential was calculated from data derived from the National
nursing home registration system (SIVIS) in 1995. A questionnaire on the
knowledge and attitude with regard to organ/tissue donation was sent to 400
randomly chosen nursing home physicians and all 323 nursing home directors,
ffesu/ts. Out of the 10,619 somatic patients deceased in nursing homes in 1995,
2670 (25%) would have been suitable for skin and/or cornea donation. Other
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patients had comorbidiry regarded as a contraindication for donorship or were
over 80 years of age. Of the 9771 deceased psychogeriatric patients, virtually
none were suitable as tissue donors. The response to the questionnaire was 55%
among nursing home physicians and 66% among nursing home directors. Both
groups showed inadequate knowledge with regard to tissue donation. Most
nursing home physicians (85%) took a neutral position on tissue donation in
nursing homes; most directors (88%) would support tissue donation in their
nursing home. The two problems that were mentioned most in having a negative
influence on tissue donation in nursing homes, were: the lack of knowledge of
physicians and the refusal of donation by patients.
Conrius/on. Some 2700 somatic nursing home patients annualy would be suitable
for tissue donation. Determination of their willingness is necessary. Activating of
tissue donation in nursing homes requires solving of the lack of knowledge.
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INLEIDING
In mei 19% is door het parlement de Wet op de Orgaandonatie (WOD)
aangenomen.' In het kadcr van de WOD kunnen Nederlandse burgers van 18
jaar en Dialer Inin wen sen omtrent orgaan- en weefseldonatie laten vastleggen in
een landclijk donorregister. De WOD verplicht de besturen van ziekenhuizen en
verplccginrichtingen tot het vaststellen van een protocol met betrekking tot
orgaan- en wecrseldoiutie en tot her roe/.icn op de naleving ervan.' '
Orgaan- en weefseldonatie genieten in verpleeghuizen nog nauwelijks bekendheid
en doiuitics vinden er slechts zelden plaats. Zo vonden in 1998 vanuit verpleeglitu/en 6 corneadonaties plaats; ongeveer net zoveel als in de 5 voorafgaande jaren
tczamen. Van donatie van andere weefsels was al helcmaal geen sprake.* Over
orgaan- of weefseldonatie in verpleeghui/en is dan ook nog nauwelijks geschreven.
Weefseltr.msplantatie is in Nederland veel minder bekend dan orgaantransplantatic. Hoewel hef potentiele aantal donoren voor weefseltransplantatie
wellicht hoog is, bestaat er een groot tekort aan wcetscls.* Voor het opheffen van
dit lekon /on ook een eventueel donorpotentieel uit de verpleeghuizen van
belang kunnen zijn.
Cie/ien him gemiddeld hope leeftijd (75 jaar) zal bij verpleeghuispatienten vooral
don.uie van huid en cornea een rol kunnen speien. Voor huiddonatie bedraagt de
maximale leeftijd circa 90 jaar en voor corneadonatie circa 80 jaar. Bovendien is
voor weetseldonatie geen intact? circulatie vereist. Afname van de betreffende
weefsels kau geschieden tot 24 uur na het overlijden.""
In het kader van de nieuwe wetgeving wordt ook van de verpleeghuisarts
verwacht dat de/e, na het constateren van de dood, nagaat of er sprake is van een
wilsbeschikking met betrekking tot donatie (onder andere door het raadplegen
van het centrale donorregister). Wanneer er geen wilsverklaring is, moet de arts
aan de nabestaanden de donatievraag stellen. Indien er daadwerkelijk een
potentiele weefseldonor is, miw de arts die de dood heeft vasigesteld er zorg voor
dragen d.u deze donor wordt aangemeld bij een orgaancentrum."
Aange/icn het it> de verpleeghuizen over het algemeen zal gaan om wecrseldonatie,
zal aanmelding moeten geschicxlen bij de Stichting Bio Implant Services (BIS).
De/e organisatie /orgt voor de uit- en afname van weefsels en kan ook altijd
worden geraadplecgd bij rwijtel over eventucle contra-tndicaties voor donatie.
Natuurlijk /ijn er naast de relatieve onbekendheid noe meer knelpunten denkbaar

die ecn rol kunncn spelcn wanneer men de mogelijkheden voor donatie in vcrpleeghuizcn nader beschouwt." Zo is cr nog onduidclijkhcid omircnt hci donorpotentieel en de daadwerkelijke donatiebereidheid van patienten. Verdcr is hct
(enomeen van ofrlciele wilsverklaringen bctrckkelijk nicuw in dc vcrplccghuissector en zal men bij de uitvocring van donatieproccdurcs aanv.mkclijk ook op
organisatorische en logistickc (inclusict technische) problemcn Muitcn.
O p grond van deze ovcrwegingen en vanwcgc dc nicuwc wetgeving hehben wij
ccn onderzoek vcrricht met betrckking tot wecfseldonatie in verplccgluii/cn.
De hoofdvraagstellingen van «Jit onderzock Ix-trorVcn:
Wat is het potenticle aantal weerscldonorcn (huid en/of cornea) per jaar in
Nederlandsc verpleeghuizcn?
Hoc zijn het kennisnivcau en dc attitude van zowel verpleeghuisartscn als
-dirccties met betrekking tot wcefseldonatic in verpleeghuizcn?
;
Wclke knclpuntcn zullen in de «igen van dc artscn en dc dirccties cen
belangrijke rol spelcn bij dc implcmcmaiic van dc W O D in vcrplccghuizcn?
METHODE
W i j vcrrichttcn ecn inventariserend, descriptief onderzoek. C)m ecn »chatting cc
kunnen maken van hct potentiele aantal wccfscldomircn in Nederlandsc verpleeghuizcn. gebruikten wij dc opnamc- en overlijdensdiagnosen nil hci SKI
Verpleeghuis Informatie Systccm (SlVIS-rcgistratic). Als pcilj.ur wcrd 1995
genomen. In dat jaar registrecrde 89,5% van de verplecghuizen hun patie'ntcngegevens bij de S I C " Dc gebruikte SIVlS-diagnoselijst is afgeleid van dc
'International classification of diseases' (IC.D-9) «if de 'Classificatic van zicktcn'
(CvZ-80). Het registratieformulier biedt dc mogelijkhcid om naast dc primairc
overlijdensdiagnose tevens twee van de belangrijkste tut het ovcrlijdcn bijdragende nevendiagnosen te registreren (relevante comorbiditcit).'*' Herekend wcrd
hoeveel verpleeghuispatientcn in aanmerking zouden komen voor huid- en/of
comeadonatie, na selectie op basis van lceftijdscritcria en dc relatieve en .ibsdlutc
contra-indicaties voor donatie van huid en cornea. Voor de donorseleciie werd
daarbij het model-ziekenhuisprotocol 'Orgaan-/wecfseldonatic' van dc Ncderlandse Transplantatie Vereniging gehanteerd.
Voor de andere hoofdvraagstellingen werd verpleeghuisdirccties en -artscn in 1997
een uitvoerige schriftelijke vragenlijst toegezonden, bestaande uit gestructurcerde
vragen met mogelijkheden tot schriftelijke t«K-lichting. De vragenlijst (50 vragen)
voor de arisen werd verzonden aan ecn aselecte stcekprocf van 400 van de in totaal
circa 1000 Nederlandse verpleeghuisartscn. Dc vragenlijst (25 vragen) voor de
directies werd verzonden aan alle 323 vcrpleeghuisdirecties in Nederland.
Data-analyse vond plaats in samenwerking met hct Nationaal Ziekenhuisinstituut
(NZi) te Utrecht.
RESULTATEN
^onto/ potentie/e wee/seWonoren
In 1995 overleden in Nederlandsc verplceghuizen 10.619 somatischc patienten
van wie de gegevens bij dc SIVIS werden gcregistrecrd. Van hen was 39,2% man
en 60,8% vrouw. Na selectie op basis van dc medische contra-indicaties (tabel 1)
onder zowel de primaire overlijdensdiagnose als de belangrijkste rweede en derdc
nevendiagnose, bleef een grocp over van 4927 patienten (46%). Als maximale
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o/jemeen
sepsis bij overtijden
actieve systemische infecties, waaronder
bacteriele endocarditis
meningitis (barterieel en viraa!)
tuberculose, lepra, lyme-ziekte, malaria
subacute scleroserende panencefalitis of
encefalitis door onbekende oorzaak
rabies
difterie, roodvonk, doorgemaakte syfilis
actieve herpes zoster
doorgemaakte poliomyelitis
recente vaccinatie met verzwakt levend virus
(< 4 weken)
rubella
pollo(-Sabin)-vaccin per os
>
mazelen (rubeola)
gele koorts
bof
rabies
leukemteen en kwaadaardige ziekten van het
lymfestelsel
hemodilutie; indien wegens bloedverlies > 50%
van het circulerend volume is vervangen door
plasma en plasmavervangende preparaten binnen
voorgMnd* 48 uur
onbekende doodsoonaak. tenzij obductie volgt
HIV, hepatitis B of C, humaan T-cellymfotroop
virus of risicofactoren hiervoor
degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel van
onbekende oorsprong (of risicofactoren
hiervoor), zoals prionproteVne-infecties
(voorheen: slow virus)
subacute sponqiforme encefalopathie
(Creutzfeldt -Jakobsyndroom, GerstmannStrAussler-Scheinker-syndroom; koeroe; fatale
familiale insomnie)
motorneuronziekte, bijv, amyotrofische laterale
sclerose
multiple sclerose
ziekte van Alzheimer
onbenoemde, 'waarschijnlijk' degeneratieve
aandoeninq van het zenuwstelsel
Chemotherapie of immuunsuppressiva indien
toegediend binnen voorafgaande 3 maanden
intoxicaties
lithiumcarbonaat
lood, chroom, andere zware metalen
ontbladeringsmiddelen (parathion)
pesticiden
arsenicum
kwik

wee/seöpeo/ie*
AoornW/e/en
cornea-aandoeningen
oogziekten
oogoperaties
congenitale rubella
AUK/

leeftijd > 90 jaar
maligniteiten met uitzondering van
bepaalde hersentumoren en basale celcarcinomen
auto-immuundermatosen
uitgebreide dermatosen
systemische bindweefselaandoeningen
emstig ondergewicht
ernstige dehydratie
alcoholisme
insulineafhankelijke diabetes mellitus
(gedurende > 15 jaar)
corticosteroiden > 5 dagen in hoge dosering
direct voor het overlijden

leer"tiidsi;rens weal voor de lierekeninijen 80 jaar aangehouden (dat is de leeftijdsga'tis voor corneadouatie). Op basis daarvan viel 37.3% (n = 720) van de mannen
en 51,3% (n » 1537) van dc vrouwen af. Uitcindelijk blevcn er 2670 patienten
(25%) over die in principe in aanmerkinj» zouden kunnen komen voor donatie
van luiid en/or cornea. Aangezien \oor huiddonatie de maximale leehi|d.sgrcns
wat hoger ligt (90 jaar). zou het percentage potentiele huiddonoren in teite wat
hoger kunnen /.ijn.
In 1995 overlcden 9771 ps\"chogeriatrischc patienten in verpleeghuizen van wie

Contra-indicaties voor
weefseldonatie

de overlijdensdiagnose(n) bij de SIVIS geregistreerd werden. Bij bijna 90% van
dezc patienten was sprake van de diagnose 'dementie'. Onder de resterende 10%
was een groot aantal patienten met de diagnose organisch psychosvndroom',
andere neurodegeneratieve aandoeningen en cognitievc aandoeningen c.c.i.
Aangezicn deze diagnosen allemaal als absolute contra-indieuics golden (/ie tabel
1), waren er dus vrijwel gcen psychogcriatrische verplccghuispaticnicn die in aanmerking zouden komen voor wecfseldonatic.

Bij de gcenquctecrdc groep verplceghuisamen (n - 400) bedroeg de respons 55%
(218 vragenlijsten). Van de 323 aan dire«.tics ver/onden vragcnlijsicn werden er
212 ingevuld geretourncerd (66%). In het algctneen werden de gcsmuuireerdc
vragen door beide onderzoeksgroepen volledig ingevuld; van de mogclijkhcid tot
toelichting werd nauwelijks gebruikgemaakt.

Van de responderende artsen was de man-vrouwvcrdcling ongeveer gelijk (105
(48%) versus 109 (50%)). lets nicer dan de hellt (113; 52%) was ouder ilan 40
jaar cn een redelijk percentage had cerdere werkervaiing in cen /.iekcnlniis (87;
40%) of als huisarts (59; 27%).
Van de arts-respondenten waren 183 (84%) in grote lijnen op ile ItiMigte van de
huidige donorwetgevingen 166 (76%) enigs/ins van de veraiulcringcn die op het
gebied van de wetgeving op komst waren. Het merendeel van de artsen (159;
73%) kende globaal de medische criteria en contra-indicaries voor weefscldonatie. Ook de procedure die doorlopen moet worden na het ovcrlijdcn van een
potentiele (weefsel (donor was bij vele artsen (131; 60%) marginaal bekend. Er
werd ook een aantal concrete kennisvragen gestcld, waarop zeer wisselcnd werd
gescoord en waarbij geen duidclijk vcrscliil bleck te bestaan tus.sen de kennis over
orgaan- en weefseldonatie speeifiek en die over donorwetgeving. Bij de grootste
groep (155; 71%) was sprake van een laag tot gcmiddeld kennisniveau. Tweederde
van de arts-respondenten was bekend met de werkwijze cn de doelstellingen van
de Stichting Eurotransplant. Er bleken 37 (17%) ondervraagden de Stichting Bio
Implant Services te kennen.
Bijna alle artsen (198; 91%) gaven aan dat zij er behoefte aan hadden om in de
toekomst op de hoogte te worden gehouden van verdere ontwikkelingen op het
gebied van orgaan- en weefseldonatie. Ovcrigens had drickwart van de verpleeghuisartsen nog nooit de donatievraag gesteld; ook niet in een eerdere funetie,
terwijl toch een behoorlijk aantal van hen (87; 40%) voorheen in een zickenhuis
had gewerkt. Het merendeel (155; 71%) bleek her stellen van deze vraag nooit te
hebben overwogen of er nooit mee te maken hebben gehad. De meesten (183;
84%) bleken voorstander te zijn van orgaan- en weefseldonatie in het algemeen
en het merendeel (174; 80%) gaf aan ook zelf donor te willen zijn.
Wanncer wij kijken naar de attitude van de ondervraagde artsen ten opzichte van
weefseldonatie in het verpleeghuis blijkt dat 181 (83%) van hen de verpleeghuispatient als potentiele weefseldonor beschouwden en dat ruim driekwart in principe ook bereid zou zijn om eventuele weefseldonatie in de toekomst structured
met patienten te gaan bespreken. Velen gaven aan dit te willen doen enkcle weken
na opname in het verpleeghuis. Tabel 2 geeft een indicatic van de attitude van de
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artscn ten aanzien van donatic in het algemeen en weefseldonatie in het verpleeghuis in her bijzonder. De attitude ten opzichte van weefseldonatie in het algemeen was positiever dan die ten opzichte van weefseldonatie in het verpleeghuis,
die over het algemeen neutraal was.
label 3 toont de antwoordpercentages aan ten aanzien van de knelpunten die
volgcns de verpleeghuisartsen een rol zouden kunnen spelen met betrekking tot
weefseldonatie in het verpleeghuis. [)e items 'onvoldoende kennis van arisen over
weefseldonatie' en 'het weigeren van toestemming, doordat patienten of betrokkenen niet hekend zijn met de mogelijkheden', scoorden hoog (respectievelijk 73
en 80%). Daarbij zagen 170 (78%) responderendc artsen de donatieprocedure
ook als cen taakverzwaring.

220

Ongevecr driekwart van dc rcsponderende directies (n = 212) gaf aan globaal op
de hoogie te zijn van /.owel de huidige donorwetgeving (165; 78%), als de
veranderingen in het kadcr van de nieuwe wetgeving (151; 71%). De Stichting
Eurotransplant was bij dc meestc directies bekend (201; 95%); de Stichting Bio
Implant Services daarcnicgen niet: 17 (8%) wistcn van het bestaan ervan.
In 20 vcrplecghuizcn had wel eens weefseldonatie plaatsgevonden. In 1 (4%)
verplecghui.s lilcken er contouren van een beleid met betrekking tot donatieprocedurcs aanwezig tc zijn. Het merendeel van de directies gaf aan te verwachten
dat er in de tockomst mcer positieve wilsbeschikkingen zouden komen van
paticnten die bij overlijden donor zouden willen zijn.
Wanneer wij kijkcn naar dc donatie-attitude van verpleeghuisdirecties bleek
zowel cen groot deel voorstander van orgaandonatie in het algemeen (167; 79%)
te zijn, alsook de hercidhcid te hebben oni zelr donor te zijn (148; 70%). In het
vcrlengde hierv.in was het merendeel van de directies (187; 88%) ook bereid om
ondcrsteuning te bicden aan hun medische dienst wanneer donatieprocedures in
de tockomst cen vaste plaats zouden gaan innemen in het verpleeghuis.
Ook werd aan de directies gcvraagd of de in tabel 3 aangegeven factoren belemmerend zouden kunnen zijn voor donatieprocedures in het verpleeghuis. Opnieuw
werd een rol aan alle items toebedceld en scoorden de items 'weigering van
toestemming voor donatic' en 'gcbrekkige kennis van arisen' het hoogst (respectievelijk 151 (71%) en 93 (44%)).
BESCH0UWING

De implementatie van de nieuwe Wet op de Orgaandonatie zal cr mogelijk toe
leiden dat verplceghuizen in de toekomst mcer met weefseldonatie te maken gaan
krijgen.
In Ncderland en in het buitenland is tot op heden slechts in geringe mate
onderz.oek gedaan naar het totale potcntieel aan weefseldonoren." Verpleeghuizen
zijn d.i.irbij altijd buken beschouwing gebleven. Met dit onderzoek is enerzijds
get radii om ecu globale indrtik te geven van het aantal potentiele huid- en/of
corneadonoren in verpleeghuizen en andcrzijds om een beeld te schetsen van de
kennis en attitude van /owel verplecghuisartsen als -directies met betrekking tot
orgaan- of wecfscldonaiie, alsmede van hun taxatie met betrekking tot eveniuele
knelpunten hierbij.
Uit ons onderzoek blijkt alleen een deel van de somatische patienten in aan-

Attitude van 218
«rptteghuisartsen
(%) ten aaruien van positief
donatie m het neutrut
HfMBWfi en negatief
HMcfteMomtie in
het verpteeghuis.
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onvoldoende financiete middelen
onvoldoende kennis van aitsen ovei
weeHeldonatie
weigeren van toestemming VOOF
donatie door:
hoge leeftijd
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63(?9)
"(»)
15 (7)

37(17)
»(J4)
?8(13)
59(27)

v»

221
merking te komen voor donatie van huid en/of cornea. Op basis van uitsluitingen aan de hand van contra-indicaties en lecliijciscritcria zou eenkwart van dc
overleden somatische verpleeghuispatienten (circa 2700 in 1995) poicnticcl
donor kunnen zijn. In 1995 werden in Nedcrland in totaal 1415 cornea- en 346
huiddonaties geeffectueerd." Met dezc gefallen als uitgangspimt kan hci aangegeven donorpotentieel onder somatische verplccglniispatii-iitc-n dus zeker dc
moeite waard zijn.
Ten aan/ien van weefseldonatie door psychogcriatrische paticntcn is dc sitiiatie
geheei anders. Op basis van de medische contra-indicaties komen zij hiervoor
nauwelijks in aanmerking. Inmiddeis is dan ook beslotcn om deze grocp
vooralsnog buiten het bestek van de W O D ic laten.
Hoewel dit donorpotentieel berekend is op basis van een nauwkeurige bewerking
van SIVlS-gegevens, zijn er toch enige beperkingen. Zo verloopt de SIVIScodering van oorzaken van overlijden niet exact hetzelfdc als bij het (IBS
gebruikelijk is en heeft de gehanteerde lijst van contra-indicaties een gcdccitclijk
ander begrippenkader dan de SIVIS-diagnoselijst." Onderrapportagc van absolute en relatieve contra-indicaties is mogelijk, omdat artsen voornamclijk de
diagnosen invullen die voor het overlijden relevant zijn. Verder zijn beide registraties afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee artsen dc registratieformulieren invullen; dit is ook een potenticle foutenbron. Bovendicn is het nog
niet duidelijk wat de daadwerkelijke donatiebcrcidhcid van verpleeghuispatienten
is. Verder onderzoek is dan ook nodig om gedetailleerder inzicht tc krijgen in het
donorpotentieel en de donatiebereidheid.
Uit de enquete blijkt dat zowel verpleeghuisartsen als -directics slechts beperkt op

de hoogte waren van de donorwetgeving en van orgaan- en weefseldonatie.
Kennisvergroting op dit gebied is dan ook een voorwaarde voor de implementatie
van de WOl) in vcrpleeghuizen.
Door beide onder/.ocksgrocpen werd op een aantal knelpunten gewezen. In her
bijzonder het weigeren van toestemming voor donacic (door de patient zelf of
diens vertegenwoordiger) alsmede de nog gebrekkige kennis van verpleeghuisamen scoorden hier hoog. De grondhouding van de directies ten aanzien van
weefseldonatie in het verpleeghuis leek wat positiever te zijn dan die van de
artsen, die zieh hieraangaande nog overwegend neutraal opstellen. Mogelijk zal
de houding van verpleeghuisartsen in de toekomst veranderen, wanneer bij hen
meer kennis aanwc/ig is en er iet.% aan de knelpunten wordt gedaan.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van en met subsidie van het
Ministeric van Volksgczondhcid, Welzijn en Sport. De data werden geanalyscerd
door het NZi.
< • • -
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