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Grote stappen  
van gedreven  

verpleegkundigen

Voorwoord

In	het	Erasmus	MC	werken	meer	dan	2200	verpleegkundigen,	die	dag	in	dag	uit,	24	uur	per	dag	
klaarstaan	voor	onze	patiënten.	Professionals	die	in	veel	gevallen	het	gezicht	zijn	van	het	Erasmus	
MC	richting	de	patiënt	en	hun	naasten	en	het	centrale	aanspreekpunt	als	ze	hier	verblijven.	Maar	
het	verpleegkundig	domein	is	vandaag	de	dag	meer	dan	alleen	een	uitvoerend	beroep,	het	is	ook	
een	wetenschappelijke	discipline.	Verpleegkundige	theorieën	en	uitkomsten	van	verplegingswe-
tenschappelijk	onderzoek	hebben	het	beroep	en	de	praktijk	verrijkt.	

Bij	de	missie	van	het	Erasmus	MC	-	een	gezonde	bevolking	en	excellente	zorg	door	onderzoek	en	
onderwijs	-	hoort	excellent	en	baanbrekend	verplegingswetenschappelijk	onderzoek.	Dit	is	essen-
tieel	voor	de	ontwikkeling	van	het	verpleegkundig	beroep	en	de	patiënt	waar	we	het	uiteindelijk	
allemaal	voor	doen.	Dit	doen	wij	niet	alleen	in	het	Erasmus	MC	maar	juist	in	verbinding	met	onze	
regio,	want	samen	staan	wij	sterker	dan	alleen.

Net	als	voorgaande	jaren	laat	dit	jaarboek	zien	dat	we	op	het	gebied	van	verplegingswetenschappelijk	
onderzoek	weer	grote	stappen	hebben	gezet.	Stappen	van	gedreven	verpleegkundigen,	verpleegkun-
dig	specialisten	en	verplegingswetenschappers.	Een	groep	die	steeds	groter	wordt	en	ook	steeds	vaker	
besluit	om	te	promoveren.	Zo	zijn	er	in	de	periode	2017-2018	maar	liefst	acht	verpleegkundigen	gepro-
moveerd.	Daarnaast	is	prof.	dr.	Monique	van	Dijk	sinds	juni	2017	onze	eerste	hoogleraar	verplegingswe-
tenschap,	een	belangrijke	stap	in	het	verder	ontwikkelen	van	dit	onderzoeksgebied	in	het	Erasmus	MC.

Wat	opvalt	in	het	jaarboek	is	de	indrukwekkende	lijst	van	publicaties	en	presentaties	vanuit	dit	
onderzoekgebied.	Daarbij	zijn	de	onderwerpen	zeer	divers,	wat	mijns	inziens	duidelijk	maakt	dat	
er	nog	zoveel	te	onderzoeken	is.	

Ik	wil	een	groot	compliment	maken	aan	alle	mensen	die	hebben	meegewerkt	aan	het	succes	van	onze	
onderzoeken	op	het	gebied	van	de	verplegingswetenschap.	Daarnaast	wil	ik	ook	alle	verpleegkundigen,	
die	twijfelen	om	onderzoek	te	gaan	doen,	aanmoedigen	om	deze	stap	te	zetten.	Hij	zal	het	waard	zijn!

																					Prof.	dr.	Hans	van	Leeuwen
Decaan	en	lid	Raad	van	Bestuur	Erasmus	MC
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Veel variatie

Editorial

Vol	trots	presenteren	we	het	Jaarboek	Verplegingswetenschappelijk	Onderzoek	2017-2018.	Vol	
trots	omdat	er	in	ons	ziekenhuis	veel	goed	wetenschappelijk	onderzoek	wordt	uitgevoerd	op	veel	
verschillende	verpleegkundige	gebieden.	Kijkend	naar	de	acht	(!)	proefschriften	van	verpleegkundig	
onderzoekers	in	2017	en	2018,	zien	we	dat	de	onderwerpen	variëren	van	verpleegkundige	zorg	in		
de	palliatieve	fase	tot	het	stimuleren	van	zelfmanagement	van	onze	patiënten.	Ook	in	het	grote	
aantal	wetenschappelijke	publicaties	zien	we	die	variatie	terug,	bijvoorbeeld	in	de	patiëntengroepen:	
IC-patiënten,	patiënten	voor	of	na	orgaantransplantatie,	premature	pasgeborenen,	kritiek	zieke	
kinderen	en	mensen	met	kanker	in	de	verschillende	fases	van	hun	ziekteproces.	Ook	het	soort	
onderzoek	varieert:	niet	alleen	kwalitatief	onderzoek	maar	ook	kwantitatief	onderzoek	en	van	
interviewstudie	tot	meta-analyse.	

De	geschetste	variatie	is	tekenend	voor	verpleegkundig	onderzoek	en	dat	maakt	het	ook	relevant	
om	in	het	Erasmus	MC	verder	te	bouwen	aan	de	wetenschappelijke	tak	van	ons	mooie	beroep.	De	
komende	jaren	gaan	we	op	deze	manier	verder.	Want	nog	steeds	wordt	veel	van	de	verpleegkundige	
zorg	uit	routine	gedaan,	in	plaats	van	op	basis	van	wat	als	best	practice	of	evidence-based	bekend	
is.	Nieuwe	onderwerpen	doen	zich	voor,	zoals	het	gebruik	van	technologie	in	de	zorg	aan	de	ene	
kant	van	het	spectrum	tot	aan	familie-	en	patiëntgerichte	zorg	aan	de	andere	kant.	Implementatie-
onderzoek	wordt	daarom	steeds	belangrijker:	hoe	zorgen	we	ervoor	dat	evidence-basedwerkwijzen	
ingang	vinden	in	de	praktijk?	

De	schaarste	aan	verpleegkundigen	levert	ook	een	onderwerp	voor	wetenschappelijk	onderzoek:	hoe	
trekken	we	de	juiste	mensen	aan	en	-	vooral	-	hoe	behouden	we	de	juiste	mensen	voor	het	beroep?	In	
het	verlengde	hiervan	ligt	de	taak	om	onze	ervaren	onderzoekers	te	behouden	als	de	experts	die	weer	
nieuwe	verpleegkundig	onderzoekers	kunnen	begeleiden.	Gezien	de	aantallen	lopende	studies	en	
promovendi	is	ons	verpleegkundig	onderzoek	voor	de	komende	jaren	zeker	gewaarborgd.	

Voor	nu	veel	leesplezier	gewenst.	Als	het	lezen	je	belangstelling	heeft	gewekt	of	vragen	heeft	
opgeroepen,	weet	dan	dat	alle	redactieleden	laagdrempelig	bereikbaar	zijn.

Namens	de	redactie,

Prof.	dr.	Monique	van	Dijk
Hoogleraar	verplegingswetenschap
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Hoofdstuk 1 

Proefschriften
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Margo van Mol, psycholoog en IC-verpleegkundige 
Balancing Coincident Worlds: the emotional impact of patients’ 
relatives and professionals in the intensive care
Promotor: prof. dr. J. Bakker
Copromotoren: dr. M.D. Nijkamp, dr. E.J.O. Kompanje
Juni 2017
https://repub.eur.nl/pub/100020

Balanceren in samenvallende werelden

De intensivecareafdeling (IC) is een wereld waarin wordt  
geleefd en gewerkt op de toppen van uitersten. Het is een plek 
waar patiënten en hun naasten een onderhuidse vulkaan aan 
emoties ervaren. Deze steriele, bliepende hightechomgeving 
is een goed geoliede machine waar professionals levensred-
dende handelingen verrichten en geavanceerde medische 
behandelingen inzetten. Tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat 
werken op een IC-afdeling een emotioneel geladen uitdaging 
is, die een last kan worden in het persoonlijk leven van de 
professional. 

Probleem: wat zijn de emotionele uitdagingen op de IC? 
Naasten	van	een	IC-patiënt	leven	tussen	hoop	en	vrees,	staren	angstig	naar	de	uitslagen	op	de	
beeldschermen	en	schrikken	van	alarmen.	Patiënten	kunnen	de	mystiek	van	een	delier	door-
maken,	naasten	houden	de	hand	van	de	zieke	vast	en	gaan	met	tegenzin	weg	als	de	bezoektijd	
voorbij	is.	
Een	opname	op	de	IC	is	alsof	het	gewone	leven	op	de	pauzeknop	is	gezet.	De	langetermijngevol-
gen	van	een	verblijf	op	de	IC-afdeling	zijn	de	laatste	jaren	beter	in	beeld	gekomen	en	samenge-
bracht	in	het	Post-Intensive	Care	Syndroom	(PICS).	PICS	is	het	geheel	aan	symptomen	op	fysiek,	
mentaal	en	cognitief	gebied	bij	voormalig	IC-patiënten.	Ook	de	familie	kan	nog	geruime	tijd	last	
hebben	van	klachten	met	betrekking	tot	de	psychische	gezondheid	(PICS-F).	
	
Van	oudsher	zijn	zorgverleners	vanuit	diverse	disciplines	erkend	in	hun	kwetsbare	positie	met	
betrekking	tot	werkstress.	Met	als	meest	voorkomende	reacties:	burnout,	traumatische	stress	en	
compassiemoeheid.	In	een	systematische	literatuurstudie	naar	emotionele	(over)spanning	bij	IC-
professionals	bleken	deze	begrippen,	de	meetinstrumenten	en	de	prevalentiecijfers	verschillend	
geïnterpreteerd	te	worden.	Het	proefschrift	geeft	inzicht	in	de	emotionele	uitdagingen	in	IC-zorg	
vanuit	het	perspectief	van	naasten	van	een	IC-patiënt	en	IC-professionals.	Het	uiteindelijke	doel	
was	om	aanbevelingen	op	te	stellen	voor	verdere	verbetering	van	het	verblijven	en	werken	op	de	
IC-afdeling.	
	
Methode en resultaten: wat hebben we geleerd? 
Ten	eerste	zijn	de	eigenschappen	onderzocht	van	een	nieuw	ontwikkeld	meetinstrument,	de		
Consumer	Quality	Index	‘Naasten	op	de	intensivecareafdeling’.	Daarmee	kunnen	naasten	de	
kwaliteit	van	zorg	beoordelen.	Dit	instrument	bleek	valide	en	betrouwbaar	en	geeft	feedback	

aan	beleidsmakers	en	professionals	in	de	gezondheidszorg.	Vervolgens	is	met	dit	meetinstrument	
het	effect	geëvalueerd	van	ondersteunende	interventies	die	speciaal	voor	de	naasten	werden	
ontworpen,	zoals	een	opnamegesprek,	het	aanreiken	van	en	stimuleren	om	een	dagboek	bij	te	
houden	en	wekelijks	multidisciplinair	psychosociaal	overleg.	De	resultaten	suggereren	dat	de	im-
plementatie	van	deze	interventies	de	kwaliteit	van	zorg	verhoogden.	Dit	betrof	vooral	aspecten	
met	betrekking	tot	het	delen	van	informatie.	
	
Tot	slot	werd	in	een	empirische	studie	onder	IC-professionals	de	relatief	hoge	werkdruk,	met	
vooral	een	hoge	emotionele	last,	erkend	als	een	wezenlijk	onderdeel	van	het	werken	op	een	
IC-afdeling.	De	emotionele,	cognitieve	en	fysieke	werkeisen	beïnvloedden	niet	het	niveau	van	
werkbevlogenheid,	die	was	voor	zowel	intensivisten	als	verpleegkundigen	hoog.	De	resultaten	
suggereerden	daarnaast	dat	IC-professionals	een	goed	begrip	hebben	voor	de	situatie	van	de	
patiënten	en	hun	naasten,	maar	dat	ze	emotioneel	op	afstand	blijven.	Dit	zelfmanagement	en	
aanpassen	aan	de	werkomgeving	kan	gezien	worden	als	een	beschermende	reactie	voor	de	eigen	
gezondheid.	Het	is	belangrijk	om	de	professionals	te	helpen	en	zorg	te	dragen	voor	hun	emotio-
nele	balans	tijdens	het	werken.	Dit	is	nodig	om	de	persoonlijke	gezondheid	te	ondersteunen	en	
succesvolle	zorg	aan	patiënten	en	hun	naasten	mogelijk	te	maken.	
	
Conclusie: wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk? 
Het	is	voor	patiënten	en	hun	naasten	onwenselijk	om	in	de	onzekere	wereld	van	de	IC-afdeling	
te	verblijven.	Echter,	de	negatieve	impact	van	dit	verblijf	kan	verminderd	worden	als	patiënten	
en	hun	naasten	ervaren	dat	zij	optimale	kwaliteitszorg	ontvangen.	Interventies	in	de	context	
van	persoonsgerichte	zorg,	met	als	kenmerken	respect,	waardigheid	en	empathie,	oefenen	een	
positieve	invloed	uit	op	de	ervaringen	van	patiënten	en	hun	naasten.	Daarmee	kunnen	profes-
sionals	op	de	IC-afdeling	een	cruciale	rol	spelen	in	het	leven	en	de	ervaringen	van	de	patiënten	en	
hun	naasten.	
	
Werken	op	een	IC-afdeling	kan	op	een	positieve	manier	uitdagend	en	afwisselend	zijn.	Een	
verscheidenheid	aan	procedures	die	een	beroep	doen	op	diverse	technische	vaardigheden,	
het	vergroten	van	de	medische	kennis,	het	verstrekken	van	emotionele	steun,	het	verloop	van	
intensieve	behandelingen,	en	interessante	nieuwe	interventies,	geven	invulling	aan	individuele	
werkgerelateerde	ambities	en	voldoening	in	het	leven.	Zowel	uitgebreid	inzicht	in	de	ziekten	en	
situaties	van	de	patiënt,	alsmede	de	evenwichtige	discussies	en	daaropvolgende	beslissingen,	
kunnen	betekenis	geven	aan	het	werk	van	IC-professionals.	Daarmee	zijn	er	voldoende	mogelijk-
heden	om	te	groeien	en	met	plezier	te	werken.	In	hun	ongevraagde	rol	kunnen	patiënten	en	hun	
naasten	bijdragen	aan	deze	vervulling.	Over	het	algemeen	kan	gesteld	worden	dat	de	IC-afdeling	
een	inspirerende	wereld	is	om	in	te	werken.	Laten	we	dat	zo	houden	en	streven	naar	een	gezonde	
en	succesvolle	werkomgeving.	

Margo van Mol rondde	in	1989	de	inserviceopleiding	Verpleegkundige	A	af	en	in	1993	de	
specialisatie	tot	intensivecareverpleegkundige.	Zij	behaalde	de	Master	Gezondheidspsy-
chologie	aan	de	Open	Universiteit	Nederland	(2013)	en	de	NIHES	Master	Epidemiologie	
Public	Health	(2016).	Van	2013	tot	2017	voerde	zij	haar	promotieonderzoek	uit	op	de	
intensive	care	volwassen	van	het	Erasmus	MC.	Margo	werkt	als	programmacoördinator	
persoonsgerichte	zorg	en	senior	onderzoeker	op	de	intensive	care	volwassenen.	
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Richard van Valen, verpleegkundige specialist 
Getting better: Nurse practitioner’s research for quality  
improvement in cardiac surgery
Promotor: prof.dr. A. J. J. C. Bogers
Copromotor: dr. mr. M.M. Mokhles
November 2017
https://repub.eur.nl/pub/102581

Beter worden: onderzoek door verpleegkundig 
specialisten naar kwaliteitsverbetering rondom 
hartchirurgie

Een hartoperatie is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de 
patiënt. Bij hartchirurgie opent de chirurg de borstkas door het  
sternum (borstbeen) in de lengte door te zagen. Rondom hartchirurgie 
kunnen verschillende complicaties voorkomen, zoals wondinfecties, 
longontsteking en het ontwikkelen van chronische pijnklachten. On-
derzoek naar het voorkómen en verminderen van complicaties rondom 
de operatie is van belang om patiënten de beste kans te geven op een 
volledig en vlot herstel. In het kader van het promotieonderzoek zijn 
verschillende studies uitgevoerd met als centrale punten preventie en 
behandeling van complicaties bij patiënten rondom een hartoperatie.

Probleem
In	2009	werd	duidelijk	dat	60%	van	onze	patiënten	op	enig	moment	ernstige	pijn	had,	met	een	
VAS-score	boven	de	7.	Daarbij	viel	tevens	op	dat	60%	van	deze	patiënten	na	acht	uur	nog	steeds	
pijn	had.	Pijn	was	vooral	geconcentreerd	rondom	het	verwijderen	van	de	wonddrain	op	de	och-
tend	van	dag	2.	Omdat	verpleegkundigen	het	meeste	contact	hebben	met	de	patiënt	en	goed	zijn	
opgeleid,	kunnen	zij	de	leiding	nemen	in	het	reguleren	van	postoperatieve	pijn.	

Verpleegkundig gestuurd pijnprotocol
In	het	oude	protocol	kregen	patiënten	een	vaste	dosering	morfine,	voorgeschreven	door	een	medi-
cus	of	verpleegkundig	specialist.	Deze	dosis	werd	gegeven	door	verpleegkundigen	op	basis	van	VAS-
scores	die	standaard	driemaal	daags	werden	afgenomen.	Een	multidisciplinair	team	van	anesthesio-
logen,	chirurgen	en	verpleegkundigen	ontwikkelde	een	nieuw	pijnprotocol.	Voor	de	afdeling	MC/HC	
Thoraxchirurgie	van	het	Erasmus	MC	houdt	dit	in	dat	verpleegkundigen	protocollair	een	passende	
pijnbehandeling	kunnen	inzetten,	mits	patiënten	voldoen	aan	veiligheidscriteria.	Hierbij	kunnen	per	
dienst	meerdere	giften	pijnbestrijding	worden	gegeven.	Niet	op	basis	van	een	recept	maar	op	basis	
van	pijnobservaties	die	vaker	worden	gedaan	bij	de	patiënt	met	pijn.	Bij	de	pijnvrije	patiënt	wordt	
deze	minimaal	driemaal	per	dag	afgenomen.	Belangrijk	in	het	protocol	is	dat	duidelijk	staat	vermeld	
wanneer	de	verpleegkundige	hulp	moet	inroepen,	hoe	de	morfinedosering	moet	worden	aangepast	
aan	het	gewicht	van	de	patiënt	en	hoe	de	interventie	wordt	gepland.	Om	de	veiligheid	te	verzekeren,	
dient	bij	iedere	verpleegkundig-gedreven	interventie	een	beoordeling	van	hemodynamiek,	respiratie	
en	mate	van	sedatie	plaats	te	vinden.	Dit	klinkt	complex	maar	deze	beoordeling	bestaat	uit	het	me-
ten	van	bloeddruk,	hartfrequentie,	ademhalingsfrequentie	en	een	Ramsay-score.	Deze	laatste	score	
was	nieuw	en	werd	met	scholing	en	training	geïntroduceerd.	Om	het	effect	van	verpleegkundigge-
stuurd	pijnprotocol	bij	patiënten	met	hartchirurgie	te	bepalen,	werd	een	aantal	verschillende	studies	
uitgevoerd.	Het	doel	van	het	onderzoek	was	om	door	middel	van	een	verpleegkundig-gedreven	
protocol	sneller	en	beter	om	te	gaan	met	de	pijnklachten	van	patiënten	na	een	hartoperatie.

Methode
Als	eerst	werden	het	effect	en	de	veiligheid	van	het	protocol	onderzocht.	Hiervoor	werden	in	een	
single	center	cohort-vergelijkingsonderzoek	snelheid	van	pijnreductie,	gemiddelde	pijnscores	
en	veiligheid	gemeten.	In	een	vervolgstudie	werd	gekeken	naar	de	effectiviteit	van	het	protocol	
na	zes	jaar	klinisch	gebruik.	Hierin	werd	niet	alleen	gekeken	naar	de	bovengenoemde	variabelen	
maar	ook	naar	traceerbaarheid/verslaglegging	van	interventies.	Waren	alle	controles	conform	
het	protocol	verricht	en	terug	te	vinden	in	het	elektronisch	patiëntendossier	(ELPADO)?

Bevindingen
In	de	eerste	studie	naar	het	effect	van	dit	protocol	bij	193	patiënten	werd	aangetoond	dat	het	
protocol	veilig	was	en	zorgde	voor	reductie	van	pijn	met	een	lagere	pijnscore.	De	gemiddelde	
VAS-score	per	opname	daalde	van	2,8	naar	2,2	(p-waarde	<0,001).	De	snelheid	van	pijnreductie	
verbeterde	ook.	Dit	werd	gemeten	door	te	kijken	hoeveel	patiënten	met	pijn	na	acht	uur	nog	altijd	
pijn	hadden.	Bij	de	controlegroep	was	dit	40%	en	bij	de	onderzoeksgroep	was	dit	slechts	19%	van	
de	patiënten.	Er	waren	geen	complicaties	zichtbaar	op	basis	van	het	verpleegkundig	gedreven	pro-
tocol.	Gedurende	de	vervolgstudie	werden	de	pijnscores	gedurende	zes	jaar	daarna	onderzocht.	De	
gemiddelde	VAS-score	bleek	nog	altijd	significant	lager	in	vergelijking	met	het	oude	protocol	(VAS	
2,8	versus	2,4,	p-waarde	<0,001).	De	snelheid	van	pijnreductie	is	echter	achteruitgegaan.	In	beide	
groepen	is	wederom	gekeken	naar	patiënten	met	pijn	en	de	hoeveelheid	patiënten	die	na	acht	uur	
pijnvrij	waren.	In	beide	groepen	was	dit	40%.	Daarnaast	werd	onderzocht	in	hoeverre	verpleeg-
kundigen	het	protocol	opvolgen.	In	de	initiële	studie	bleek	92%	van	alle	verplichte	controles	terug	
te	vinden	in	ELPADO.	In	de	vervolgstudie	was	dit	percentage	gedaald.	De	meting	voor	de	verplichte	
driemaaldaagse	VAS-score	was	nog	altijd	hoog	(94%).	De	extra	VAS-controles	na	interventies,	of	
de	neurologische	controles,	waren	echter	slechts	in	minder	dan	10%	terug	te	vinden.

Onderzoek terugval
Via	interviews	met	de	verpleegkundigen	werden	de	oorzaken	voor	deze	terugval	onderzocht.	
Verpleegkundigen	gaven	aan	dat	het	kunnen	toepassen	van	het	protocol	een	belangrijke	stap	is	
in	betere	pijnbestrijding.	De	tijdsinvestering	die	gepaard	gaat	met	het	noteren	van	alle	controles	
werd	echter	als	belastend	ervaren.	Daarnaast	vonden	zij	dat	het	beoordelen	van	een	patiënt	een	
kerncompetentie	is	en	dat	zoveel	controles	niet	nodig	zijn.	Hoewel	dit	invoelbaar	is,	is	dit	juridisch	
niet	altijd	steekhoudend.	Bij	een	complicatie	op	basis	van	een	verpleegkundig-gedreven	interven-
tie,	dient	de	basis	voor	de	interventie	terug	te	vinden	te	zijn	in	ELPADO.	Een	van	de	adviezen	van	
de	studie	was	nader	onderzoek	naar	de	administratieve	werklast	van	verpleegkundigen	en	hoe	
deze	kan	worden	verlaagd	binnen	de	juridische	kaders.

Conclusie
Bewuste	aandacht	voor	pijn	leidt	tot	reductie	van	pijn	na	hartchirurgie.	Verpleegkundigen	kunnen	
de	pijnbehandeling,	volgens	protocol,	veilig	en	effectief	toepassen.	Goede	registratie	is	echter	een	
punt	van	aandacht.	Adequaat	opvolgen	van	het	protocol	is	noodzakelijk	om	de	winst	in	pijnreductie	
te	behouden.	Het	is	van	belang	om	kritisch	met	elkaar	naar	dit	soort	protocollen	te	blijven	kijken	
maar	ook	naar	de	benodigde	registratie.	Registratielast	lijkt	een	reëel	probleem.

Richard van Valen (1977)	volgde	de	hbo-v	aan	de	Hogeschool	Rotterdam	en	vervolgde	zijn	
verpleegkundige	carrière	met	verschillende	vervolgopleidingen,	waaronder	de	IC-opleiding.	
Hij	behaalde	zijn	Master	Advanced	Nursing	Practice	in	2005	bij	de	Hogeschool	Leiden.	
Als	verpleegkundig	specialist	geeft	hij	veel	onderwijs	binnen	het	MANP-programma.	Hij	
is	werkzaam	bij	het	specialisme	Thoraxchirurgie,	waar	hij	in	2009	met	onderzoek	begon	
naar	het	postoperatieve	pijnbeleid.	Hij	is	zowel	nationaal	als	internationaal	actief	bij	het	
organiseren	van	onder	meer	congressen	en	het	schrijven	van	richtlijnen.	
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Annette Galema-Boers, verpleegkundig specialist 
Management of Patients with Familial Hypercholesterolemia: 
cure and care 
Promotor: prof. dr. J.L.C.M. van Saase 
Copromotoren: dr. M.L. Lenzen en dr. J.E. Roeters van Lennep
Maart 2018
https://repub.eur.nl/pub/104845

Zorg voor patiënten met Familiaire  
Hypercholesterolemie: behandeling  
en begeleiding

Familiaire hypercholesterolemie (erfelijk verhoogd cholesterol, FH), 
is een autosomaal dominante afwijking van het lipidenmetabolisme 
en komt voor bij 1:244 mensen in Nederland. In het proefschrift zijn 
zes verschillende onderdelen van zowel de medische behandeling als 
de verpleegkundige zorg van FH-patiënten bestudeerd. In het eerste 
deel werd het stellen van de diagnose FH en het voorspellen van 
risico’s bij FH-patiënten bestudeerd. Het tweede deel beschrijft het 
management van patiënten met FH.

Oorzaak en preventie FH
FH	wordt	veroorzaakt	door	pathogene	mutaties	in	de	low-density	lipoprotein	(LDL)	cholesterolre-
ceptor,	Apolipoprotein	B	(APOB)	of	het	Proprotein	convertase	subtilisin/kexin	9	(PCSK9)	gen.	De	
aandoening	laat	hoge	LDL-cholesterolwaarden	vanaf	de	geboorte	zien	en	geeft	een	hoog	risico	op	
hart-	en	vaatziekten	(HVZ)	op	jonge	leeftijd.	Preventie	van	hart-	en	vaatziekten	bij	deze	mensen	
bestaat	uit	een	combinatie	van	lipidenverlagende	medicatie	en	leefstijlaanpassingen.

Waarom, bij wie en wanneer lipiden testen
Elke	behandelaar	moet	zich	de	vraag	stellen	wat	de	resultaten	van	het	testen	van	lipidenwaarden	
opleveren	voor	de	patiënt.	Een	systematische	risicostratificatie	is	vereist	om	degenen	met	het	
hoogste	risico	te	kunnen	identificeren.	In	een	review	zijn	de	Europese,	Britse	en	Amerikaanse	richtlijn	
vergeleken.	Deze	richtlijnen	zijn	alle	gebaseerd	op	een	risicoberekening,	maar	verschillen	in	hun	
aanbevelingen	voor	het	testen	van	lipiden.	De	Amerikanen	adviseren	bij	volwassenen	vanaf	20	jaar	
het	cholesterol	te	laten	bepalen,	terwijl	de	Britten	een	gezondheidscheck	adviseren	vanaf	40-75	
jaar.	De	Europeanen	willen	het	lipidenprofiel	bij	mannen	vanaf	40	jaar	en	vrouwen	vanaf	50	jaar	
laten	bepalen.	Allen	bepleiten	een	geïntegreerde	aanpak,	waarbij	de	betrokkenheid	van	de	pati-
ent	als	partner	in	preventie	van	hart-	en	vaatziekten	voorop	staat.	Ondanks	alle	richtlijnen	wor-
den	beslissingen	met	betrekking	tot	het	testen	van	lipiden	genomen	op	basis	van	communicatie	
met	de	patiënt,	gebaseerd	op	individuele	omstandigheden,	waaronder	waarom,	wie	en	wanneer.

Kinderen met FH
Op	onze	cardiovasculair	genetica	polikliniek	is	onderzocht	of	kinderen	met	FH	die	zijn	verwezen	
naar	ons	spreekuur	zijn	opgespoord	door	goed	familieonderzoek	of	vanwege	een	andere	reden.	
Deze	studie	vermeldt	dat	20%	van	de	292	kinderen	met	FH	wordt	geïdentificeerd	omdat	hun	ouders	
hart-	en	vaatziekten	hebben	doorgemaakt,	meestal	op	jonge	leeftijd.	Het	feit	dat	hart-	en	vaatziekten	
zich	nog	steeds	voordoen	bij	vooral	vaders	met	FH,	veronderstelt	dat	het	landelijke	screeningspro-

gramma	te	vroeg	is	beëindigd.	Om	hart-	en	vaatziekten	te	voorkomen,	dient	de	volgende	generatie	
op	tijd	in	beeld	te	worden	gebracht	zodat	tijdig	wordt	gestart	met	een	behandeling	en	een	gezonde	
leefstijl.	We	denken	dat	het	bevolkingsonderzoek	weer	hervat	moet	worden	en	dat	kinderen	op	ons	
spreekuur	zouden	moeten	komen	voordat	ouders	in	de	problemen	zijn	geraakt.

Hart- en vaatziekten ondanks optimale behandeling bij FH-patiënten
In	een	cohort	van	821	heterozygote	volwassen	FH-patiënten	is	onderzocht	hoeveel	patiënten	
hart-	en	vaatziekten	ontwikkelen	ondanks	lipidenverlagende	medicatie	voor	lange	tijd	en	welke	
risicofactoren	daarop	van	invloed	zijn.	We	hebben	aangetoond	dat	het	resterende	risico	op	het	
krijgen	van	cardiovasculaire	events	12%	is	(16	events	per	1000	statinebehandelde	persoonsjaren).	
Bijna	een	derde	van	deze	patiënten	kreeg	een	tweede	event.	Daarmee	werd	de	noodzaak	van	
hart-	en	vaatziektenpreventie	in	deze	populatie	nog	meer	onderbouwd.	Naast	lipidenparameters	
dragen	klassieke	risicofactoren,	als	roken	en	hypertensie,	bij	aan	de	ontwikkeling	van	hart-	en	
vaatziekten	tijdens	lipidenverlagende	therapie.	Daarom	dient	de	behandeling	van	FH-patiënten	
zich	niet	alleen	te	richten	op	het	optimaliseren	van	het	LDL-cholesterol,	maar	ook	op	het	verbeteren	
van	overige	risicofactoren.	Leefstijlinterventie	kan	niet	genoeg	worden	benadrukt.

Therapietrouw bij patiënten met FH
Patiënten	met	FH	wordt	geadviseerd	levenslang	medicijnen	in	te	nemen.	Bij	slechts	19%	van	de	
patiënten	werd	het	behandeldoel	LDL-C	≤	2,5	mmol/l	bereikt.	Aan	de	hand	van	een	door	de	patiënt	
zelf	ingevulde	vragenlijst	is	onderzocht	of	therapieontrouw	van	statines	van	invloed	was	op	het	
bereiken	van	deze	streefwaarde.	Dit	werd	gerapporteerd	in	11%	van	de	patiënten.	Ze	waren	jonger	
en	gebruikten	korter	een	statine,	toonden	significant	hogere	behandelde	LDL-	en	totaalcholesterol-
waarden	en	hadden	een	significant	lager	onbehandeld	baseline	cholesterol.	Op	basis	van	deze	
onafhankelijke	variabelen	is	een	risicoscore-calculator	voor	therapieontrouw	ontwikkeld	om	in	de	
klinische	praktijk	therapieontrouw	beter	te	kunnen	opsporen	en	daar	waar	mogelijk	te	verbeteren.

Verschillen tussen mannen en vrouwen met FH
Uit	onderzoek	naar	de	verschillen	tussen	mannen	en	vrouwen	met	FH	blijkt	dat	vrouwen	in	verge-
lijking	tot	mannen	minder	vaak	hoge	doseringen	statinetherapie	krijgen	voorgeschreven	ondanks	
hun	hogere	onbehandelde	lipidenwaarden.	Zij	vertonen	niet	vaker	bijwerkingen	van	statines	
dan	mannen,	maar	hebben	vaker	spierpijnklachten.	Dit	kan	een	negatieve	impact	hebben	op	het	
bereiken	van	het	gewenste	klinische	resultaat	onder	vrouwen.	Deze	uitkomst	geeft	ons	de	moge-
lijkheid	om	hier	de	aandacht	op	te	vestigen	bij	deze	groep	patiënten.

Nieuwe cholesterolverlagende medicijnen
Het	laatste	hoofdstuk	beschrijft	de	eerste	klinische	ervaring	van	een	nieuwe	klasse	lipidenver-
lagende	therapie	bij	FH-patiënten:	Proprotein	Convertase	Subtilisin	/	Kexin	9	(PCSK9)-remmers.	
Als	eerste	centrum	hebben	we	de	werkzaamheid	en	de	bijwerkingen	van	PCSK9-remmers	in	de	
praktijk	vergeleken	met	de	klinische	studies.	Onze	FH-patiënten	lieten	een	vergelijkbare	LDL-C-
reductie	zien	van	gemiddeld	55%	maar	vertoonden	meer	bijwerkingen	en	injectiereacties	verge-
leken	met	de	klinische	studies.	Het	ging	daarbij	voornamelijk	om	griepachtige	verschijnselen	en	
luchtweginfecties,	waarmee	rekening	dient	te	worden	gehouden	in	de	klinische	praktijk.

Annette Galema-Boers ontving	in	1985	haar	bachelor	verpleegkunde	(hbo-v)	en	in	1989	
rondde	zij	haar	opleiding	tot	Cardiac	Care	verpleegkundige	af.	Zij	werkt	sinds	2002	op	de	
polikliniek	vasculaire	en	metabole	ziekten	van	het	Erasmus	MC.	In	2013	behaalde	ze	haar	
Master	Advanced	Nursing	Practice	(MANP)	en	in	2014	startte	zij	haar	promotieonderzoek.	
Momenteel	werkt	Annette	als	verpleegkundig	specialist	in	het	hart-vaat	centrum.	Zij	is	
gespecialiseerd	in	de	begeleiding	en	behandeling	van	patiënten	met	FH.	Sinds	2015	is	zij	
voorzitter	van	de	vakgroep	verpleegkundig	specialisten	in	het	Erasmus	MC.
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Diane van der Biessen, verpleegkundig specialist 
Hoping for a New Horizon: Phase I oncology clinical trials  
medical outcomes & patients’ perspectives 
Promotor: prof. dr. A.H.J. Mathijssen
Copromotor: dr. M.J.A. de Jonge
Oktober 2018
https://repub.eur.nl/pub/111754

Hopen op een nieuwe horizon:  
patiëntperspectieven bij deelname aan  
onderzoek

Door de vergrijzing is het aantal mensen dat per jaar kanker krijgt, 
gestegen. Deze trend blijft zich de komende jaren helaas voortzetten. Bij 
een deel van deze patiënten is de kanker bij ontdekking al uitgezaaid.  
De kans is hierdoor groot dat ze aan de ziekte komen te overlijden,  
ondanks alle huidige behandelmogelijkheden. Dit resulteert in een 
sterke behoefte aan nieuwe en/of betere behandelingen tegen kanker. 

Achtergrond
Voor	het	vinden	van	nieuwe	behandelingen	is	onderzoek	nodig	en	dat	begint	in	het	laboratorium.	
Als	het	laboratoriumonderzoek	is	afgerond,	wordt	het	onderzoek	vervolgd	in	de	mens.	De	eerste	
stap	in	de	mens	noemen	we	fase	I-onderzoek	of	vroeg-klinisch	onderzoek.	Het	eerste	doel	van	fase	I	
-onderzoek	is	het	vinden	van	de	dosering	die	veilig	gegeven	kan	worden.	Het	kan	hierbij	gaan	om	
één	nieuw	middel	of	een	combinatie	van	nieuwe	en/of	bestaande	middelen.	Een	belangrijke	taak	
van	de	onderzoekers	is	het	zorgvuldig	informeren	van	de	patiënt	over	alle	voor-	en	nadelen	van	
vroeg	klinisch	onderzoek.	Het	is	van	belang	dat	een	patiënt	het	onderzoek	begrijpt	en	vrijwillig	
deelneemt.	Daarnaast	staat	het	bewaken	van	de	veiligheid	van	de	deelnemende	patiënt	voorop.

Ethisch dilemma 
Over	het	algemeen	gebeurt	fase	I-onderzoek	bij	gezonde	vrijwilligers,	maar	onderzoek	naar	nieu-
we	geneesmiddelen	tegen	kanker	vindt	plaats	bij	kankerpatiënten.	In	de	eerste	plaats	vanwege	
de	kans	op	ernstige	bijwerkingen,	maar	ook	om	te	onderzoeken	wat	de	effecten	op	de	tumor	zijn.	
Patiënten	met	uitgezaaide	of	vergevorderde	kanker,	in	goede	conditie,	zonder	behandelopties	of	
met	behandelopties	die	weinig	effect	en/of	veel	bijwerkingen	hebben,	en	die	een	sterke	behan-
delwens	hebben,	kunnen	worden	gevraagd	deel	te	nemen	aan	fase	I-onderzoek.	De	keuze	mee	
te	doen,	kan	moeilijk	zijn	omdat	de	bijwerkingen	en	het	effect	van	het	onderzoek	op	hun	ziekte	
grotendeels	onbekend	zijn.	
	
Probleem 
Het	vragen	van	toestemming	voor	het	onderzoek	-	informed	consent	-	vereist	van	de	arts	en	de	
verpleegkundig	specialist	dat	ze	feitelijke	informatie	verstrekken	over	de	te	verwachten	uitvoe-
ring	en	uitkomsten	van	het	onderzoek,	de	risico’s	voor	de	patiënt	en	de	inspanning	die	de	patiënt	
moet	leveren.	Ook	moet	de	patiënt	gewezen	worden	op	eventuele	alternatieve	opties.	Om	de	pa-
tiënt	zorgvuldig	te	kunnen	informeren,	is	een	kennis	nodig	van	de	motieven	van	deze	patiënten.	

Methode en resultaten 
Om	een	beter	inzicht	te	krijgen	in	de	motivatie	van	deze	patiënten,	is	het	informedconsentproces	
geëvalueerd.	Vervolgens	is	er	onderzoek	gedaan	naar	de	invloed	van	psychologische	factoren,	
hoop	en	gezondheidgerelateerde	kwaliteit	van	leven.	Hiervoor	zijn	gevalideerde	Nederlandse	
vragenlijsten	gebruikt.	De	uitkomsten	van	deze	onderzoeken	hebben	we	gerelateerd	aan	de	zelf-
beschikkingstheorie	van	Ryan	en	Deci,	die	de	motivatie	voor	behandeling	beschrijft.	De	theorie	is	
gebaseerd	op	het	idee	dat	naast	het	geestelijk	welbevinden	en	functioneren,	drie	basisbehoeften	
de	motivatie	beïnvloeden:	autonomie,	verbondenheid	en	competentie.	
•	 	Autonomie	is	de	behoefte	om	verantwoordelijk	te	zijn	voor	eigen	beslissingen.	Voor	onze	

patiënten	geldt	dat	zij	de	experimentele	behandeling	beschouwen	als	een	kans,	ondanks	
het	onbekende	resultaat	ervan	op	de	ziekte.	De	patiënt	ervaart	tegenstrijdige	opvattingen:	
aan	de	ene	kant	het	feit	dat	standaard	opties	niet	voorhanden	zijn	en	aan	de	andere	kant	de	
grote	behandelwens.	Hierbij	negeren	patiënten	onbewust	ongunstige	informatie.	De	invloed	
van	de	behandeling	op	de	kwaliteit	van	leven	zijn	niet	doorslaggevend	op	de	beslissing	om	te	
starten	of	om	door	te	gaan	met	de	experimentele	behandeling.

•	 	Verbondenheid	beschrijft	de	interactie,	de	relaties	en	de	ervaringen	met	anderen	(in	de	
ruimste	zin),	die	hun	beslissing	kunnen	beïnvloeden.	Hierbij	zijn	familie	en	vrienden,	maar	
ook	ons	ziekenhuis	en	hulpverleners	van	belang	en	daarmee	geeft	dit	een	belangrijke	waarde	
aan	ons	dagelijks	werk:	betekenisvol	contact,	zelfs	in	een	ziekenhuis,	kan	van	belang	zijn	voor	
patiënten	tijdens	deze	onderzoeken.

•	 	Competentie	staat	voor	het	gegeven	zelf	de	controle	te	houden	op	persoonlijke	uitkomsten,	
zoals	in	dit	geval	de	uitkomsten	van	de	ongeneeslijke	ziekte.	Hoop	op	een	langer	leven	staat	
hierin	centraal.	Patiënten	hopen	door	deelname	aan	vroeg	klinisch	onderzoek	de	uitkomsten	
van	de	ziekte	op	een	positieve	manier	te	kunnen	beïnvloeden.	Deze	patiënten	willen	dagen	
toevoegen	aan	het	leven,	in	plaats	van	leven	aan	hun	dagen.

	
Conclusie 
De	laatste	twintig	jaar	is	de	kans	om	te	overlijden	aan	kanker	gedaald	met	25	procent.	Dit	is	
grotendeels	te	danken	aan	de	vele	kankerpatiënten	die	vrijwillig	deelnemen	aan	onderzoeken	en	
zo	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	nieuwe	behandelingen	tegen	kanker.	Deelname	aan	fase	I-
onderzoek	kan	een	overweging	zijn	binnen	de	langetermijnplanning	van	zorg	rondom	ongenees-
lijke	kanker,	ook	wel	advanced	‘trajectory	care	planning’	genoemd.	Het	overwegen	van	deelname	
aan	fase	I-onderzoek	is	een	ingewikkeld	proces.	Alleen	een	klein	gedeelte	van	de	patiënten	die	
eraan	deelneemt	heeft	werkelijk	baat	bij	deelname.	Desalniettemin	helpt	het	patiënten	hoopvol	
te	blijven	en	een	redelijke	algemene	gezondheid	te	behouden.	Het	kan	echter	de	voorbereidingen	
op	het	einde	van	het	leven	in	de	weg	staan.	De	houding	van	patiënten	met	vergevorderde	of	
uitgezaaide	kanker	ten	opzichte	van	behandeling	vertoont	een	grote	variatie.	De	patiënten	die	
deelnemen	aan	vroeg-klinisch	onderzoek,	vormen	een	selecte	groep	patiënten	in	goede	conditie.	
Ze	zijn	uitermate	gemotiveerd,	zelfs	als	de	uitkomsten	nog	onzeker	zijn.	

Eén	van	de	patiënten	was	geschrokken	van	de	woorden	in	de	informatie	over	een	specifieke	
studie:	‘U	moet	er	niets	van	verwachten’.	Dit	weerhield	hem	niet	van	deelname,	hij	zag	dit	juist	
als	zijn	laatste	kans.	Als	patiënten	overwegen	deel	te	nemen,	moeten	we	goed	luisteren	naar	hun	

Diane van der Biessen rondde	in	1982	de	inservice	opleiding	Verpleegkunde	A	af	en	in	
1985	de	specialisatie	tot	intensivecareverpleegkundige.	In	2007	maakte	ze	de	overstap	naar	
interne	oncologie	van	het	Erasmus	MC	Kanker	Instituut.	In	2008	behaalde	ze	haar	Master	
Advanced	Nursing	Practice	(MANP).	Sinds	die	tijd	werkt	ze	als	verpleegkundig	specialist	bij	
het	Center	for	Drug	Development.	In	dit	centrum	vindt	onderzoek	naar	nieuwe	behandelingen	
tegen	kanker	plaats.	
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waarden	ten	aanzien	van	behandelen	in	deze	fase	van	hun	leven.	Als	we	deelname	met	potentiële	
patiënten	bespreken,	is	het	belangrijk	eerlijke	informatie	te	verstrekken	over	de	effecten	van	de	
experimentele	middelen,	gebaseerd	op	het	laboratoriumonderzoek.	Daarnaast	is	het	van	belang	
de	juiste	verwachtingen	te	schetsen,	gebaseerd	op	onze	ervaringen	en	observaties	van	andere	
patiënten	die	deel	hebben	genomen	aan	fase	I-onderzoek.	Ook	moeten	we	niet	vergeten	dat		
patiënten	hoopvolle	verwachtingen	hebben	en	dat	hoop	hun	beslissing	zal	beïnvloeden.	

Ineke Lokker, verplegingswetenschapper 
Acknowledging Different Perspectives: Burden and management 
of symptoms in the last phase of life
Promotoren: prof. dr. A. van der Heide en prof. dr. C.C.D. van der Rijt 
Copromotor: dr. C. van Zuylen
Oktober 2018
https://repub.eur.nl/pub/110270

Erkennen van verschillende perspectieven, 
symptoomlast en -management in de laatste 
levensfase 

Om goede palliatieve zorg te kunnen leveren is het belangrijk te weten 
welke symptomen tijdens een ziektetraject of ziektefase kunnen 
optreden en wat de impact van die symptomen is op het dagelijks 
functioneren. De laatste 25 jaar is het aantal studies naar sympto-
men bij patiënten met een vergevorderde ziekte gestaag toegeno-
men, maar bepaalde groepen zijn nog onderbelicht, zoals patiënten 
met bepaalde vormen van kanker, andere diagnoses dan kanker en 
patiënten in ontwikkelingsgebieden. Het doel van dit proefschrift is 
om inzicht te geven in het voorkomen, de impact en de behandeling 
van symptomen tijdens de laatste levensfase. 

Symptoomprevalentie en -impact bij patiënten met hoofd-halskanker
Het	eerste	artikel	beschrijft	de	resultaten	van	een	cross-sectioneel	beschrijvend	onderzoek	
naar	de	prevalentie	en	impact	van	symptomen	bij	148	patiënten	met	een	ongeneeslijke	vorm	
van	hoofd-halskanker.	Wij	vonden	dat	deze	patiënten	gemiddeld	14	symptomen	rapporteerden	
(range	0–26).	Vermoeidheid,	pijn	en	zwakte	werden	het	vaakst	gerapporteerd	als	somatische	
symptomen.	Vaak	voorkomende	psychosociale	symptomen	waren	‘zich	zorgen	maken’,	bedroefd-
heid	en	gespannenheid.	Het	symptoom	met	de	grootste	impact	op	het	dagelijks	functioneren	
was	benauwdheid.	We	vergeleken	de	antwoorden	van	patiënten	en	familieleden	en	vonden	
dat	in	twee	derde	van	de	gevallen,	hoewel	niet	altijd	significant,	familieleden	de	prevalentie	en	
impact	voor	somatische	symptomen	systematisch	hoger	scoorden	dan	de	patiënten	zelf.	Ten	
aanzien	van	de	psychosociale	symptomen	zagen	we	een	tegengestelde	trend:	in	ongeveer	50%	
van	de	gevallen	hadden	de	patiënten	de	prevalentie	en	impact	van	de	betreffende	psychosociale	
scores	hoger	beoordeeld	dan	de	familieleden.

Symptoomprevalentie en -last bij patiënten met hartfalen
Het	tweede	artikel	beschrijft	de	resultaten	van	een	cross-sectioneel	beschrijvend	onderzoek	naar
symptoomprevalentie	en	symptoomlast	bij	230	patiënten	met	hartfalen	in	een	vergevorderd
stadium	in	het	Groote	Schuur	Ziekenhuis	in	Kaapstad,	Zuid-Afrika.	De	patiënten	rapporteerden	
gemiddeld	19	symptomen,	18	symptomen	werden	door	meer	dan	50%	van	alle	patiënten	gerap-
porteerd.	Fysieke	symptomen	die	het	vaakst	voorkwamen,	waren	benauwdheid,	slaperigheid/
vermoeidheid,	en	pijn.	Veel	voorkomende	psychologische	symptomen	waren	‘zich	zorgen	maken’,	
geïrriteerdheid,	en	bedroefdheid.	Bijna	alle	aanwezige	symptomen	gingen	gepaard	met	een	grote	
symptoomlast.	Symptomen	met	de	grootste	symptoomlast	waren	benauwdheid,	gevoelloos-
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heid/tintelingen	in	handen	of	voeten,	en	‘ik	lijk	niet	op	mezelf’.	Een	hogere	symptoomlast	was	
geassocieerd	met	een	hogere	leeftijd,	geen	inkomen	en	minder	ziekenhuisopnames	gedurende	de	
twaalf	maanden	voorafgaand	aan	het	onderzoek.	
Reutelen in de stervensfase: impact en effectiviteit van interventies
In	het	derde	artikel	zijn	de	resultaten	beschreven	van	een	systematische	literatuurreview	naar	
het	voorkomen	van	reutelen	in	de	stervensfase,	de	impact	ervan	op	patiënten,	familieleden	en	
professionele	zorgverleners,	en	de	effectiviteit	van	interventies.	Totaal	39	artikelen	zijn	meege-
nomen	in	deze	review.	Reutelen	komt	veel	voor.	Bij	ongeveer	een	derde	van	alle	patiënten	wordt	
dit	symptoom	gerapporteerd	tijdens	de	stervensfase.	Reutelen	wordt	door	zowel	familieleden	als	
professionele	zorgverleners	ervaren	als	hinderlijk,	maar	in	hoeverre	patiënten	last	ervaren	van	
reutelen	is	onduidelijk.	Er	zijn	verschillende	klinische	studies	uitgevoerd	naar	het	effect	van	anti-
cholinerge	medicatie	op	de	ernst	van	reutelen.	Daarin	is	geen	bewijs	gevonden	voor	de	effectivi-
teit	van	anti-cholinerge	middelen.	

Relatie vochtinname tijdens de stervensfase met reutelen en terminale onrust
Artikel	vier	beschrijft	een	multicenter	prospectief	observationeel	onderzoek	waarin	onder	371	
patiënten	bestudeerd	is	of	de	hoeveelheid	vocht	die	voorafgaand	aan	en	tijdens	de	stervensfase	
werd	gebruikt,	gerelateerd	is	aan	het	optreden	van	reutelen	en	terminale	onrust.	Reutelen	werd	
minimaal	eenmaal	gerapporteerd	bij	40%	van	de	patiënten	gedurende	de	stervensfase;	voor	de	
laatste	24	uur	van	het	leven	was	dit	bij	35%	van	de	patiënten	het	geval.	De	prevalentie	van	reute-
len	nam	toe	naarmate	het	sterven	dichterbij	kwam.	Terminale	onrust	werd	tijdens	de	stervens-
fase	bij	26%	van	de	patiënten	gerapporteerd;	gedurende	de	laatste	24	uur	van	het	leven	trad	dit	
bij	13%	van	de	stervenden	op.	Het	voorkomen	van	terminale	onrust	was	over	het	algemeen	gelijk	
verdeeld	over	de	hele	periode	van	de	stervensfase.	We	vonden	geen	associatie	tussen	de	mate	
van	vochtgebruik	en	het	voorkomen	van	reutelen.	We	vonden	ook	geen	associatie	tussen	een	laag	
vochtgebruik	(≤	500	ml)	en	het	voorkomen	van	terminale	onrust.	Terminale	onrust	gedurende	
de	laatste	24	uur	van	het	leven	was	wel	geassocieerd	met	een	hoger	vochtgebruik	gedurende	de	
periode	48-25	uur	voor	het	overlijden.	

In hoeverre zijn patiënten zich bewust van hun naderend overlijden
Artikel	vijf	beschrijft	een	onderzoek	waarin	bestudeerd	is	of	patiënten	zich	bewust	waren	van	
hun	naderend	overlijden.	Voor	dit	onderzoek	is	een	secundaire	analyse	uitgevoerd	van	gegevens	
van	een	vragenlijstonderzoek	onder	475	verpleegkundigen	en	nabestaanden	en	gegevens	vanuit	
de	respectievelijke	medisch	dossiers.	Volgens	de	rapportage	in	het	medisch	dossier	was	51%	van	
de	patiënten	zich	bewust	van	het	naderend	overlijden,	volgens	verpleegkundigen	gold	dit	voor	
58%	en	volgens	nabestaanden	voor	62%	van	de	patiënten.	De	interbeoordelaarsbetrouwbaarheid	
was	redelijk.	Of	een	patiënt	zich	bewust	was	van	het	naderend	overlijden	werd	niet	geassocieerd	
met	veel	voorkomende	symptomen	in	de	stervensfase.	Patiënten	die	thuis	stierven,	waren	zich	
vaker	bewust	van	het	naderend	overlijden	dan	patiënten	die	in	het	ziekenhuis	of	verpleeghuis	
overleden.	Patiënten	die	zich	bewust	waren	van	hun	naderende	overlijden	hadden	vaker	vrede	
met	het	sterven	en	gaven	vaker	aan	dat	hun	leven	de	moeite	waard	was	geweest	dan	patiënten	
die	zich	volgens	de	nabestaanden	niet	bewust	waren	geweest	van	het	naderend	overlijden.	

Ervaringen van verpleegkundigen met de praktijk van palliatieve sedatie 
Om	de	ervaringen	van	verpleegkundigen	met	de	praktijk	van	palliatieve	sedatie	en	situaties	waar-
in	druk,	dilemma’s	en	gewetensnood	voorkwamen	te	exploreren,	werd	een	secundaire	analyse	
uitgevoerd	op	data	vanuit	een	kwalitatief	onderzoek	onder	verpleegkundigen.	De	resultaten	zijn	
beschreven	in	artikel	6.	Het	onderzoek	betrof	36	verpleegkundigen	werkzaam	in	de	eerste	lijn,	
een	verpleeghuis,	hospice	of	ziekenhuis.	Verpleegkundigen	gaven	aan	dat	de	mate	waarin	een	
patiënt	ondraaglijk	lijdt	verschillend	wordt	ingeschat	door	familieleden,	de	arts	of	de	verpleeg-
kundige.	Verpleegkundigen	beschreven	situaties	waarin	ze	morele	last	ervoeren	omdat	zij	vonden	

dat	op	basis	van	de	situatie	van	de	patiënt	palliatieve	sedatie	gestart	zou	moeten	worden,	maar	
de	arts	het	daarvoor	nog	te	vroeg	achtte.	Aan	de	andere	kant	beschreven	verpleegkundigen	situa-
ties	voorafgaand	aan	en	tijdens	sedatie	waarbij	zij	druk	ervoeren	van	de	arts	of	familie	om	mee	te	
werken	aan	palliatieve	sedatie,	terwijl	zij	dit	te	vroeg	of	niet	nodig	achtten.	Deze	laatste	situaties	
betroffen	(1)	het	starten	van	palliatieve	sedatie	op	een	moment	dat	de	verpleegkundige	het	
gevoel	had	dat	nog	niet	alle	opties	om	het	lijden	te	verlichten	waren	geëxploreerd;	(2)	familiele-
den	die	een	ophoging	van	de	sedatie	verzochten,	terwijl	de	verpleegkundige	vond	dat	daarmee	
het	overlijden	zou	worden	bespoedigd;	(3)	een	besluit	van	de	arts	om	met	palliatieve	sedatie	te	
starten	bij	een	patiënt	die	eerder	een	verzoek	om	euthanasie	had	gedaan.

Conclusie
Het	is	belangrijk	om	te	onderkennen	dat	er	verschillende	perspectieven	ten	aanzien	van	symp-
tomen	en	symptoomverlichting	gedurende	de	laatste	levensfase	bestaan	en	van	belang	zijn.	Bij	
de	communicatie	binnen	het	behandelteam	en	met	de	patiënt	en	zijn	familieleden	dient	daar	
rekening	mee	gehouden	te	worden.	Communicatie	over	symptomen	is	bij	voorkeur	een	continu	
proces.

Ineke Lokker rondde	in	2004	de	hbo-v	af	en	in	2006	de	specialisatie	tot	oncologiever-
pleegkundige.	Zij	behaalde	de	master	Verplegingswetenschap	(2009)	en	de	NIHES-master	
Epidemiologie	(2012).	Van	2010	tot	2015	voerde	zij	haar	promotieonderzoek	uit	op	de	
afdeling	Maatschappelijke	Gezondheidszorg	van	het	Erasmus	MC.	Gedurende	die	periode	
verbleef	ze	zeven	maanden	in	Zuid-Afrika	waar	ze	onderzoek	uitvoerde	in	het	Groote	
Schuur	Ziekenhuis	in	Kaapstad.	Ineke	werkt	momenteel	als	programmamanager	bij	de	
vereniging	van	Samenwerkende	Algemene	Ziekenhuizen	in	Utrecht.
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Janet Been-Dahmen, verplegingswetenschapper 
Self-Management Support: A broader perspective on what  
patients need and nurses could provide 
Promotor: prof. dr. J.M.W. Hazes 
Copromotoren: dr. E. Ista en dr. A. van Staa 
Oktober 2018 
https://repub.eur.nl/pub/110269

Zelfmanagementondersteuning: een breder 
perspectief op wat patiënten nodig hebben  
en verpleegkundigen kunnen bieden

Patiënten met een chronische aandoening staan continu voor de 
uitdaging om hun dagelijks leven aan te passen aan de lichamelijke, 
psychologische en sociale consequenties daarvan. Hierbij wordt 
verwacht dat patiënten een flexibele houding aannemen en een 
actieve rol spelen. Dit wordt ook wel aangeduid als zelfmanagement. 

Probleem: hoe kunnen verpleegkundigen patiënten ondersteunen bij hun zelfmanagement? 
Om	patiënten	in	staat	te	stellen	een	actieve	rol	te	spelen	bij	het	managen	van	hun	aandoening,	is	
het	belangrijk	dat	ze	probleemoplossende	vaardigheden	aangeleerd	krijgen,	in	staat	zijn	beslissin-
gen	te	nemen,	hulpbronnen	weten	te	vinden	en	aan	te	spreken,	partnerschap	met	professionals	
kunnen	vormen	en	actie	kunnen	ondernemen.	Gezien	de	eisen	die	dit	stelt,	hebben	de	meeste	
patiënten	hierbij	ondersteuning	van	professionals	nodig.	Verpleegkundigen	worden	gezien	als	
een	beroepsgroep	met	een	excellente	positie	voor	het	bieden	van	zelfmanagementondersteu-
ning.	Onder	andere	omdat	ze	getraind	zijn	in	het	verlenen	van	patiëntgerichte	zorg	en	patiënten	
over	het	algemeen	een	groot	vertrouwen	in	hen	hebben.	Wel	moeten	ze	worden	toegerust	met	
nieuwe	competenties,	adequate	training	en	passende	interventies.	Hoewel	inmiddels	al	verschil-
lende	zelfmanagementinterventies	zijn	ontwikkeld,	is	de	wetenschappelijke	basis	beperkt.	Vaak	is	
niet	duidelijk	welke	specifieke	componenten	van	verpleegkundige	zelfmanagementinterventies	
bijdragen	aan	het	succes	of	het	falen	hiervan	en	hoe	zelfmanagementondersteuning	vanuit	het	
perspectief	van	patiënten	kan	worden	geoptimaliseerd.	De	centrale	doelstelling	van	dit	proef-
schrift	was	daarom	het	in	kaart	brengen	van	de	wijze	waarop	verpleegkundigen	patiënten	met	
een	chronische	aandoening	effectief	kunnen	ondersteunen	bij	het	omgaan	met	hun	aandoening	
in	het	dagelijks	leven.

Methode en resultaten
Allereerst	werd	met	drie	kwalitatieve	studies	onderzoek	gedaan	naar	de	ervaringen	met	en	
behoeften	van	verpleegkundigen	en	patiënten	aan	zelfmanagementondersteuning.	Verpleegkun-
digen	zagen	zelfmanagementondersteuning	als	een	belangrijke	taak,	maar	boden	vaak	alleen	
ondersteuning	bij	medische	problemen.	Patiënten	hadden	daarentegen	niet	alleen	behoefte	aan	
medische	ondersteuning,	maar	ook	aan	ondersteuning	bij	de	emotionele	en	sociale	consequenties	
van	het	leven	met	een	chronische	aandoening.	Deze	studies	leerden	ons	dat	door	ondersteunings-
behoeften	uit	te	vragen,	verpleegkundigen	kunnen	aansluiten	op	de	individuele	ondersteunings-
behoeften	van	patiënten.	Zelfmanagementondersteuning	zou	zich	vervolgens	moeten	focussen	

op	het	coachen	van	patiënten	bij	het	aanleren	van	probleemoplossende	vaardigheden,	waarvoor	
praktische	hulpmiddelen	en	training	nodig	zijn.	
	
Met	behulp	van	een	realist	review,	een	specifieke	vorm	van	een	literatuurstudie,	hebben	we	ver-
volgens	onderzocht	hoe	zelfmanagementinterventies	werken	bij	patiënten	met	een	chronische	
aandoening	en	in	welke	contexten	deze	succesvol	zijn.	Interventies	gericht	op	de	zelfeffectiviteit	
en	motivatie	(intrinsieke	processen)	van	patiënten	bleken	het	meest	succesvol.	Minder	succesvol	
waren	de	interventies	die	focusten	op	het	veranderen	van	gedrag	via	educatie.	Interventies	waarin	
educatie	werd	gecombineerd	met	aanmoediging,	die	werd	afgestemd	op	individuele	kennisbe-
hoeften	en	waarin	vaardigheden	werden	aangeleerd,	waren	succesvoller.	
	
Alle	studies	uit	de	NURSE-CC	onderzoeksgroep	werden	vervolgens	gebruikt	om	op	een	syste-
matische	wijze	een	nieuwe	verpleegkundige	interventie	voor	zelfmanagementondersteuning	te	
ontwikkelen.	Verpleegkundig	specialisten	ondersteunen	patiënten	bij	het	in	kaart	brengen	van	
veertien	levensdomeinen	met	behulp	van	een	gesprekshulpmiddel	genaamd	Zelfmanagement	
Web,	het	stellen	van	prioriteiten,	het	stellen	van	SMART-doelen,	het	maken	van	actieplannen,	het	
promoten	van	motivatie	en	zelfeffectiviteit	en	het	generaliseren	van	de	geleerde	vaardigheden	naar	
nieuwe	doelen.	Deze	generieke	interventie	is	aangepast	aan	de	specifieke	ondersteuningsbehoeften	
van	niertransplantatiepatiënten	en	patiënten	met	hoofd-halstumoren.	De	interventie	voor	niertrans-
plantatiepatiënten	werd	de	‘ZElfmanagement	Na	Niertransplantatie’	(ZENN)	interventie	genoemd.	
	
Tot	slot	werden	twee	zelfmanagementinterventies	geëvalueerd:	de	Reuma-app	en	de	ZENN-inter-
ventie.	De	Reuma-app	omvat	verschillende	elementen,	zoals:	(op	maat	geleverde)	ziektespecifieke	
informatie,	een	dagboek	voor	het	monitoren	van	de	medische	situatie,	uitleg	over	lichamelijke	oe-
feningen	en	hulpmiddelen	voor	therapietrouw.	Patiënten	gaven	aan	dat	de	app	hun	had	geholpen	
om	meer	grip	te	krijgen	op	hun	aandoening.	Als	tweede	werd	de	toepasbaarheid	en	werden	de	
eerste	effecten	van	de	ZENN-interventie	in	kaart	gebracht.	Professionals	en	patiënten	waardeer-
den	de	open,	holistische	focus	van	de	interventie	en	beschreven	die	als	een	waardevolle	aanvulling	
op	de	standaard	zorg.	De	interventie	hielp	bij	het	opbouwen	van	een	vertrouwensrelatie.	Daar-
naast	beschreven	niertransplantatiepatiënten	dat	ze	meer	competent	werden	in	probleemoplos-
sende	vaardigheden.	De	analyses	lieten	binnen	de	interventietroep	een	significante	toename	in	de	
kwaliteit	van	de	verpleegkundige	zorg	zien.	
	
Conclusie 
Verpleegkundigen	zouden	vaker	zelfmanagementondersteuning	moeten	bieden	vanuit	het	brede-
re	perspectief.	Om	dit	te	bereiken,	is	het	belangrijk	dat	verpleegkundigen	de	noodzaak	inzien	van	
het	bieden	van	deze	holistische	en	op	maat	gemaakte	zelfmanagementondersteuning.	Voor	het	
aanbieden	van	deze	brede	zelfmanagementondersteuning	zouden	verpleegkundigen	competen-
ties	moeten	vervaardigen	die	in	lijn	zijn	met	het	5A-model:	achterhalen,	adviseren,	afspreken,	as-
sisteren	&	arrangeren.	In	alle	fases	zou	partnerschap	met	patiënten	nagestreefd	moeten	worden.	
Daarbij	zouden	interventies	ingezet	moeten	worden	die	focussen	op	intrinsieke	processen,	zoals	
zelfeffectiviteit	en	motivatie	van	de	patiënt.	Door	gebruik	van	gesprekshulpmiddelen,	zoals	het	
Zelfmanagement	Web,	kunnen	individuele	ondersteuningsbehoeften	worden	besproken.	

Janet Been-Dahmen werkte	voorheen	als	verpleegkundige	op	de	Adolescentenkliniek	van	
kinder-	en	jeugdpsychiatrie	van	het	Erasmus	MC.	Ze	behaalde	de	master	Verplegingswe-
tenschap	in	2011.	Van	2012-2018	voerde	ze	haar	promotieonderzoek	uit	binnen	het	onder-
zoeksprogramma	NURSE-CC	(Nursing	Research	into	Self-management	and	Empowerment	
in	Chronic	Care):	een	samenwerkingsverband	tussen	Hogeschool	Rotterdam,	het	Erasmus	
MC	en	de	Erasmus	Universiteit.	Janet	werkt	momenteel	als	onderzoeker	bij	Kenniscentrum	
Zorginnovatie	en	docent	Verpleegkunde	bij	Hogeschool	Rotterdam.	
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Arianne Brinkman-Stoppelenburg, onderzoeker afdeling  
Maatschappelijke Gezondheidszorg
Hospital Palliative Care Team Consultations For Patients  
With Advanced Cancer: Too few, too late? 
Promotoren: prof. dr. A. van der Heide en prof. dr. C.C.D. van der Rijt
Copromotor: dr. S. Polinder
November 2018
https://repub.eur.nl/pub/112169

Consultatie van palliatieve teams in het  
ziekenhuis voor patiënten met gevorderde  
kanker: te weinig, te laat?

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbe-
tert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een 
levensbedreigende aandoening. In ziekenhuizen wordt specialistische 
palliatieve zorg vaak geboden door consultatieteams palliatieve zorg. 
In dit proefschrift worden de resultaten van de COMPASS-studie 
beschreven, een onderzoek naar de effecten en kosten van palliatieve 
teams voor patiënten met gevorderde kanker in Nederlandse zieken-
huizen. Daarnaast wordt aanvullend onderzoek gepresenteerd naar 
consultatie in de zorg rond het levenseinde. 

Steeds meer palliatieve teams
De	COMPASS-studie	is	de	eerste	multicenterstudie	naar	de	palliatieve	teams	in	Nederlandse	
ziekenhuizen.	Deze	bestond	uit	drie	delen:	1.	Een	vragenlijststudie	om	de	karakteristieken	van	
consultatie	van	palliatieve	teams	in	ziekenhuizen	te	onderzoeken.	2.	Een	dossieronderzoek	waarin	
zorg,	behandeling	en	kosten	van	zorg	vergeleken	werden	tussen	patiënten	waarbij	wel	en	geen	
consultatie	van	het	palliatief	team	plaatsvond.	3.	Een	longitudinale	studie	waarbij	de	kwaliteit	van	
leven	vergeleken	werd	tussen	patiënten	voor	wie	wel	en	geen	palliatief	team	werd	geconsulteerd.	

Uit	het	onderzoek	bleek	dat	het	aantal	palliatieve	teams	in	Nederland	de	afgelopen	tien	jaar	snel	is	
toegenomen,	maar	dat	deze	verschillen	in	samenstelling,	het	aantal	consulten	en	werkprocedures.	
Palliatieve	teams	worden	betrokken	bij	minder	dan	één	procent	van	alle	patiënten	die	jaarlijks	in	
het	ziekenhuis	worden	opgenomen.	De	teams	worden	voornamelijk	geraadpleegd	voor	patiënten	
met	een	levensverwachting	van	minder	dan	drie	maanden,	die	ongepland	in	het	ziekenhuis	zijn	
opgenomen	en	waarbij	geen	antitumortherapie	meer	mogelijk	is.	

Redenen voor consultatie
De	belangrijkste	redenen	voor	het	consulteren	van	een	palliatief	team	waren	pijn	(57%),	proble-
men	rond	de	organisatie	van	zorg	(31%),	vermoeidheid	(27%)	en	kortademigheid	(27%).	Consul-
ten	voor	patiënten	met	een	kortere	levensverwachting	hadden	vaker	betrekking	op	dyspnoe,	
dagelijkse	activiteiten,	verwardheid	en	beslissingen	over	het	al	dan	niet	inzetten	of	staken	van	
een	medische	behandeling.	Consulten	voor	patiënten	met	een	langere	levensverwachting	hadden	
vaker	betrekking	op	coping	en	op	vragen	over	de	organisatie	van	zorg.	De	gemiddelde	tijdsin-
vestering	per	consult	van	alle	leden	van	het	palliatief	team	gezamenlijk	bedroeg	279	minuten,	

waarvan	het	leeuwendeel	ten	laste	kwam	van	de	verpleegkundigen	of	verpleegkundig	specialis-
ten	(183	minuten)	gevolgd	door	artsen	(78	minuten).	

Effect consultatie
In	totaal	namen	164	patiënten	deel	aan	de	deelstudie	over	het	effect	van	consultatie	op	de	kwaliteit	
van	leven.	Van	deze	patiënten	konden	er	108	een	vragenlijst	invullen	op	de	14de	dag	na	inclusie,	
waarvan	bij	19	een	palliatief	team	werd	geconsulteerd.	Na	correctie	voor	verschillen	tussen	beide	
groepen,	waren	de	kwaliteit-van-levenscores	voor	pijn,	eetlust	en	emotioneel	functioneren	
op	dag	14	significant	beter	voor	patiënten	die	een	consult	door	het	palliatief	team	ontvingen.	
Patiënten	met	een	consult	hadden	ook	betere	scores	voor	de	globale	gezondheidsstatus	en	fysiek	
functioneren,	maar	deze	waren	niet	significant.	

In	een	analyse	van	gegevens	uit	een	eerdere	studie	werd	het	effect	van	consultatie	op	de	kwa-
liteit	van	sterven	bij	patiënten	met	kanker	onderzocht.	Familieleden	van	patiënten	waarbij	het	
palliatief	team	was	geconsulteerd,	beoordeelden	de	kwaliteit	van	sterven	gemiddeld	met	één	
punt	hoger	(op	een	schaal	van	1-10)	dan	familieleden	van	patiënten	waarbij	het	palliatief	team	
niet	was	geconsulteerd	(gemiddeld	6,7	vergeleken	met	5,8).	Er	was	een	niet-significante	trend	
richting	betere	uitkomsten	voor	patiënten	waarvoor	het	palliatief	team	was	geraadpleegd:	deze	
patiënten	hadden	hun	voorkeuren	voor	medische	zorg	vaker	besproken	en	hadden	vaker	vrede	
met	het	naderend	overlijden.	Bovendien	waren	patiënten	en	familieleden	vaker	in	staat	afscheid	
te	nemen	en	was	de	familie	vaker	aanwezig	op	het	moment	van	overlijden.	

De kosten
De	behandeling	in	het	ziekenhuis	gedurende	drie	maanden	follow-up	werd	vergeleken	voor	409	
patiënten	met	en	126	patiënten	zonder	consult.	De	kosten	van	de	ziekenhuiszorg	voor	beide	groepen	
werden	vergeleken,	rekening	houdend	met	mogelijke	verschillen	tussen	beide	groepen.	De	duur	
van	het	ziekenhuisverblijf,	gebruik	van	de	meeste	diagnostische	procedures,	medicatie	en	andere	
therapeutische	interventies	waren	vergelijkbaar	voor	patiënten	met	en	zonder	consult.	De	totale	
gemiddelde	ziekenhuiskosten	waren	€	8.393	voor	patiënten	met	en	€	8.631	voor	patiënten	zonder	
consult.	Voor	patiënten	waarbij	het	consult	in	de	eerste	drie	dagen	van	de	ziekenhuisopname	
plaatsvond,	bedroegen	deze	kosten	€	6.543.	Wanneer	in	de	analyses	echter	rekening	gehouden	
werd	met	verschillen	tussen	beide	groepen	was	er	geen	statistisch	significant	verschil	in	kosten	
van	ziekenhuiszorg	tussen	patiënten	met	en	zonder	consult.	

Conclusie
Geconcludeerd	wordt	dat	de	inzet	van	een	consultatieteam	palliatieve	zog	een	positief	effect	lijkt	
te	hebben	op	symptomen,	kwaliteit	van	leven	en	kwaliteit	van	sterven,	maar	dat	de	teams	weinig	
en	laat	worden	ingezet.	Aanbevolen	wordt	om	patiënten	in	de	palliatieve	fase	tijdig	te	identificeren	
en	daarbij	standaard	te	overwegen	of	de	inzet	van	een	palliatieteam	wenselijk	is.

Arianne Brinkman-Stoppelenburg	deed	de	hbo-v	aan	de	Hogeschool	Rotterdam	en	
Omstreken	en	studeerde	Beleid	en	Management	Gezondheidszorg	(BMG)	aan	de	Erasmus	
Universiteit.	Zij	werkte	enkele	jaren	als	wijkverpleegkundige	en	vervolgens	onder	meer	
als	coördinator	van	het	Netwerk	Palliatieve	Zorg	Rotterdam,	als	beleidsmedewerker	bij	
het	landelijk	steunpunt	palliatieve	zorg	Agora	en	als	coördinator	voor	de	Rotterdam	
Stroke	Service.	In	2012	startte	zij	haar	promotieonderzoek.	Arianne	werkt	op	dit	moment	
als	post-doc	bij	de	afdeling	Maatschappelijke	Gezondheidzorg	van	het	Erasmus	MC	en	als	
coördinator	van	Cascade,	het	academisch	samenwerkingsverband	van	gespecialiseerde	pal-
liatieve	zorgvoorzieningen	Zuidwest-Nederland.	
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Margot Walter, verpleegkundig specialist
Self-management in Transition for Patients with a Rheumatic 
Disease dissertation 
Promotor: prof. dr. J.M.W. Hazes 
Copromotor: dr. J. Luime
December 2018
https://repub.eur.nl/pub/111306 

Zelfmanagement in transitie voor patiënten  
met een reumatische aandoening 

Patiënten met een reumatische aandoening kunnen ondanks de goede 
behandeling toch veel klachten ervaren op zowel lichamelijk als psy-
chosociaal gebied. Er ligt een grote uitdaging voor patiënten om met de 
ziekte en de consequenties om te gaan en de ziekte zelf te managen in 
het dagelijks leven. Dit geldt niet alleen voor volwassenen, maar ook 
voor jongeren met een reumatische aandoening. 

Achtergrond
Professionals	moeten	zich	ervan	bewust	zijn	dat	niet	alleen	de	ziekteactiviteit	kan	fluctueren	
over	de	tijd,	maar	ook	dat	er	sprake	kan	zijn	dat	de	patiënt	zich	in	een	transitieproces	bevindt.	
Bijvoorbeeld	bij	aanvang	van	een	ziekte,	bij	een	verandering	in	de	levensfase	of	bij	een	life	event.	
De	(zelfmanagement)ondersteuning	moet	zich	aanpassen	aan	zowel	het	verloop	van	de	ziekte	als	
aan	de	mogelijke	transitie	van	de	patiënt	zelf.	Het	doel	van	deze	thesis	is	om	meer	inzicht	in	het	
zelfmanagement	te	krijgen	door	onderzoek	van	enerzijds	de	behoeften	aan	ondersteuning	op	het	
gebied	van	zelfmanagement	en	anderzijds	de	interventies	ter	ondersteuning	van	het	zelfma-
nagement.	
	
Behoefte aan zelfmanagement ondersteuning 
Uit	verschillende	onderzoeken	kunnen	we	concluderen	dat	de	zorg	vaak	niet	aansluit	bij	de	
behoeften	van	de	patiënt.	Bij	de	jongeren	hebben	we	geconstateerd	dat	de	zorg	rondom	het	
transitieproces	niet	goed	werd	begeleid.	Adolescenten	met	een	reumatische	aandoening	missen	
het	bespreekbaar	maken	van	onderwerpen	die	zij	belangrijk	vinden	in	de	verandering	van	de	
levensfase	(transitie)	waarin	zij	verkeren,	zoals	alcohol,	seksualiteit	en	opleidingen.	Er	is	te	weinig	
aandacht	voor	de	begeleiding	van	zelfmanagement.	Volwassen	patiënten	gaven	aan	moeilijk	om	
te	kunnen	gaan	met	onderwerpen	als	stress,	het	vinden	van	balans,	sociale	stress,	bewegen	en	
medicatie.	Deze	onderwerpen	kunnen	volgens	de	patiënten	aanleiding	geven	tot	een	discrepan-
tie	in	de	beleefde	ziekteactiviteit	zoals	deze	wordt	waargenomen	door	de	professionals	en	door	
de	patiënt.	Dit	kan	leiden	tot	ontevredenheid	met	de	zorg	die	patiënten	krijgen,	maar	zelfs	ook	
tot	een	ongeschikte	medicamenteuze	behandeling	in	plaats	van	meer	geschikte	niet-farmaco-
logische	managementinterventies.	Daarnaast	wordt	vermoeidheid	vaak	niet	besproken,	terwijl	
bijna	de	helft	van	de	recent	gediagnostiseerde	patiënten	vermoeidheid	ervaart,	die	persisteert	
over	de	tijd.	

Patiënten	willen	gezien	worden	als	expert	in	hun	ziekte	maar	willen	wel	graag	hulp.	Deze	hulp	
zou	moeten	liggen	in	ondersteuning	die	gericht	is	op	het	coachen	van	patiënten	in	het	ontwik-
kelen	van	probleemoplossende	vaardigheden	op	medische,	emotionele	en	sociale	uitdagingen	die	
worden	ervaren	in	het	omgaan	met	een	reumatische	aandoening	in	het	dagelijks	leven.	
	
Zelfmanagement interventies 
Binnen	het	onderzoek	werden	drie	verschillende	interventies	onderzocht	gericht	op	het	verbete-
ren	van	het	zelfmanagement.	Om	patiënten	meer	zorg	op	maat	te	kunnen	geven,	hebben	we	ge-
probeerd	een	zelfmonitortool	te	ontwikkelen.	Het	maandelijks	uitvragen	van	de	door	de	patiënt	
gerapporteerde	ziekteactiviteit	lijkt	echter	niet	voldoende	te	werken	om	de	ziekte	te	voorspellen.	
Het	is	dus	nog	niet	mogelijk	een	voorspellend	zelfmonitortool	te	maken.	

In	2015	is	een	reuma-app	ontwikkeld	en	geïmplementeerd	met	als	doel	meer	grip	te	krijgen	op	het	
dagelijks	leven.	In	een	onderzoek	gaf	42%	van	deze	app-gebruikers	aan	dat	de	reuma-app	heeft	
bijgedragen	tot	het	gevoel	meer	grip	te	hebben	op	de	reuma.	De	gevalideerde	zelfmanagementvra-
genlijst	liet	dit	verschil	echter	niet	zien.	Redenen	van	het	gevoel	van	meer	grip	op	de	reumatische	
aandoening	zijn	het	ontvangen	van	persoonlijke	tips,	informatie	over	oefeningen	voor	de	gewrich-
ten	en	inzicht	in	het	verloop	van	de	zelfgerapporteerde	activiteit.	App-gebruikers	leken	tevreden	
over	de	app	en	zouden	de	reuma-app	aanraden	aan	andere	patiënten.	Er	is	echter	meer	onderzoek	
nodig	naar	eventuele	toevoegingen,	die	deze	app	kunnen	verbeteren	als	zelfmanagementtool.	

Naar	aanleiding	van	bestaande	hiaten	in	de	zorg	tijdens	het	transitieproces	van	adolescenten	
is	er	een	transitiezorgpad	ontwikkeld	met	als	doel	zorg	vorm	te	geven	die	passend	is	bij	deze	
ontwikkelingsfase.	Het	ontwikkelde	transitiezorgpad	is	passend	bij	het	proces	naar	de	zelfstan-
digheid	en	zelfredzaamheid	van	de	adolescent	én	de	zorg	voorziet	in	een	adequate	begeleiding	
van	ouders.	Het	ontwikkelde	en	geïmplementeerde	transitiezorgpad	blijkt	zeer	effectief	met	
een	lage	drop-out	en	een	hoge	waardering	van	patiënten	met	betrekking	tot	het	transitieproces.	
Daarnaast	werd	er	een	verbetering	van	de	zelfmanagementvaardigheden	gezien.	
	
Relevantie 
We	moeten	blijven	zoeken	naar	interventies	om	het	zelfmanagement	te	vergroten.	De	patiënt	
krijgt	een	steeds	centralere	plaats	in	de	gezondheidszorg	en	meer	verantwoordelijkheid	voor	de	
eigen	gezondheid.	Daarvoor	is	het	van	belang	steeds	meer	inzicht	te	krijgen	in	welke	persoon-
lijke,	sociaal-economische	en	ziektespecifieke	kenmerken	geassocieerd	zijn	met	zowel	zelfma-
nagementbehoefte	als	succesvol	zelfmanagement.	Er	is	geen	one-size-fits-all-oplossing	maar	er	
moet	aandacht	zijn	voor	de	individuele	behoeften	van	patiënten,	waarbij	rekening	moet	worden	
gehouden	met	een	mogelijke	transitiefase	waarin	een	patiënt	zich	bevindt.	

Margot Walter	haalde	na	het	afronden	van	haar	inserviceopleiding	de	kinderaanteke-
ning.	Ze	werkte	daarna	enkele	jaren	in	verschillende	ziekenhuizen	op	de	kinderafdeling	
en	stapte	in	2004	over	naar	de	afdeling	reumatologie.	In	2008	behaalde	ze	de	master-
opleiding	tot	verpleegkundig	specialist.	Op	de	afdeling	reumatologie	in	het	Erasmus	MC	
ontwikkelde	en	implementeerde	ze	de	transitiepolikliniek	voor	adolescenten.	Tijdens	haar	
werk	ik	de	patiëntenzorg	startte	ze	met	haar	promotietraject.	Margot	is	ook	verbonden	
aan	de	masteropleiding	voor	verpleegkundig	specialisten	op	de	Hogeschool	van	Utrecht.	
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1.  Zoran Trogrlić, verplegingswetenschapper/IC-verpleegkundige  

	 	 	Specialisme:	intensive	care	volwassenen.	
	 	 Promotor:	prof.	dr.	J.	Bakker.		
	 	 	Copromotoren:	dr.	E.	Ista	en	dr.	M.	van	der	Jagt.	
	 	 	Titel	onderzoeksproject:	Verbetering	van	de	zorg	voor	IC-patiënten	met	een	

delirium	door	de	implementatie	van	NVIC	delirium	richtlijn:	de	iDECePTIvE	
studie	(iCU	Delirium	in	Clinical	Practice	Implementation	Evaluation	study).	
Looptijd	:	2012-2019

Ondanks	het	feit	dat	delirium	bij	ernstig	zieke	patiënten	een	negatief	effect	heeft	op	de	prognose	
en	langetermijnuitkomsten,	werd	screening	en	behandeling	van	delirium	vaak	niet	uitgevoerd	in	
overeenstemming	met	de	huidige	richtlijnen.	In	deze	multicenter	implementatiestudie	werden	in	de	
eerste	fase	de	belemmerende	en	bevorderende	factoren	voor	de	naleving	van	de	richtlijn	in	kaart	ge-
bracht.	Vervolgens	werd	in	fase	twee	een	op	maat	gemaakte	implementatiestrategie	ontwikkeld	en	
uitgevoerd.	Gedurende	het	project	zijn	op	vier	meetmomenten	(voor,	tijdens	en	op	twee	momenten	
na	de	implementatie)	data	verzameld.	Door	de	goede	samenwerking	op	regionaal	niveau	is	het	ge-
lukt	de	data	van	meer	dan	4.500	patiënten,	overeenkomend	met	meer	dan	23.000	patiëntendagen,	
te	verzamelen.	Op	dit	moment	worden	de	effecten	van	de	implementatie	op	zowel	de	procesindica-
toren	als	op	de	patiëntuitkomsten	geanalyseerd.	De	promotie	staat	gepland	voor	najaar	2019.

2. Marleen de Haan - van Buren, verpleegkundig specialist  

	 		 	Specialisme:	inwendige	geneeskunde.	
	 	 	Promotor:	prof.	dr.	R.	Zietse.		

Copromotoren:	dr.	J.	van	de	Wetering	en	dr.	T.	Lely	(UMCU).		
Looptijd:	2014-2020.

Onderwerp	van	onderzoek	is	‘Zwangerschap	na	niertransplantatie	&	nierdonatie’.	Het	onderzoek	
wordt	gedaan	binnen	het	landelijke	multidisciplinaire	project	‘Pregnancy	After	Renal	Transplantation	
OUTcomes’	(PARTOUT-study).

3. Leni van Doorn, verpleegkundig specialist/klinisch epidemioloog  

	 		 	Specialisme:	interne	oncologie.	
	 	 Promotor:	prof.	dr.	A.H.J.	Mathijssen.		
	 	 	Copromotor:	dr.	S	Bins.	
	 	 	Titel	onderzoeksproject:	Understanding	and	managing	side	effects	of	

commonly	used	anticancer	drugs.	
	 	 Looptijd:	2017-2021.

Het	onderzoeksproject	richt	zich	op	het	beter	begrijpen	en	behandelen	van	bijwerkingen	van	
geregistreerde	antikankermedicijnen	in	de	klinische	setting.	In	het	onderzoek	wordt	onder	meer	
gekeken	naar	de	medicijnen	capecitabine,	paclitaxel	en	sorafenib.	Uitgangspunt	is	de	vraag	of	we	
de	werking	en	de	bijwerking	voldoende	begrijpen	om	de	patiënt	goed	te	kunnen	behandelen	en	te	
voorzien	van	de	juiste	informatie	en	instructies	over	de	therapie.

4. Chulja Pek, verpleegkundig specialist 

	 	Specialisme:	HPB-	en	transplantatie	chirurgie.	
	 Promotor:	prof.	dr.	C.H.J.	van	Eijck.	
	 Copromotor:	dr.	J.H.E.	Verhagen.	
	 	Titel	onderzoeksproject:	Uitkomsten	van	zorg	bij	patiënten	met	een	

obstructie	icterus.	
Looptijd:	2014-2019.

Een	obstructie	icterus	is	geelzucht	ten	gevolge	van	verstopping	van	de	galwegen	door	een	tumor.	
Deze	patiënten	zijn	vaak	ernstig	ziek	en	daardoor	zeer	kwetsbaar.	Dit	project	onderzoekt	de	
begeleiding	en	de	effectiviteit	van	percutane	behandelstrategieën	in	het	kader	van	de	sympto-
matologie,	de	kwaliteit	van	leven	vóór	en	na	drainplaatsing	en	het	effect	op	de	icterus.	Daarnaast	
wordt	onderzocht	wat	de	kennis	onder	verpleegkundigen	is	met	betrekking	tot	de	procedure	van	
plaatsing	en	het	verzorgen	van	de	drain.	Ook	is	binnen	dit	project	aandacht	voor	de	informatiebe-
hoeften	van	patiënten	met	een	obstructie	icterus.

5. Agnes Reijm, verpleegkundig specialist
	
	 	Specialisme:	Maag-,	darm-	en	leverziekten.	
	 Promotor:	prof.	dr.	M.J.	Bruno.	
	 Copromotor:	dr.	M.C.W.	Spaander.	
	 	Titel	onderzoeksproject:	How	can	we	improve	quality	of	life	in	palliative	

patients	with	ge-oncology.		
Looptijd:	2016-2021.	

De	onderzoeken	richten	zich	op	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	leven	bij	palliatieve	patiënten	
met	een	oncologische	aandoening	van	het	gastro-intestinale	traject.	Hierbij	wordt	gekeken	
naar	verschillende	aspecten,	zoals	pijn	na	slokdarmstentplaatsing,	ervaringen	over	twintig	jaar	
slokdarmstentplaatsingen	in	het	Erasmus	MC	en	de	uitkomsten	van	een	vergelijkende	studie	naar	
twee	types	slokdarmstents.	

6. John de Heide, verpleegkundig specialist

	 	Specialisme:	thoraxchirurgie.	
	 Promotoren:	prof.	dr.	F.	Zijlstra,	prof.	dr.	W.J.M.	Scholte	op	Reimer.	
	 Copromotoren:	dr.	T.	Szili-Torok,	dr.	S.	Yap,	en	dr.	M.J.	Lenzen.	
	 	Titel	onderzoeksproject:	Improving	the	pre-,	peri-	and	postprocedural	care	

of	electrophysiology	patients	with	the	nurse	practitioner	as	casemanager.	
	 Looptijd:	2015-2019.

De	opnameduur	voor	percutane	ingrepen	is	de	afgelopen	jaren	korter	geworden.	Patiënten	bin-
nen	de	elektrofysiologie	worden	hierdoor	in	toenemende	mate	geconfronteerd	met	een	hoge	
informatiedichtheid.	Klinisch	verblijf	wordt	korter	bij	eenzelfde	impact	van	de	morbiditeit.	Korter	
klinisch	verblijf	betekent	ook	de	mogelijkheid	om	thuis	geconfronteerd	te	worden	met,	aan	de	
ingreep	gerelateerde,	complicaties.	De	verpleegkundig	specialist	is	vaak	het	eerste	aanspreekpunt	
tijdens	en	na	de	klinische	zorg.	Tevens	heeft	hij/zij	een	coördinerende	rol	in	de	door	verpleeg-
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kundigen	gegeven	voorlichting	een	tot	twee	weken	voor	de	klinische	opname.	De	onderzoeken	
binnen	dit	project	richten	zich	op	de	impact	van	de	verpleegkundig	specialist	als	casemanager	
binnen	de	zorg	voor	patiënten	voor,	tijdens	en	na	opname	voor	een	elektrofysiologisch	onder-
zoek	of	ingreep.	Aandacht	wordt	besteed	aan	de	effectiviteit	en/of	efficiëntie	van	ingevoerde	
interventies	en	de	preferenties	en	beleving	van	de	patiënten	hieromtrent.	Een	voorbeeld	is	het	
pilotonderzoek	over	klinische	mobiele	fotografie	door	patiënten.

7. Anita Duyndam, verpleegkundig specialist

	 	 	Specialisme:	intensive	care	kinderen.	
	 	 Promotoren:	prof.	dr.	D.	Tibboel	en	prof.	dr.	M.	van	Dijk	
	 	 Copromotor:	dr.	E.	Ista.	
	 	 	Titel	onderzoeksproject:	Mechanisch	beademing	en	weanen	bij	kinderen.	

Looptijd:	2016-2020.

Mechanische	beademing	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	behandeling	van	kritisch	zieke	kinde-
ren	op	een	intensive	care.	Het	is	echter	ook	geassocieerd	met	complicaties	als	ventilator	induced	
lung	injury,	ventilator	associated	pneumonia,	problemen	gerelateerd	aan	de	sedatie	en	posttrau-
matische	stress	bij	kind	en	ouders.	Deze	complicaties	kunnen	leiden	tot	een	hoger	aantal	beade-
mingsdagen,	een	langer	verblijf	op	de	IC	en	hogere	kosten	van	de	zorg.	Om	mortaliteit,	beade-
mingsduur,	de	duur	van	de	IC-opname	en	de	schade	op	langere	termijn	bij	kinderen	te	voorkomen	
of	te	verlagen,	is	het	dan	ook	belangrijk	een	beademingsmanagement	te	hebben	dat	is	gebaseerd	
op	wetenschappelijk	onderzoek	naar	bewezen	strategieën.	Wereldwijd	worden	op	een	kinder-IC	
verschillende	vormen	van	beademing	toegepast.	De	rol	van	de	kinder-IC-verpleegkundige	beperkt	
zich	hierbij	tot	het	afbouwen	van	zuurstof	en	het	opvolgen	van	de	instructies	van	de	artsen.	Kan	
een	nieuwe	strategie	van	beademen	en	een	grotere	rol	voor	kinder-IC-verpleegkundigen	in	een	
weaningprotocol	meer	eenheid	geven	in	de	manier	van	beademen,	de	beademingsduur	en	het	
verblijf	op	de	IC	verkorten	en	de	synchronie	van	beademen	verbeteren?	Centrale	vraagstelling(en)	
van	het	proefschift:	Kan	de	kennis	omtrent	een	bewezen	beademingstrategie	voor	kinderen	van	
0-18	jaar	verbeterd	worden?

8.  Marjo de Ronde-Tilmans, verpleegkundige  
interventiecardiologie/electrofyisiologie 

	 	 	Specialisme:	interventiecardiologie/electrofysiologie.	
	 	 Promotoren:	prof.	dr.	P.P.T.	de	Jaegere	en	prof.	dr.	F.	Zijlstra.	
	 	 	Titel	onderzoeksproject:	Transcatheter	aortic	valve	implantation:	TAVI	

Care	&	Cure.		
Looptijd:	2013-2020.

Dit	onderzoeksproject	richt	zich	op	het	optimaliseren	van	de	pre-,	per-	en	postzorg	voor	patiënten	
met	ernstige	aortaklepstenose,	die	niet	in	aanmerking	komen	voor	een	chirurgische	aortaklep-
vervanging	en	daardoor	behandeld	worden	door	middel	van	een	transcathetergeleide	aortaklep-
vervanging	binnen	het	Erasmus	MC.	

9.  Naomi Meesters, ICN-verpleegkundige/verplegingswetenschapper

	 	Specialisme:	intensive	care	neonatologie.	
	 Promotoren:	prof.	dr.	I.K.M.	Reiss.	en	prof.	dr.	M.	van	Dijk.	
	 Copromotor:	dr.	S.	Simons.		
	 	Titel	onderzoeksproject:	Pijn	bij	neonaten	op	een	NICU.		

Looptijd:	2017-2020.

Neonaten	op	een	NICU	worden	regelmatig	blootgesteld	aan	pijnlijke	handelingen	en	lopen	risico	
op	langdurige	en/of	postoperatieve	pijn.	Om	deze	pijn	te	kunnen	signaleren,	voorkomen	of	be-
handelen	is	een	adequate	beoordeling	van	de	pijn	noodzakelijk.	Deze	beoordeling	vormt	bij	neo-
naten	een	moeilijk	aspect	van	de	zorgverlening.	Dit	project	richt	zich	voornamelijk	op	de	validatie	
van	zowel	bestaande	observationele	pijnmeetinstrumenten	als	fysiologische	indicatoren	voor	het	
meten	van	pijn	bij	neonaten,	in	het	bijzonder	de	kwetsbare	groep	extreem	prematuren.

10. Bas Bol, verpleegkundig specialist

	 	Specialisme:	intensive	care	neonatologie.	
	 Promotor:	prof.	dr.	I.K.M.	Reiss.		
	 Copromotoren:	dr.	A.A.	Kroon	en	dr.	O.K.	Helder.	
	 	Titel	onderzoeksproject:	Geprotocolleerd	versus	niet	geprotocolleerd	

afbouwen	van	heated	humidified	high	flow	nasal	canula	bij	(preterme)	
neonaten.		
Looptijd	project:	2016-2021.	

Aanleiding	voor	de	start	van	een	promotietraject	is	de	participatie	bij	het	maken	van	een	Cochrane	
review	over	geprotocolleerd	weanen	bij	neonaten.	Een	tweede	deel	van	het	traject	zal	bestaan	
uit	onderzoek	naar	het	transcutaan	meten	van	de	elektrische	activatie	van	het	diafragma.	Doel	
van	deze	meting	is	om	een	klinische	parameter	te	ontwikkelen	om	de	‘work	of	breathing’	beter	te	
kunnen	inschatten.
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Publicaties
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Anna Reijnvaanprijs 2017  
met een publicatie in The Lancet 

Het	winnen	van	de	Anna	Reynvaan-wetenschapsprijs	2017	is	een	erkenning	van	ons	werk		
en	de	verpleegkundige	beroepsgroep	volgens	dr.	Erwin	Ista.

Erwin Ista is onderzoeker en verpleegkundige in Erasmus MC-Sophia en won in 2017 

de Anna Reijnvaanprijs. Erwin Ista: “Het is geweldig om zo’n prijs te winnen, daar ben 

ik best trots op! Dit is een eer voor mij, maar ook voor m’n collega en mede-auteur 

Onno Helder. Daarnaast vormt de prijs een erkenning voor onze verpleegkundige 

beroepsgroep.”

Bundel 
De	jury	bekroonde	zijn	publicatie	over	infecties	op	de	intensive	care.	Ista	onderzocht	wat	de	
effecten	zijn	van	centralelijnbundels	om	infecties	te	voorkomen	bij	het	aanbrengen	en	onder-
houden	van	de	lijn.	Een	bundel	is	een	set	van	strategieën	en	interventies	ter	verbetering	van	het	
handelen	in	de	zorg.	Het	winnende	artikel	verscheen	in	het	prestigieuze	The	Lancet	Infectious	
Diseases	wat	op	intranet	de	kop	‘Verpleegkundigen	veroveren	Lancet’	opleverde	(zie	kader).	

Manifest 
Ista	ontving	zijn	prijs,	een	cheque	ter	waarde	van	€	5.000	uit	handen	van	geschiedkundige	en	
publicist	Carin	Gaemers	(midden	op	de	foto).	Zij	is,	samen	met	schrijver	Hugo	Borst,	de	drijvende	
kracht	achter	het	manifest	‘Scherp	op	Ouderenzorg’.	
	
Moed 
De	jury	was	‘unaniem’	over	de	drie	winnaars	omdat	ze	aan	alle	gestelde	criteria	voldeden,	zoals	bij-
voorbeeld	in	het	geval	van	Ista.	“De	studie	moet	een	specifieke	boodschap	hebben	die	nuttig	is	voor	
de	verpleegkundige	professie.”	Een	compliment	aan	het	adres	van	Ista	was:	“De	onderzoeker	heeft	
de	moed	zich	op	een	terrein	te	begeven	waar	het	verkrijgen	van	evidence	een	specifieke	opgave	is.”	

Verpleegkundigen veroveren Lancet
Twee verpleegkundigen van het Erasmus MC-Sophia hebben The Lancet Infectious 
Diseases gehaald. Het onderwerp van hun wetenschappelijk artikel is de effectiviteit 
van maatregelen tegen lijnsepsis. 

Bekendheid 
Het	komt	zelden	voor	dat	verpleegkundigen	hun	werk	
kunnen	laten	verschijnen	in	dit	prestigieuze	medische	
vakblad,	dat	wereldwijd	bekendheid	geniet.	De	eerste	
en	laatste	auteur	van	het	artikel	zijn	dr.	Erwin	Ista		
(IC	kinderen)	en	dr.	Onno	Helder	(IC	Neonatologie).	
	
Infectie 
Het	onderwerp	van	hun	online	publicatie	(Engelstalig)	
van	18	februari	is	lijnsepsis,	oftewel	bloedvergiftiging	
door	bacteriën	die	via	een	infuus	in	het	lichaam	
terechtkomen.	Zo’n	situatie	kan	het	leven	bedreigen	
en	vereist	onmiddellijk	ingrijpen.

Probleem 
Ista:	“Ziekenhuisinfecties,	vooral	sepsis,	zijn	bij	
patiënten	op	de	intensive	care	overal	ter	wereld	een	
groot	probleem.	Dit	speelt	in	alle	leeftijdscategorieën,	
van	pasgeborenen	tot	senioren.	Jaarlijks	overlijden	in	
Nederland	ongeveer	3.500	mensen	aan	sepsis.”

Daling 
De	twee	hebben	een	meta-analyse	uitgevoerd	van	
79	internationale	studies	over	een	bundel	van	zes	

maatregelen	tegen	lijnsepsis.	Ze	concluderen	dat	
het	aantal	bloedvergiftigingen	significant	daalt	na	
implementatie	ervan.	Alle	IC-patiënten	profiteren	van	
de	maatregelen,	ongeacht	hun	leeftijd.	Daarnaast	
ontdekten	de	onderzoekers	dat	invoering	ervan	de	
kosten	verlaagt.
	
Aanbevolen 
De	zes	aanbevolen	maatregelen	zijn:	
•	Selectie	van	optimale	katheterplaats.	
•	Huiddesinfectie	met	chloorhexidine.	
•	Naleving	van	de	regels	voor	handhygiëne.	
•	Maximale	voorzorgsmaatregelen	bij	inbrengen	lijn.	
•	Dagelijkse	controle	of	lijn	nog	nodig	is.	
•	Controle	insteekopening	lijn	op	ontsteking.	

In de praktijk 
Ista	en	Helder:	“Het	is	niet	langer	meer	de	vraag	
of	de	lijnsepsis-bundel	effectief	is.	Nieuwe	studies	
naar	het	effect	ervan	zijn	overbodig.	De	belangrijk-
ste	stap	nu	is	het	implementeren	van	de	bundel	in	
de	dagelijkse	praktijk.”		g
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Trots!
In 2017 en 2018 verschenen in totaal 105 wetenschappelijke publicaties  

in international peer-reviewed tijdschriften waarbij verpleegkundigen 

uit het Erasmus MC als eerste auteur of co-auteur betrokken waren.  

Weliswaar minder hoog is dan de periode 2015-2016, maar wel een  

aantal waar we met recht heel trots op mogen zijn.

g			Internationale	wetenschappelijke	publicaties	(totaal)
g			1e	auteur	-	verpleegkundige	(internationale	wetenschappelijke	publicaties)
g			c0-auteur	-	verpleegkundige	(internationale	wetenschappelijke	publicaties)
g			Vakbladen	(nationaal)

Wetenschappelijke publicaties

Publicaties als eerste auteur in  
wetenschappelijke tijdschriften 
2017

Been-Dahmen,	J.M.,	Walter,	M.J.,	Dwarswaard,	J.,	Hazes,	J.M.,	van	Staa,	A.,	&	Ista,	E.	(2017).	What  
support is needed to self-manage a rheumatic disorder: a qualitative study. BMC	Musculoskelet		
Disord,	18(1),	84.	doi:10.1186/s12891-017-1440-5	10.1186/s12891-017-1440-5	[pii].

De	Boer,	J.C.,	Gennissen,	L.,	Williams,	M.,	van	Dijk,	M.,	Tibboel,	D.,	Reiss,	I.,	.	.	.	Sol,	J.	(2017).	Children’s 
outcomes at 2-year follow-up after 4 years of structured multi-professional medical-ethical 
decision-making in a neonatal intensive care unit.	J	Perinatol,	37(7),	869-874.	doi:jp201730	[pii]	
10.1038/jp.2017.30.

De	Heide,	J.,	Vroegh,	C.	J.,	Szili	Torok,	T.,	Gobbens,	R.	J.,	Zijlstra,	F.,	Takens-Lameijer,	M.,	.	.	.	Scholte		
Op	Reimer,	W.J.	(2017).	Get the Picture: A Pilot Feasibility Study of Telemedical Wound  
Assessment Using a Mobile Phone in Cardiology Patients.	J	Cardiovasc	Nurs,	32(2),	E9-E15.	
doi:10.1097/JCN.0000000000000377

Galema-Boers,	A.M.H.,	Lenzen,	M.J.,	Sijbrands,	E.J.,	&	Roeters	van	Lennep,	J.E.	(2017).	Proprotein  
convertase subtilisin/kexin 9 inhibition in patients with familial hypercholesterolemia: Initial 
clinical experience.	J	Clin	Lipidol,	11(3),	674-681.	doi:10.1016/j.jacl.2017.02.014

Ista,	E.,	&	van	Dijk,	M.	(2017a).	Knowing Risk Factors for Iatrogenic Withdrawal Syndrome 
in Children May Still Leave Us Empty-Handed.	Crit	Care	Med,	45(1),	141-142.	doi:10.1097/
CCM.000000000000216000003246-201701000-00020	[pii]

Ista,	E.,	&	van	Dijk,	M.	(2017b).	We Can Not Compartmentalize Our Patients! Overlapping Symptoms 
of Iatrogenic Withdrawal Syndrome, Pediatric Delirium, and Anticholinergic Toxidrome.	Pediatr	Crit	
Care	Med,	18(6),	603-604.	doi:10.1097/PCC.000000000000116300130478-201706000-00018	[pii]

Meesters,	N.,	Simons,	S.,	van	Rosmalen,	J.,	Reiss,	I.,	van	den	Anker,	J.,	&	van	Dijk,	M.	(2017).	Waiting 2 
minutes after sucrose administration-unnecessary?	Arch	Dis	Child	Fetal	Neonatal	Ed,	102(2),		
F167-F169.	doi:10.1136/archdischild-2016-310841

Oldenmenger,	W.H.,	Sillevis	Smitt,	P.A.E.,	de	Raaf,	P.J.,	&	van	der	Rijt,	C.C.D.	(2017).	Adherence to 
Analgesics in Oncology Outpatients: Focus on Taking Analgesics on Time.	Pain	Pract,	17(5),	616-624.	
doi:10.1111/papr.12490

Oldenmenger,	W.H.,	&	van	der	Rijt,	C.C.	(2017).	Feasibility of assessing patients’ acceptable pain 
in a randomized controlled trial on a patient pain education program.	Palliat	Med,	31(6),	553-558.	
doi:0269216316664492	[pii]10.1177/0269216316664492

Pek,	C.J.,	van	Dijk,	M.,	Groot	Koerkamp,	B.,	Moelker,	A.,	&	van	Eijck,	C.H.J.	(2017).	A National Survey on 
Peri-interventional Management of Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage. Surg	Laparosc	
Endosc	Percutan	Tech,	27(4),	253-256.	doi:10.1097/sle.0000000000000445

Trogrlic,	Z.,	Ista,	E.,	Ponssen,	H.H.,	Schoonderbeek,	J.F.,	Schreiner,	F.,	Verbrugge,	S.J.,	.	.	.	van	der	Jagt,	M.	
(2017).	Attitudes, knowledge and practices concerning delirium: a survey among intensive care unit 
professionals.	Nurs	Crit	Care,	22(3),	133-140.	doi:10.1111/nicc.12239
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Van	Dijk,	M.,	Tibboel,	D.,	&	Simons,	S.	(2017).	Oral sucrose for acute pain studied in more than  
7000 neonates, but many questions remain. Arch	Dis	Child	Fetal	Neonatal	Ed,	102(4),	F373.	
doi:10.1136/archdischild-2016-311930

Van	Doorn,	L.,	Veelenturf,	S.,	Binkhorst,	L.,	Bins,	S.,	&	Mathijssen,	R.	(2017).	Capecitabine and the Risk 
of Fingerprint Loss.	JAMA	Oncol,	3(1),	122-123.	doi:2546175	[pii]10.1001/jamaoncol.2016.2638

Van	Mol,	M.,	Nijkamp,	M.,	Markham,	C.,	&	Ista,	E.	(2017).	Using an intervention mapping approach to 
develop a discharge protocol for intensive care patients.	BMC	health	services	research,	17(1),	837.	

Van	Mol,	M.,	Oonk,	H.,	&	Vloet,	L.	(2017). Lessons learned: ‘Balance-training as a new method  
supporting former intensive care pateintens in adaptation and self-management.	International	
Journal	of	Psychology	and	Behavior	Analysis,	2,	134-139.	

Van	Valen,	R.,	Kik,	C.,	Mokhles,	M.	M.,	&	Bogers,	A.	(2017).	Reply by the Authors of the Original Article. 
Thorac	Cardiovasc	Surg,	65(6),	472.	doi:10.1055/s-0036-1597913

2018

Been-Dahmen,	J.M.J.,	Grijpma,	J.W.,	Ista,	E.,	Dwarswaard,	J.,	Maasdam,	L.,	Weimar,	W.,	.	.	.	Massey,	E.	
K.	(2018).	Self-management challenges and support needs among kidney transplant recipients: A 
qualitative study.	J	Adv	Nurs,	74(10),	2393-2405.	doi:10.1111/jan.13730

Boerlage,	A.A.,	van	Rosmalen,	J.,	Cheuk-Alam-Balrak,	J.	M.,	Goudzwaard,	J.A.,	Tibboel,	D.,	&	van	Dijk,	
M.	(2018).	Validation of the Rotterdam Elderly Pain Observation Scale in the Hospital Setting. Pain 
Pract. doi:10.1111/papr.12756

Bravenboer-Monster,	K.,	Keyzer-Dekker,	C.,	van	Dijk,	M.,	Staals,	L.,	Leeuw,	T.,	&	Wijnen,	R.	(2018). Efficacy 
of Epidural Analgesia after Laparotomy in Children. Eur	J	Pediatr	Surg.	doi:10.1055/s-0038-1632372

Breeman,	W.,	Poublon,	N.A.,	Verhofstad,	M.	H.	J.,	&	van	Lieshout,	E.M.M.	(2018).	Safety of on-scene 
medical care by EMS nurses in non-transported patients: a prospective, observational study.		
Scandinavian	journal	of	trauma,	resuscitation	and	emergency	medicine,	26(1),	79.	

De	Heide,	J.,	Vroegh,	C.J.,	Bhagwandien,	R.E.,	Wijchers,	S.A.,	Szili-Torok,	T.,	Zijlstra,	F.,	.	.	.	Yap,	S.C.	(2018).	
Minimally interrupted novel oral anticoagulant versus uninterrupted vitamin K antagonist during 
atrial fibrillation ablation.	J	Interv	Card	Electrophysiol,	53(3),	341-346.	doi:10.1007/s10840-018-0417-
010.1007/s10840-018-0417-0	[pii]

De	Ronde-Tillmans,	M.J.,	de	Jager,	T.A.,	Goudzwaard,	J.A.,	El	Faquir,	N.,	van	Mieghem,	N.M.,	Zijlstra,	F.,	
.	.	.	de	Jaegere,	P.P.	(2018).	Long-term follow-up of quality of life in high-risk patients undergoing 
transcatheter aortic valve implantation for symptomatic aortic valve stenosis.	J	Geriatr	Cardiol,	
15(4),	261-267.	doi:10.11909/j.issn.1671-5411.2018.04.003jgc-15-04-261	[pii]

Galema-Boers,	A.M.,	Lenzen,	M.J.,	Engelkes,	S.R.,	Sijbrands,	E.J.,	&	Roeters	van	Lennep,	J.E.	(2018).	
Cardiovascular risk in patients with familial hypercholesterolemia using optimal lipid-lowering 
therapy.	J	Clin	Lipidol,	12(2),	409-416.	doi:10.1016/j.jacl.2017.12.014

Ista,	E.,	Te	Beest,	H.,	van	Rosmalen,	J.,	De	Hoog,	M.,	Tibboel,	D.,	van	Beusekom,	B.,	&	van	Dijk,	M.	(2018).	
Sophia Observation withdrawal Symptoms-Paediatric Delirium scale: A tool for early screening 
of delirium in the PICU.	Aust	Crit	Care,	31(5),	266-273.	doi:S1036-7314(17)30283-7	[pii]10.1016/j.
aucc.2017.07.006

Ista,	E.,	van	Beusekom,	B.,	van	Rosmalen,	J.,	Kneyber,	M.C.J.,	Lemson,	J.,	Brouwers,	A.,	.	.	.	van	Dijk,	M.	
(2018).	Validation of the SOS-PD scale for assessment of pediatric delirium: a multicenter study. 
Crit	Care,	22(1),	309.	doi:10.1186/s13054-018-2238-z10.1186/s13054-018-2238-z	[pii]

Meesters,	N.,	Dilles,	T.,	Simons,	S.,	&	van	Dijk,	M.	(2018).	Do Pain Measurement Instruments Detect 
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10th ICN NP/APN Conference 

Neem die rol!
Van 26 tot en met 29 augustus 2018 vond in de Doelen in Rotterdam  

het tiende wereldcongres plaats voor nurse practitioners en advanced 

practice nurses, in Nederland bekend onder de titel verpleegkundig  

specialist. Dit congres werd bezocht door ongeveer 1500 deelnemers  

uit meer dan vijftig verschillende landen.

Leiderschap
Het	centrale	thema	‘leiderschap’	was	opgesplitst	in	drie	subthema’s,	verdeeld	over	drie	congres-
dagen.	Op	maandag	stond	het	steeds	veranderende	zorglandschap	centraal.	Met	daarin	veel
aandacht	voor	de	ouder	wordende	mens,	het	slinkende	aantal	medewerkers	in	de	zorg	en	de	druk	
die	dit	op	de	zorg	geeft.	Maar	ook	nieuwe	technologieën	en	innovaties	kwamen	aan	de	orde.	
Dinsdag	stond	verpleegkundig	leiderschap	centraal	en	de	betekenis	daarvan	voor	de	toekomst.	
Het	belang	van	vroege	participatie	van	verpleegkundigen	en	verpleegkundig	specialisten	in	
besluitvorming	over	zorg	en	zorgprocessen	werd	benadrukt.	‘Neem	die	rol’	was	het	devies,	‘zelfs	
als	je	er	niet	voor	uitgenodigd	bent’.	Op	de	laatste	dag	werd	het	belang	van	interprofessionele	sa-
menwerking	aan	de	orde	gesteld.	Niet	alleen	de	samenwerking	van	de	diverse	disciplines	rondom	
de	patiënt	is	van	belang,	maar	juist	ook	de	patiënt	als	onderdeel	van	dat	samenwerkingsverband.

Presentaties
Naast	de	centrale	presentaties	over	het	thema	en	de	subthema’s,	was	er	veel	keus	uit	presenta-
ties	tijdens	de	parallelsessies.	Bijvoorbeeld	over	de	implementatie	van	de	advanced	practice	nurse
in	landen	als	Zimbabwe	en	Botswana.	Of	presentaties	over	het	bevorderen	van	zelfmanagement	
en	programma’s	om	bewegen	bij	ouderen	te	bevorderen.	Daarnaast	waren	er	veel	presentaties	
over	onderzoek	dat	is	uitgevoerd	door	verpleegkundig	specialisten.

Presentaties van collega’s
Vier	verpleegkundig	specialisten	uit	het	Erasmus	MC	hielden	tijdens	deze	sessies	een	presentatie	
over	hun	onderzoek.	Chulja	Pek	hield	een	presentatie	over	het	overbruggen	van	de	kloof	tussen
wetenschappelijk	onderzoek	en	de	klinische	praktijk.	Richard	van	Valen	sprak	over	de	rol	van	de	
verpleegkundig	specialist	bij	kwaliteitsverbetering	en	onderzoek	bij	hartoperaties.	Annette	Galema	
hield	een	presentatie	over	het	cardiovasculair	risico	bij	patiënten	met	familiaire	hypercholesterolemie	
en	optimale	lipidenverlagende	therapie.	Diane	van	der	Biessen	hield	twee	presentaties.	Een	over	
de	rol	van	de	verpleegkundig	specialist	bij	fase-I-onderzoek	in	de	oncologie.	En	een	tweede	over	
gezondheidgerelateerde	kwaliteit	van	leven	bij	patiënten	die	deelnemen	aan	fase-I-onderzoek	in	
de	oncologie.

Maak het verschil!
Tijdens	de	pauzes	was	er	voldoende	tijd	om	te	netwerken	op	nationaal	en	internationaal	niveau
of	een	bezoek	te	brengen	aan	stands	met	de	nieuwste	snufjes	op	het	gebied	van	de	zorg.	Het	
waren	inspirerende	dagen,	die	mij	weer	aan	het	denken	hebben	gezet	over	leiderschap.	Niet	
in	de	laatste	plaats	waren	deze	dagen	weer	een	boost	voor	de	beroepstrots.	Dagelijks	maken	
verpleegkundigen	en	verpleegkundig	specialisten,	wereldwijd,	op	klein	of	groot	niveau	verschil	in	
mensenlevens.	En	ik	denk	dat	die	beroepstrots	ook	een	aanmoediging	kan	zijn	om	soms	de	eerste	
te	zijn	die	een	stap	zet	om	de	zorg	voor	de	patiënt	(nog)	beter	te	maken.

Iefke	Stip,	verpleegkundig	specialist
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Kayleigh Hendriks wint de  
Meyboom Zorgprijs 2017

Achtergrond
Jaarlijks	worden	in	het	Erasmus	MC	Kankerinstituut	ongeveer	80	allogene	stamceltransplantaties	
uitgevoerd	met	als	doel	patiënten	van	hun	hematologisch	onderliggend	lijden	te	genezen.	Voor-
afgaand	worden	doorgaans	intensieve	chemokuren	gegeven.	Na	behandeling	worden	patiënten	
levenslang	poliklinisch	gezien,	waarbij	zowel	de	ziekte	als	de	screening	rondom	graft	versus	host	
disease	(GVHD)	centraal	staan.	Zowel	de	intensieve	voorbehandeling	als	de	GVHD	kunnen	van	
invloed	zijn	op	het	ontstaan	van	vele	klachten,	onder	andere	van	seksuele	aard.	Uit	onderzoek	is	
gebleken	dat	er	een	taboe	heerst	rondom	kanker	en	seksualiteit.	De	begeleiding	op	het	gebied	
van	seksualiteit	dient	te	worden	aangepast	op	de	specifieke	wensen	van	de	individuele	patiënt.	

Resultaten
Problematiek	en	tevredenheid	seksleven
Seksuele	problemen	hebben	zowel	psychosociale	als	fysieke	oorzaken.	Psychosociaal	waren	dat	
met	name	vermoeidheid,	angst,	veranderde	gezinsrollen	en	een	veranderd	zelfbeeld.	Voor	vrou-
wen	waren	de	fysieke	problemen	uiteenlopend;	opwinding,	lubricatie,	maar	ook	een	pijnlijk	ge-
voel	bij	de	gemeenschap	werden	genoemd.	Bij	mannen	was	het	grootste	probleem	het	behouden	
van	de	erectie.	Het	seksleven	vóór	de	transplantatie	werd	beoordeeld	met	een	6.6	op	een	schaal	
van	0-10,	na	de	transplantatie	met	een	4.3.

Waardering	begeleiding	en	voorlichting	rondom	de	transplantatie
Zowel	voorafgaand	als	na	de	transplantatie	werd	de	begeleiding	met	een	onvoldoende	beoor-
deeld.	Van	de	respondenten	vindt	75%	het	een	noodzakelijk	gespreksonderwerp,	echter	bij	70%	is	
dit	niet	besproken.	16,4%	had	een	verwijzing	naar	een	seksuoloog	of	uroloog	gewenst.	De	men-
sen	die	het	bespreekbaar	maken	niet	noodzakelijk	vinden,	gaven	aan	dat	er	andere	prioriteiten	
gesteld	moeten	worden	ten	aanzien	van	complicaties	na	de	behandeling.

Begeleidings-	en	voorlichtingsbehoefte
Een	meerderheid	van	de	patiënten	ziet	de	informatie	rondom	seksualiteit	het	liefst	geïntegreerd	
binnen	de	huidige	informatievoorziening	en	voorlichting	van	de	transplantatie.	Een	aantal	
respondenten	geeft	aan	dat	het	zinvol	is	een	aantal	momenten	in	te	plannen	om	de	balans	op	
te	maken	ten	aanzien	van	fysieke	en	psychosociale	problemen	en	hierin	seksualiteit	dan	ook	als	
onderwerp	te	integreren.	De	beschikbare	folder	van	het	Koningin	Wilhelmina	Fonds	(KWF)	blijkt	
niet	altijd	te	zijn	meegegeven.	

De Meyboom Zorgprijs is een waardering voor innoverende en succesvolle 

projecten die een zichtbare bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. 

Tijdens het VIP2-congres op 1 december 2017 ontving Kayleigh Hendriks,  

verpleegkundig specialist hematologie, deze prijs voor haar onderzoek 

naar de communicatie omtrent seksualiteit bij een allogene  

stamceltransplantatie.

Communicatie omtrent seksualiteit  
bij een allogene stamceltransplantatie
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Betekenis voor de praktijk
Er	werden	drie	aanbevelingen	gedaan	voor	de	praktijk:	
-		Het	onderwerp	seksualiteit	wordt	standaard	besproken	tijdens	de	voorlichting,	hierbij		

wordt	ook	de	KWF-folder	uitgereikt.
-		In	samenspraak	met	de	seksuologen	ontwikkelt	de	verpleegkundig	specialist	specifiek		

voorlichtingsmateriaal.
-		De	verpleegkundig	specialist	volgt	een	cursus	om	seksuele	problematiek	bespreekbaar	te		

maken	en	op	het	juiste	moment	te	kunnen	doorverwijzen	naar	een	seksuoloog,	uroloog	of	
gynaecoloog.

Inmiddels	heeft	het	onderzoek	een	vervolg	gekregen	met	een	EBCN-subsidie

Grants  
subsidies buiten promotietrajecten

Erasmus MC Evidence based care by Nurses
EBCN	is	een	interne	subsidie	voor	kleinschalig	en	kortlopend	verpleegkundig	onderzoek	in	het	
Erasmus	MC.	€	50.000.

2017

•	 Silvy	Dekker,	Angst	door	een	thoracaal	aorta	aneurysma.	
•	 	Kayleigh	Hendriks-Wendrich,	Communicatie	omtrent	seksualiteit	bij	een	allogene	stamcel-

transplantatie.	Hoe	gaat	het	nu?
•	 	Margo	van	Mol,	Rouwzorg	door	verpleegkundigen	bij	naasten	van	een	patiënt	op	de	intensive	

care.	
•	 	Lotte	Spruit-Bentvelzen,	Mondzorg	als	essentieel	onderdeel	van	verpleegkundige	zorg:	een	

implementatieonderzoek.

2018

•	 Dr.	Anne-Margreet	van	Dishoeck,	Epidermal	skin	grafting;verbetert	het	de	wondgenezing?	
•	 Lara	Elshove,	Cognitief	functioneren	voor	en	na	een	levertransplantatie.	
•	 Drs.	Gerrie	Prins-van	Gilst	en	Geert	Dijkstra,	Herimplementatie	spoedinterventiesysteem	2.0.

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 

De	Marie	Skłodowska-Curie	Individual	Fellowship	geeft	een	ervaren	onderzoeker	de	mogelijkheid	
om	onderzoekservaring	in	het	buitenland	op	te	doen.	

•	 “DYNaMIC”	–	DiarY	by	Nurses’	iMplemented	in	the	Intensive	Care	unit.	Erwin	Ista.	2018	

Awarded grants

•	 Congress	grant	SCCM.	Snapshot	Research	Theater.	CON170362ABS.	Margo	van	Mol.	2017	
•	 Travel	grant,	European	Society	of	Gastrointestinal	Endoscopy,	Agnes	Reijm.	2018
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Prijzen
Presentatie- en posterprijzen 
•	 ‘Best	oral	presentation	for	practice’.	7th	EfCCNa	Congress,	Belfast.	Margo	van	Mol.	2017	
•	 	‘Best	moderated	poster	award’	Euro	Heart	Care;	PCSK/9	inhibition	in	patients	with	FH,		

Jönköping,	Sweden,	Annette	Galema-Boers.	2017

Dutch Transplant Society (NTV) Quality Award 
•	 	For	co-initiating	the	national	network	on	collecting	data	on	outcomes	of	pregnancy	after	

kidney	transplantation	and	donation.	Marleen	de	Haan	-	van	Buren.	2017

Anna Reynvaan Wetenschapsprijs	
•	 	‘Effectiveness	of	insertion	and	maintenance	bundles	to	prevent	central-line-associated	

bloodstream	infections	in	critically	ill	patients	of	all	ages:	a	systematic	review	and	meta-
analysis’,	gepubliceerd	in	Lancet	Infect	Dis.	Erwin	Ista.	2017	

Meyboom Zorgprijs 
Tijdens	het	jaarlijkse	congres	reikt	VIP2	de	Meyboom	Zorgprijs	uit.	De	Meyboom	Zorgprijs	is	
speciaal	in	het	leven	geroepen	voor	ambitieuze	verpleegkundigen.	De	prijs	is	een	waardering	voor	
innoverende	en	succesvolle	projecten	die	een	zichtbare	bijdrage	hebben	geleverd	aan	de	kwaliteit	
van	zorg.	De	prijs	bestaat	uit	€	1.000,-	om	te	besteden	aan	een	congresbezoek.	
•	 	Kayleigh	Hendriks-Wendrich.	Communicatie	omtrent	seksualiteit	bij	een	allogene		

stamceltransplantatie.	2017	
•	 	Joyce	van	Leeuwen-van	den	Baard.	Misselijkheid	en	braken	bij	vrouwen	met	mammacarcinoom	

die	behandeld	worden	met	anthracyclines	en	cyclofosfamide.	2018	

In	2017	is	er	ook	een	aanmoedingsprijs	uitgereikt	aan	een	verpleegkundige	voor	een		
innovatieproject	op	een	verpleegafdeling:	
•	 Sophie	Breure.	Verbeterbord	voor	de	kliniek	interne	oncologie.	2017	
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Colofon
Redactieleden van het Jaarboek Verplegingswetenschappelijk Onderzoek 2017-2018
Monique	van	Dijk,	PhD,	hoogleraar	verplegingswetenschap
m.vandijk.3@erasmusmc.nl
	
Anne-Margreet	van	Dishoeck	PhD,	RN,	researchcoördinator,	plastische	&	reconstructieve	chirurgie,	wondexpertise
a.m.vandishoeck@erasmusmc.nl

Erwin	Ista,	PhD,	RN,	universitair	docent	en	verplegingswetenschapper	
w.ista@erasmusmc.nl

Margo	van	Mol,	PhD,	RN,	senior	onderzoeker	en	coördinator	persoonsgerichte	zorg	intensive	care	volwassenen	
m.vanmol@erasmusmc.nl

Wendy	Oldenmenger,	PhD,	RN,	zorgonderzoeker	en	coördinator	verpleegkundig	oncologisch	onderzoek
w.h.oldenmenger@erasmusmc.nl

Fotografie
Levien	Willemse	(Voorpagina,	pag.	5,	9,	29,	35,	51,	65)

Een	aantal	portretten	is	aangeleverd	door	de	geportretteerde.		
Het	is	ons	helaas	niet	gelukt	om	de	namen	van	de	makers	van	deze	beelden	te	achterhalen.

Tekstredactie en productiebegeleiding
Overbosch	Communicatie	(OC)

Ontwerp en opmaak
Jarno	Driessen,	Purrr	Grafische	Vormgeving
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