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VOORWOORD
Wij zijn Awouters Lene, De Freine Arnaud en De Wispelaere Janneman, studenten Bachelor
na Bachelor spoedgevallenzorg en intensieve zorg aan University College Leuven-Limburg
te Leuven. De interesse omtrent cardiochirurgie is bij ons alle drie zeer groot. Tijdens onze
stages zijn wij niet veel in contact gekomen met educatie van de patiënt. In onze
ervaringen werd er enkel bij het moment van de opname en als de patiënt bijkomende
vragen had, uitleg gegeven. Hierdoor vroegen wij ons af hoe deze educatie nu het beste
gegeven kan worden en hoe dit in de praktijk wordt gedaan. Na overleg en verschillende
brainstormsessies zijn we tot het besluit gekomen dit onderwerp af te bakenen tot
geplande cardiochirurgische patiënten die een CABG of klepvervanging ondergaan.
Vervolgens wilden wij weten of educatie een invloed heeft op de postoperatieve
complicaties na deze chirurgische ingrepen. Dit heeft geleid tot de volgende
probleemstelling: “Wat is het effect van educatieve programma’s op postoperatieve
complicaties bij patiënten met een geplande cardiochirurgie?” Deze onderzoeksvraag is
onderworpen aan de PICO-regel.
Na een aantal vergaderingen met onze begeleidster en inhoudsdeskundige werd het snel
duidelijk dat hier meer bij komt kijken dan enkel puur informatie overbrengen naar de
patiënt. Belangrijk is dat de patiënt op de verschillende momenten van zijn opname
educatie krijgt rond het verloop en wat er verder nog gaat gebeuren. Hier kan ook
onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten educatie en wie deze zou
moeten geven. Vervolgens zijn de timing en het wel of niet betrekken van de familie ook
belangrijke aspecten omtrent educatie die in deze paper besproken zullen worden.
Deze paper is tot stand gekomen in het kader van het behalen van een diploma Bachelor
na Bachelor spoedgevallenzorg en intensieve zorg.
Om deze specialisatieproef te kunnen verwezenlijken, hebben we hulp gekregen van enkele
experten. Zo zijn we in enkele Vlaamse ziekenhuizen informatie gaan verzamelen rond dit
onderwerp. Deze informatie hebben we gebruikt om een terugkoppeling te maken van de
praktijk naar onze gevonden literatuur.
Graag willen we M. Rohaert bedanken om ons inhoudelijk bij te staan in onze
specialisatieproef en om ons in contact te brengen met enkele experten. Verder zouden
we ook graag G. Engels bedanken voor de begeleiding doorheen onze specialisatieproef en
het op punt stellen van het inhoudelijke gedeelte. Tot slot willen we graag enkele experten
bedanken die ons te woord wilden staan om ons op die manier inzicht te kunnen geven in
de praktijk.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Ondergetekenden dragen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor dit werk.
Leuven, mei 2019
Awouters Lene, De Freine Arnaud en De Wispelaere Janneman

ABSTRACT
Probleemstelling:
Deze specialisatieproef is geschreven door Awouters Lene, De Freine Arnaud en De
Wispelaere Jannemen. Het doel van deze literatuurstudie is het achterhalen of educatie
een invloed heeft op de postoperatieve complicaties na een geplande cardiochirurgie (1),
op welke manier deze educatie het beste gegeven kan worden (2) en wanneer educatie
gegeven moet worden (3). Om deze doelstelling te bereiken werd de volgende
onderzoeksvraag opgesteld: “Wat is het effect van educatieve programma’s op
postoperatieve complicaties bij patiënten met een geplande cardiochirurgie?”

Methode:
Om een antwoord te kunnen bieden op de probleemstelling is er een literatuurstudie
uitgevoerd. In deze literatuurstudie wordt er gebruik gemaakt van reeds bestaande
literatuur. Om tot deze wetenschappelijke artikels te komen, werd er gebruik gemaakt van
elektronische databanken. Hiervan werd een selectie gemaakt op basis van
wetenschappelijke relevantie met betrekking tot het onderwerp. Als externe bron van
informatie, is er gebruik gemaakt van experten consulten in verschillende ziekenhuizen in
Vlaanderen om de huidige uitvoering van deze educatie te schetsen.

Resultaten:
Uit de gebruikte wetenschappelijke artikels blijkt dat patiënten minder postoperatieve
angst zullen ervaren na voldoende preoperatieve educatie. Dit heeft als gevolg dat er
minder postoperatieve complicaties zullen optreden en de ziekenhuisopname zal
verkorten. In deze studie worden verschillende aspecten van educatie bekeken. Zo worden
onderwerpen als wanneer deze educatie het beste gegeven kan worden tot wie deze
informatie moet geven besproken in deze literatuurstudie. Als deze educatie op een
geïndividualiseerde manier en op het gepaste tijdstip gegeven wordt aan de patiënten, kan
er een optimaal effect bereikt worden. Door educatie te geven over de risicofactoren en
mogelijke oorzaken van de aandoening kan er ingespeeld worden op secundaire preventie.
Wanneer er gekeken wordt naar de experten consulten, wordt er gezien dat er
verschillende technieken gebruikt worden maar dat de kerngedachte hieromtrent
overeenkomt.

Discussie:
In deze studie worden geen educatie strategieën besproken. Als er in deze studie over de
praktijk gesproken wordt, gaat het slechts over twee ziekenhuizen in België, dit kan dus
niet doorgetrokken worden naar al de ziekenhuizen. Dit kwalitatief onderzoek is uitgevoerd
door Bachelor na Bachelor studenten. Om een beter inzicht te krijgen over deze
problematiek en een gepaste educatiestrategie te ontwikkelen wordt er aangeraden verder
onderzoek uit te voeren.

Zoektermen: Education, Pre-operative education, CABG-operation, ICU, Heartsurgery,
Family and patient.
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INLEIDING
Bij het streven naar een zo goed mogelijke zorg en totaalzorg voor de patiënt is educatie
een onderdeel dat zeker niet vergeten mag worden. In deze paper wordt er nagegaan wat
de effecten zijn van educatie, op welke manier educatie het beste gegeven kan worden,
wanneer deze gegeven moet worden, of de familie nu wel of niet betrokken moet worden
en hoe dit in de praktijk gebeurt. Dit werd gedaan door een literatuurstudie uit te voeren
en experts te raadplegen.
Uit de literatuur blijkt dat wanneer patiënten onvoldoende geïnformeerd worden over wat
hen te wachten staat na hun operatie en de werking op een intensieve zorgen, deze een
groot risico hebben op een achteruitgang of verandering van de fysieke of mentale
gezondheid. Wanneer deze symptomen bij patiënten voorkomen wordt dit het post
intensive care syndroom genoemd (Elliott et al., 2014). Vervolgens zullen patiënten minder
postoperatieve angst ervaren met als gevolg minder postoperatieve complicaties doordat
preoperatieve educatie wordt gegeven. Deze combinatie kan zorgen voor een reductie van
de opnameduur in het ziekenhuis (Chen et al., 2018; Kalogianni et al., 2015; Zhang et al.,
2011). Naast preoperatieve educatie heeft ook het geven van post-operatieve educatie
een positief effect (Fredericks, Guruge, Sidani, & Wan, 2010).
Het doel van deze paper is het achterhalen of educatie een invloed heeft op de
postoperatieve complicaties na een geplande cardiochirurgie, op welke manier deze
educatie het best gegeven kan worden en wanneer educatie gegeven moet worden om
deze informatie terug te koppelen aan de verpleegkundige en andere hulpverleners.
Om dit doel te bereiken is volgende probleemstelling opgesteld: “Wat is het effect van
educatieve programma’s op postoperatieve complicaties bij patiënten met een geplande
cardiochirurgie?”
Met als mogelijke subvragen:
v Hoe kan de motivatie van de patiënt gestimuleerd worden?
v Wat is de meest efficiënte manier om deze informatie over te brengen? (brochure,
poster, informatieve sessie, …).
v Welke meerwaarde kan het betrekken van de familie hierbij bieden?
v Welke levensstijl veranderingen hebben de meeste impact?
Om een antwoord te kunnen formuleren op onze onderzoeksvraag en desbetreffende
subvragen werd gestart met een literatuurstudie. Hier hebben we een aantal vragen die
we ons reeds bij de start stelden, proberen te beantwoorden.
Rond ons praktisch luik hebben we extra informatie proberen te verschaffen om onze
gevonden literatuur proberen te koppelen aan de praktijk. Er werden enkele experten
geconsulteerd als aanvulling op de theorie. Zo kon er nagegaan worden of ziekenhuizen
reeds gebruik maakten van enkele hulpmiddelen of bepaalde vormen van educatie om de
patiënt en hun familie te informeren zoals dit in de literatuur beschreven staat.
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METHODE
1/ Onderzoeksvraag
P
I
C
O

Patiënt met geplande
cardiochirurgie
Educatie programma’s
/
Postoperatieve complicaties

“Wat is het effect van educatieve programma’s op postoperatieve complicaties bij patiënten
met een geplande cardiochirurgie?”

2/ Zoekstrategie
Om te achterhalen of educatie een invloed heeft op de postoperatieve complicaties na een
geplande cardiochirurgie is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd.
Om een antwoord te kunnen formuleren op de eerder genoemde onderzoeksvraag, werd
er gebruik gemaakt van reeds bestaande literatuur. Rond deze artikels werd deze
literatuurstudie opgebouwd. De zoekstrategie ging uit naar artikels en publicaties met
betrekking tot deze vraagstelling.
De databanken Pubmed, ScienceDirect, Google Scholar, PMC en Limo zijn gebruikt voor
het vinden van de publicaties. Gedurende het schooljaar 2018-2019 werd er meermaals
gebruik gemaakt van bovenstaande tools aan de hand van volgende zoekstrategieën:
(‘education’ AND ‘patient’ AND ‘surgery’) OR (‘pre-operative education’ AND ‘patient’) OR
(‘education’ AND ‘patient’ AND ‘ICU’) OR (‘heartsurgery’ AND ‘education’ AND ‘family’ AND
‘patient’) OR (‘CABG-operation’ AND ‘education’ AND ‘ICU’).
Deze zoektermen werden gebruikt om een selectie te maken van een aantal artikels. Via
de sneeuwbalmethode werden er nieuwe artikels gevonden die nieuwe inzichten gaven
omtrent het onderwerp.

3/ Studieselectie
Via volgende inclusiecriteria werd er een selectie gemaakt van artikels:
(1) Niet ouder dan zeven jaar, (2) Engelstalig, (3) free full tekst en optioneel (4) full tekst.
De mogelijkheid bestaat dat er een selecte groep artikels geïncludeerd zijn in deze proef,
die niet conform waren aan bovenstaande criteria; deze beslissing werd gemaakt
aangezien deze artikels een grote, relevante meerwaarde te bieden hadden.
Uit dit ruim aanbod werden zorgvuldig verschillende artikels geselecteerd en beoordeeld
op basis van de titel en het abstract. Na het doorlezen van een aantal verzamelde artikels,
werd er per persoon een selectie gemaakt van 4-7 artikels die geïncludeerd zijn in deze
proef.
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Vervolgens is deze literatuurstudie afgetoetst aan de praktijk. Hiervoor zijn er vragen
gesteld aan verpleegkundigen van twee cardiochirurgische afdelingen. Tot slot is er een
poster gemaakt. Het doel van deze poster is om de bevindingen en aanbevelingen omtrent
dit thema terug te koppelen aan de praktijk.
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LITERATUURSTUDIE

1. Cardiochirurgische ingrepen
De meest voorkomende doodsoorzaken in het westen zijn hart- en vaatziekten. Deze zijn
een cluster van ziekten en aandoeningen van het hart of bloedvatenstelsel. De
voornaamste
pathologieën
hierbij
zijn
coronaire
ziekte
en
beroertes (Wereldgezondheidsorganisatie, 2012).

1.1 CABG
Bij ziekte van de coronairen zijn er verschillende behandelmethoden waarvan een zal
worden besproken, nl. CABG1.
Hierbij wordt een vene uit het been (vena saphena magna) of een arterie (arteria
mammaria uit de borst of arteria gastro-epiploica uit de buik) verwijderd en geïmplanteerd
op het hart om het zieke stuk coronair te overbruggen. Dit proces wordt revascularisatie
genoemd (Gutermann, 2017; Van den Brink & Lindsen, 2016). Revascularisatietechnieken
hebben de laatste jaren geleid tot een gedaalde mortaliteit ten gevolge van coronaire ziekte
in de Verenigde Staten en West-Europa (Crudeli et al., 2015). Ondanks het feit dat er meer
“minder invasieve” behandeltechnieken zoals PCI en fibrinolyse voor handen zijn, blijft
CABG een cruciale behandeling bij patiënten met ernstig zieke coronairen, meervatslijden
en mechanische complicaties ten gevolge van vaatlijden. Zo wordt CABG aanzien als een
betrouwbare behandelmethode (Crudeli et al., 2015; Yarachi, Rezaei, Mandegar, &
Bagherian, 2012).
Een andere belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig langer leven, wat
onrechtstreeks heeft geleid tot een verhoging van het aantal noodzakelijke CABG’s (Crudeli
et al., 2015). Daarom blijft CABG een van de meest uitgevoerde cardiochirurgische
ingrepen. Momenteel ondergaan jaarlijks gemiddeld zo’n 62 personen per 100000
inwoners een CABG in West-Europese landen (Melly et al., 2018).
De uitvoering van een CABG kan op verschillende manier gebeuren. Een eerste groep is
de ON-pump CABG. Hierbij wordt de patiënt via katheters verbonden met een hartlongmachine die de functies van het hart en longen van de patiënt tijdelijk zal overnemen.
Vervolgens wordt het hart van de patiënt stilgelegd tijdens de ingreep, dit noemt men een
cardiopleeg arrest (Elmahrouk, Hamouda, Kasab, Ismail, & Jamjoon, 2018). Als patiënten
preoperatief een hoog risico op mortaliteit vertonen bij een CABG, kan er geopteerd worden
om een OFF-pump CABG uit te voeren. Hierbij wordt het hart van de patiënt niet stilgelegd,
maar wordt de regio van het hart waarbij men de overbrugging wil aanleggen gefixeerd
door een klem zodat de bloedvaten toegankelijk zijn voor de chirurg om te opereren.
Patiënten worden gescreend aan de hand van de Euroscore (zie bijlage 1, pagina 29).
Patiënten die een Euroscore gelijk aan of hoger dan 5 krijgen, worden beschouwd als
patiënten met een hoog risico op overlijden (Elmahrouk et al., 2018). Tot slot kan men
tegenwoordig ook CABG’s uitvoeren door endoscopische chirurgische technieken waarbij
men minimaal-invasief te werk gaat. Dit gebeurt meestal bij patiënten met een letsel in
CABG staat voor Coronary Artery Bypass Grafting en betekent het overbruggen van het zieke
gedeelte van de coronairen.
1
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een coronaire arterie die aan de voorkant van het lichaam is gelegen (Dienst
cardiothoracale chirurgie Jessa ziekenhuis, z.d.).

1.2 Klepvervanging
Algemeen gezien zijn de meeste klepgebreken verworven op latere leeftijd, maar deze
kunnen ook aangeboren zijn. Deze ‘gebreken’ duiden meestal op een stenose of een
insufficiëntie. Een stenose van een klep wijst erop dat tijdens de openingsfase van deze
klep een belemmering of obstructie is in de uitstroom van het bloed. Wanneer men spreekt
over een insufficiëntie zal er bloed terugvloeien tijdens de gesloten fase van de klep (Van
den Brink & Lindsen, 2016).
De meest voorkomende klep-problematieken situeren zich aan de aortaklep en de
mitralisklep (dienst cardiothoracale chirurgie Jessa ziekenhuis, z.d.).
In onderstaande tekst wordt hier dieper op ingegaan.

Afbeelding:
overzicht
(dienst cardiothoracale
ziekenhuis, z.d.).

klepdeficiënties
chirurgie Jessa

Aortaklepstenose
Wanneer door een vernauwing de bloedstroom van de aortaklep vanuit het linkerventrikel
wordt belemmerd, zal door de toegenomen druk er een hypertrofie optreden van het
linkerventrikel. Om de cardiac output hier zo constant mogelijk te houden, treedt er een
verlenging van de uitdrijvingsfase op en zal de frequentie van het hart toenemen. Deze
verlengde uitdrijvingsfase zal de coronaire doorbloedingstijd doen verminderen. Bij een
ernstige aortaklepstenose of verkalking, zal er bij inspanningen onvoldoende bloed door
de vernauwde klep worden gepompt. Dit geeft een verhoogde eind-diastolische druk,
waardoor de patiënt last krijgt van ademhalingsmoeilijkheden zoals dyspnée d’effort. Men
kan dit diagnosticeren m.b.v. een echodoppleronderzoek. De klepafwijking kan hier worden
bevestigd en men zal de graad van linkerventrikelhypertrofie kunnen vastleggen (Van den
Brink & Lindsen, 2016).
Wanneer patiënten nood hebben aan een klepoperatie, zal men meestal gebruik maken
van een kunstklep. Wanneer de patiënt en situatie optimaal zijn, kan men kiezen voor een
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bioprothese, een mechanische klep of een homograft2. Om hier de beste keuze tussen te
maken, wordt er gekeken naar de nood voor antistolling, de leeftijd en eventuele
kinderwens bij vrouwen.
De circulatie van de patiënt gaat worden overgenomen door een hart-longmachine. Het
hart wordt stilgelegd door middel van koude cardioplegie in de coronairen. Dit is een
vloeistof met een hoge concentratie kalium. De aorta wordt tevens ook afgeklemd ter
hoogte van de aorta ascendens. Hierna kan de aorta enkele centimeters boven de aortaklep
geopend worden (Van den Brink & Lindsen, 2016).

Mitralisklepstenose
Een veel voorkomende oorzaak van mitralisklepstenose is acuut reuma. Hier zal de
bloedstroom belemmerd worden van het linkeratrium naar het linkerventrikel. Als gevolg
hiervan ontstaat er een drukverhoging in het linkeratrium, vooral bij inspanningen. Deze
drukverhoging zal zich uiten in een dyspnée d’effort. Vervolgens zal deze druk ervoor
zorgen dat er een hypertrofie van het linker atrium ontstaat waardoor er makkelijker atriale
ritmestoornissen kunnen ontstaan zoals atriumfibrillatie. Een gevolg van deze linker atrium
hypertrofie is het verminderen/wegvallen van de pompfunctie in het atrium. Hierdoor zal
de druk in het linker atrium verder stijgen. Een andere complicatie is het voorkomen van
embolieën, deze komen vooral voor bij een atriumfibrillatie. Het linkeratrium zal
hypertrofisch zijn en door de langzame bloedstroom via de wanden van het atrium, is het
mogelijk dat er hier trombosevorming ontstaat. Deze vorm wordt tevens ook
gediagnosticeerd met een echodoppleronderzoek. Men zal de snelheid van de
instroombaan van het bloed naar het linkerventrikel meten om tot de diagnose te komen
(Van den Brink & Lindsen, 2016).
Initieel zal men dit medicamenteus verhelpen met digoxines en diuretica. Wanneer er een
vermoeden is of een bevestiging van atriumfibrilleren en bijhorende trombosevorming, zal
men starten met anticoagulatietherapie3. Wanneer de stenose zich zo uitbreidt dat het met
enkel medicamenteuze therapie niet verholpen kan worden, zal men overgaan tot een
ingreep (Van den Brink & Lindsen, 2016).

1.3 Risicofactoren
De Euroscore kan gebruikt worden om het perioperatieve risico in te schatten. Deze score
bestaat uit 17 of 18 onderdelen en zal hiermee een inschatting maken van de operatieve
mortaliteit voor patiënten die cardiale chirurgie ondergaan. De Euroscore bekijkt onder
andere de leeftijd, het geslacht, voorgeschiedenis van cardiale- en pulmonale pathologie,
de actuele cardiale toestand, etc. (Kalogianni et al., 2015; Zhang et al., 2011).

1.3.1 Geslacht
Men kan risico-inschattingen maken door de leeftijd en het geslacht van de patiënten mee
in te calculeren. Over het algemeen zijn vrouwen die zich in het ziekenhuis presenteren
met coronaire pathologie met nood aan CABG in een slechtere conditie. Dit komt doordat
vrouwen doorgaans meer comorbiditeiten hebben dan mannen (met dezelfde leeftijd en

2
3

Een klep die komt van een menselijke donor.
Antistollingstherapie.
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pathologie). Dit zorgt ervoor dat vrouwen een lagere gezondheid-gerelateerde kwaliteit
van leven hebben dan mannen. Voorbeelden van comorbiditeiten met een hoge prevalentie
zijn congestief hartfalen, CVA en diabetes (Martin et al., 2012). Het vrouwelijke geslacht
wordt als een risicofactor voor coronaire pathologie met nood aan CABG gezien omdat er
bij vrouwen meer comorbiditeiten voorkomen (Martin et al., 2012).

1.3.2 Leeftijd en comorbiditeit
In verschillende artikels wordt de invloed van de leeftijd op de risico’s die verbonden zijn
aan een CABG besproken. Crudeli et al. (2015) geeft aan dat in verschillende systemen
om de mogelijke risico’s te bepalen leeftijd als een onafhankelijke factor wordt beschouwd
en dat leeftijd daarom per definitie wordt gezien als een risicofactor. Echter heeft
onderzoek aangetoond dat de onafhankelijke factor van leeftijd minder belangrijk is bij
patiënten met ernstige comorbiditeiten (Crudeli et al., 2015). Elmahrouk et al. (2018)
houdt eveneens rekening met zowel leeftijd als comorbiditeit om de risicofactor bij
patiënten te bepalen.

1.3.3 Preoperatieve angst
Er wordt gezien dat angst voor de operatie een verhoogde mortaliteit geeft en meer
postoperatieve complicaties (Zhang et al., 2011).

1.4 Complicaties
1.4.1 Lichamelijke complicaties
1.4.1.1 Pulmonale complicaties
De meest voorkomende pulmonale complicaties na CABG zijn pneumonie, atelectase,
pleurale-effusie en nervus Phrenicus beschadiging. Deze zijn het gevolg van algemene
anesthesie, dysfunctie van het diafragma en postoperatieve pijn (Chen et al., 2018;
Shakouri et al., 2015). Pulmonale complicaties hebben verschillende negatieve effecten
zoals een verlengde opname op intensieve zorgen, verhoogde ziekenhuiskosten, verloren
werkdagen tot zelfs het overlijden van de patiënt (Shakouri et al., 2015).

1.4.1.2 Cardiale complicaties – VKF
Postoperatieve voorkamerfibrillatie is een veel voorkomende complicatie die zich kan
voordoen na cardiale chirurgie. Deze heeft een negatieve impact op het welzijn van de
patiënt, aangezien hierdoor de langetermijnoverleving afneemt. Ook het ziekenhuis
ondervindt hiervan negatieve gevolgen aangezien dit zorgt voor een stijging van de
ziekenhuiskosten door een verlengd verblijf op intensieve zorgen (Bidar, Bramer, Maesen,
Maesen, & Schotten, 2013; Smith et al., 2018).
Het voorkomen van deze complicatie variëert tussen de 10% en 60%, afhankelijk van het
type operatie die de patiënt heeft ondergaan. Wanneer men de vergelijking maakt met een
CABG, is er een hogere incidentie van VKF na klepoperaties.
Bij het aanhouden van deze ritmestoornis, is er een verhoogd risico op het ontstaan van
trombo- embolische aandoeningen. Hierdoor zal de patiënt meer kans maken op het
krijgen van een beroerte binnen de dertig dagen (Smith et al., 2018).
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Er zijn verschillende risicofactoren die de prevalentie op voorkamerfibrillatie kunnen
stimuleren. Deze kunnen gaan van chronische obstructieve longziektes, aanhoudende
hypertensie tot obesitas (Bidar et al., 2013).

1.4.1.3 Wondinfecties
Dit kan snel na de operatie ontstaan, maar ook later wanneer de patiënt al terug thuis is.
Kenmerkend symptomen zijn:
v Een gestegen lichaamstemperatuur van 38°C of hoger.
v Tekenen van rubor, dolor, calor en tumor.
v Wanneer er na drie tot vijf dagen nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid
vochtverlies is.
v De wondranden sluiten niet meer aan, de wonde komt open te staan.
(Dienst cardiothoracale chirurgie Jessa ziekenhuis, z.d.).

1.4.1.4 Oedeem onderste ledematen
Door een zware cardiale ingreep zijn de patiënten vaak de eerste dagen bedgebonden.
Hierdoor is het mogelijk dat patiënten die veel tijd in bed doorbrengen oedeemvorming
zullen krijgen in de onderste ledematen. Door de verminderde beweeglijkheid is de
bloedcirculatie van de onderste ledematen afgenomen. Dit heeft als gevolg dat ‘vocht’ zal
opstapelen in de benen en voeten waardoor er zich een zwelling voordoet. Best is dat de
patiënten op voorhand ingelicht worden over desbetreffende complicatie zodat zij de kans
hebben om dit te voorkomen. Dit kan gedaan worden door op voorhand de nadruk te
leggen op het belang van mobilisatie. Zo wordt het risico op oedeemvorming het best
vermeden. Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van elastische steunkousen (dienst
cardiothoracale chirurgie Jessa ziekenhuis, z.d.).

1.4.2 Psychologische complicaties
Na het ondergaan van cardiochirurgie bestaat de kans dat de patiënten te maken krijgen
met de eerder genoemde lichamelijke complicaties maar ook met psychologische
problemen. Deze psychologische problemen kunnen zowel preoperatief als postoperatief
ontstaan.

1.4.2.1 Patiënten en psychologische stress
Met deze psychologische problemen worden angststoornissen en depressie bedoeld.
Volgens Kalogianni et al. (2015) kan preoperatieve angst een risicofactor zijn voor een
verhoogde postoperatieve mortaliteit bij patiënten die cardio-chirurgie ondergaan of te
maken hebben met coronaire aandoeningen (CABG ondergaan).
Ook de opname op intensieve zorgen is een risicofactor die stress kan veroorzaken of kan
verergeren. Een verblijf op intensieve zorgen wordt geassocieerd met een hoge prevalentie
van angststoornissen en depressie (Lai et al., 2016).
Procedures en materialen die routinematig voorkomen op intensieve zorgen kunnen een
trigger zijn om psychologische problemen uit te lokken zoals verwardheid en hulpeloosheid.
De patiënten kunnen zowel oraal als nasaal nog verschillende tubes en/of drains hebben,
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waardoor patiënten niet de mogelijkheid hebben tot communicatie met de medewerkers
of hun familie. Dit kan ook grote hoeveelheden stress veroorzaken, zeker wanneer
patiënten op voorhand onvoldoende informatie hebben gekregen omtrent deze materialen
en gebruiken.
Vaak is er enige wachttijd tussen de beslissing om een CABG uit te voeren en de dag dat
deze effectief wordt uitgevoerd. Deze periode kan een negatieve invloed hebben op zowel
de patiënten als op zijn/haar naasten.
Uit verschillende studies blijkt dat er een toenemend bewijs is dat psychosociale factoren
zoals angst en depressie de prognose van cardiale aandoeningen negatief kunnen
beïnvloeden.

1.4.2.2 Post Intensive care syndroom
Het post intensive care syndroom of de term PICS wordt gebruikt om te verwijzen naar
een achteruitgang of verandering van de fysieke of mentale gezondheid van patiënten na
een periode van aanwezigheid op een intensieve zorgen afdeling.
Wanneer deze symptomen een invloed hebben op familie of naasten van een patiënt,
spreken we van PICS(F) (Elliott et al. 2014).
Het post intensive care syndroom omvat de mentale, cognitieve en fysieke verschijnselen
die mogelijks kunnen voorkomen bij patiënten die reeds in contact zijn geweest met een
intensieve zorgen afdeling. Patiënten die langdurig werden opgenomen op een intensieve
zorgen zullen vaak nog een herstelperiode tegemoet gaan. Bij patiënten die een geplande
opname voor een operatie hadden, is het van belang om hen op voorhand voldoende,
gerichte informatie aan te bieden. Op deze manier kunnen de patiënt en zijn familie zich
tijdig voorbereiden op deze herstelperiode die mogelijk moeizaam zal verlopen en een
langere tijd in beslag kan nemen dan op voorhand verwacht.
De mate waarin de klachten voorkomen zijn afhankelijk van een aantal factoren, namelijk
de ernst van het ziektebeeld, de opnameduur, de leeftijd en de lichamelijke en psychische
weerstand van de patiënt en of de patiënt preoperatief al dan niet voldoende is ingelicht
rond zijn aandoening (Meijnaar-Siebel & Van der Schaaf, 2016).
De verschillende klachten (zie bijlage 2, pagina 30) die kenmerkend zijn voor het post
intensive care syndroom kunnen zelfs na enkele maanden pas optreden. Aangezien we ons
in deze proef richten op de geplande opnames voor cardiochirurgische ingrepen gaan we
niet verder in op de klachten die zich laattijdig kunnen voordoen.

Klachten na PICS:
Psychisch :
Patiënten kunnen gevoelens van benauwdheid, pijn en machteloosheid ervaren na een
opname op intensieve zorgen. Wanneer men in contact komt met het post intensive care
syndroom is er een verhoogd risico op het ontwikkelen van diverse aandoeningen zoals
depressies, angstaanvallen en zelfs een posttraumatisch stresssyndroom (Lai et al., 2016).
Wanneer patiënten voor de opname reeds te maken hadden met dergelijke psychiatrische
stoornissen, zal de kans hoger zijn dat ze terugkomen na de opname, zeker wanneer de
patiënten achterblijven met onbeantwoorde vragen.
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Omdat steun vanuit de familie zeer belangrijk is, is het essentieel om de naasten van de
patiënt te betrekken in het educatief gedeelte.

Cognitie:
Mogelijke gevolgen op het vlak van cognitie zijn geheugenverlies, aandachts- en
concentratiestoornissen en problemen bij het doelgericht handelen. Oudere mensen zijn
meer vatbaar voor het oplopen van een delier door bijvoorbeeld ontstekingsreacties. Hier
kan preoperatief aandacht aan worden geschonken door informatie en uitleg te geven over
hoe ze deze ontstekingsreacties kunnen voorkomen (Meijnaar-Siebel & Van der Schaaf,
2016).
Lichamelijk:
Een groot deel van patiënten die een opname op intensieve zorgen gehad hebben, zullen
na het ontslag problemen of moeilijkheden ervaren met zijn/haar motoriek en met
cardiopulmonale beperkingen (Kalogianni et al., 2015).
Hiermee wordt er een verminderd uithoudingsvermogen, spieratrofie en een beperking in
de bewegingsgraad van de gewrichten bedoeld (Meijnaar-Siebel & Van der Schaaf, 2016).
Belangrijk om deze complicaties te beperken, is vroegtijdige mobilisatie en dit in een zo
vroeg mogelijk stadium. Dit kan gaan van ademhalingsoefeningen tot het mobiliseren en
stimuleren van gewrichten (Kalogianni et al., 2015; Meijnaar-Siebel & Van der Schaaf,
2016).
Familie :
Zorgverleners besteden van nature aandacht aan patiënten en hun welzijn. Aanvullend is
het van groot belang dat de familie en naasten niet vergeten worden tijdens het hele
proces. Deze groep heeft namelijk ook een vergroot risico op het oplopen van klachten die
door het post intensive care syndroom worden uitgelokt. Deze kunnen gaan van ernstige
psychologische stress tot een slaapgebrek. In sommige gevallen kan de familie zelfs een
sterkere negatieve beleving ondervinden (Elliott et al., 2014).
Vaak zijn patiënten op een intensieve zorgen afdeling niet meer in staat om zelf
beslissingen te nemen. Deze verantwoordelijkheid komt dan te liggen bij de familie of
naasten. Zij zullen vanaf dan een belangrijke rol spelen in het toekomstige zorgplan van
de patiënten. Hierdoor is het van belang om enerzijds aandacht te besteden aan de
tevredenheid van de familie en naasten en anderzijds om de educatie voor deze familie te
optimaliseren (Lai et al., 2016).
Volgens Lai et al. (2016) waren de familieleden angstiger dan de patiënt zelf wanneer de
operatie dichterbij kwam. Dit kan voorkomen omdat men vooral informatie naar de patiënt
overbrengt en minder naar zijn/haar familie. De patiënten zullen op deze manier meer
gerust worden gesteld of een beter zicht krijgen op de toekomst. De familie daarentegen
zal achterblijven met meer vragen. Het is mogelijk dat dit zich zal uiten in stressreacties.
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2. Educatie
2.1 Soorten
2.1.1 Gestandaardiseerde versus geïndividualiseerde benadering
Een eerste wijze van benadering is de gestandaardiseerde benadering. Hierbij overloopt
de professionele hulpverlener, de verpleegkundige in dit geval, een vooraf opgestelde lijst
van onderwerpen met de patiënt. Hier probeert men alle mogelijke onderwerpen met
betrekking tot de complicaties en risico’s van een CABG te bespreken. Voor veel patiënten
kan dit voldoende ondersteuning bieden op vlak van informatie, maar anderen zullen dit
niet als voldoende beschouwen. Voor deze groep patiënten bestaat een individuele
benadering omtrent informatieverschaffing. Hierbij kan de patiënt kiezen uit een waslijst
aan specifieke onderwerpen waarop de verpleegkundige samen met hem/haar dieper zal
ingaan. Zo wordt de focus gelegd op onderwerpen die patiënten zelf als relevant of
noodzakelijk beschouwen (Fredericks et al., 2009; Martin & Turkelson, 2006).

2.1.2 Verschillende media
Een belangrijke wijze waarop hulpverleners informatie kunnen geven aan patiënten is een
individueel gesprek waarbij de hulpverlener en patiënt face-to-face zijn gepositioneerd
(Shojaej, Farhadloo, Aein, & Vahedian, 2016). Wanneer dit niet mogelijk is of als er een
herhaaldelijke sessie wordt georganiseerd om patiënten informatie te geven, zijn
telefoongesprekken een handige oplossing. Wanneer men informatie wil geven op een
onrechtstreekse manier zodat patiënten thuis of buiten de ziekenhuisopname opnieuw een
geschreven bron kunnen raadplegen, zijn er brochures en pamfletten beschikbaar
(Dankner et al., 2011; Fredericks et al., 2010; Isher, 2010; Fredericks et al., 2009; Martin
& Turkelson, 2006). Een laatste medium dat in de literatuur wordt aangehaald, is
audiovisueel materiaal. Dit kan gaan van audio-opnames van een monitor op intensieve
zorgen tot geanimeerde video’s over de ingreep. Weibel, Massarotto, Hediger en MahrerImhof (2014) hebben in hun onderzoek gebruik gemaakt van een verpleegkundige die
speciaal opgeleid is omtrent het thema. Deze is ook gekwalificeerd om vragen van zowel
patiënten als hun familie en naasten op een correcte manier te beantwoorden.

2.1.3 Aantal educatieve sessies
Fredericks et al. (2009) onderzocht het verschil tussen kennis (zelfzorg), gedrag (zelfzorg)
en ervaring tussen een controlegroep die een educatiesessie kreeg en een interventiegroep
die twee of meer educatiesessies kregen. Uit dit onderzoek kon men concluderen dat een
grotere frequentie van educatiesessies een positieve invloed heeft op de zelfzorg van
patiënten en op de wijze waarop zij hun herstel postoperatief ervaren. Samengevat kan er
worden gesteld dat meer educatieve sessies organiseren, zorgt voor een betere outcome
bij patiënten op vlak van zelfzorg.
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2.1.4 Welke informatie
Om patiënten te stimuleren tot correcte inname van voorgeschreven medicatie (antiaggregantia, cardiale medicatie, etc.) kan men de patiënt best correct informeren over zijn
of haar aandoening. Hierbij bespreekt een verpleegkundige kort de oorzaak van de ziekte
en de invloed van medicatie als secundaire preventie. Ook is het belangrijk dat patiënten
(de oorzaak van) hun ziekte en de gevolgen hiervan goed begrijpen. Deze informatie kan
verschillende richtingen uitgaan, zoals uitleg over de anatomie en functie van het hart, de
chirurgische aandoening en waarom er zal moeten worden ingegrepen. Algemene
informatie over het ziekenhuis en de peri-operatieve en post-operatieve zorg kunnen hier
ook in verwerkt worden (El-Touky, Omar, & Abou Samra, 2017).
De omschrijving en het benadrukken van de zelfzorg en gedragstherapie kunnen ook zeker
geïncludeerd worden.
Belangrijk is dat de brochure begrijpelijke en duidelijke taal omvat, met eventueel foto’s
of tekeningen. Zo zal het toegankelijker zijn voor de patiënt en zal hij/zij de verstrekte
informatie vervolgens beter onthouden (Kalogianni et al., 2015).

2.1.5 Educatie aan familie en naasten
Zoals eerder vermeld ondervinden de familie en naasten ook stress en angst voor, tijdens
en na de operatie. Hierdoor is het belangrijk om ook deze personen te ondersteunen in dit
hele gebeuren. Familie en/of naasten zitten vaak met veel vragen omtrent de duur van de
operatie, de verblijfsduur op intensieve zorgen en in het ziekenhuis, de risico’s, etc. Hierbij
is het belangrijk om, indien mogelijk, net voor of tijdens de operatie een gesprek aan te
gaan met de familie en/of partner. Het is belangrijk dat zij goed worden voorbereid op het
eerste contact met de patiënt na de ingreep waarbij mensen vaak kunnen schrikken van
hoe hun familielid eruit ziet4 (Dankner et al., 2011; Fredericks et al., 2010; Martin &
Turkelson, 2006). Een ander belangrijk aspect aan het geruststellen van de familie is hen
een tijdstip te geven wanneer het mogelijk zou zijn voor hen om de patiënt te kunnen zien.
Postoperatief wordt er ook gesproken met de familie en partner tijdens het bezoek, hierbij
acht men het belangrijk om informatie te geven over het nut en de functie van toestellen,
katheters, medicatie, etc (Martin & Turkenson, 2006).

2.2 Tijdstip
Volgens Zhang et al. (2018) ligt er nog geen tijdstip vast over de start van de preoperatieve educatie. Er wordt wel aangenomen dat de patiënten vijf tot veertien dagen
voor de operatie het minst angstig zijn en het minste stress hebben waardoor het
aangewezen zou zijn de educatie op dat moment te geven. Martin en Turkelson (2006)
stellen dat het voordeliger is om patiënten te onderwijzen wanneer de patiënt op zijn/haar
gemak is en niet te angstig is. Educatie geven als patiënten angstig of gestresseerd zijn,
zorgt er namelijk voor dat ze veel minder informatie verwerken en onthouden waardoor
deze minder efficiënt is.

4
Postoperatieve zwelling, oedeemvorming, kunstmatige beademing via endotracheale tube, patiënt
gekoppeld aan monitor, etc. (Dankner et al., 2011; Fredericks et al., 2010; Martin & Turkelson,
2006).
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2.2.1 Preoperatief
Kalogianni et al. (2015) definiëren pre-operatieve educatie als “het verstrekken van
gezondheid gerelateerde informatie, psychosociale ondersteuning en de kans om bepaalde
vaardigheden aan te leren aan patiënten voor de operatie.”
De educatie is ontworpen op maat van de patiënt om risicofactoren te kunnen detecteren
en te voorkomen dat deze kunnen evolueren tot diverse complicaties. Dit wordt gedaan
door het gedrag van de patiënt te laten veranderen om op deze manier een coping
mechanisme aan te bieden om beter te kunnen omgaan met zijn/haar opvolging.
Deze coping mechanismen kunnen een positieve invloed achterlaten bij patiënten. Hierdoor
zullen ze gemotiveerd worden om hun gedrag aan te passen, zodat deze factoren minder
invloed kunnen hebben (Kalogianni et al., 2015).
Door het geven van pre-operatieve educatie zullen de patiënten minder angstig zijn met
een reductie van postoperatieve complicaties als gevolg. Daardoor kan een verlengde
ziekenhuisopname worden voorkomen (Chen et al., 2018; Kalogianni et al., 2015; Zhang
et al., 2011).
Chen et al. (2018) begonnen een week voor de geplande CABG operatie met het pulmonale
revalidatie programma. Dit programma bestond uit het stoppen met roken, drie keer per
dag ademhalingsoefeningen waaronder hoesttraining en spirometrie, dertig minuten per
dag oefeningen voor de onder- en bovenste ledematen, vijftien minuten per dag
intermittente positieve drukbeademing en vier keer per dag fysiotherapie op de thorax.
Door deze preoperatieve ademhalingstraining te geven zal er voor een kortere periode
nood zijn aan mechanische ventilatie, en minder pulmonale complicaties .
Dit heeft als gevolg dat er een kortere ziekenhuisopname zal zijn. Zhang et al. (2011)
hebben ook gebruik gemaakt van pre-operatieve educatie. Deze educatie werd door een
gespecialiseerde verpleegkundige gegeven. Net zoals Chen et al. (2018) bestond dit uit
pulmonale educatie zoals onder andere abdominale ademhaling en effectief hoesten. Deze
pulmonale educatie werd aangevuld met informatie over de postoperatieve revalidatie
zoals de voeding, de medicatie, verzorging van katheters… en met psychologische
begeleiding waarbij de geluiden, wat ze gaan zien, de monitoring, katheters, complicaties,
verblijf op intensieve zorgen… werden besproken met de patiënten. Dit preoperatief
educatie programma werd drie dagen voor de geplande CABG operatie gestart.
Zoals eerder vermeld wordt de familie en/of naasten van patiënten die een CABG
ondergaan vaak vergeten. Het is van belang dat deze voldoende de kans krijgen om vragen
te stellen rond het operatie- en opname gebeuren. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich meer
comfortabel zullen voelen en minder de neiging zullen hebben tot het ontwikkelen van
angststoornissen en depressies zodra ze het ziekenhuis hebben verlaten.
De familie en/of naasten willen geïnformeerd worden over wat ze kunnen verwachten in
verband met het herstel postoperatief, het bezoek op intensieve zorgen en het lichamelijke
uitzicht van de patiënten5 (Zhang et al., 2011). Zo hebben Kalogianni et al. (2015) de
familie en patiënt de keuze gelaten om de familie de informatiesessies te laten meevolgen.

5

Drains, katheters, kunstmatige beademing, oedeemvorming, bleekheid, etc.
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2.2.2 Perioperatief
In deze literatuurstudie wordt er met perioperatief de periode op intensieve zorgen
bedoeld. Zoals eerder vermeld is dit het moment waarop er tijd gemaakt kan worden voor
de familie en/of naasten van de patiënt.

2.2.2.1 Rol van de verpleegkundige op intensieve zorgen
De verpleegkundige kan op meerdere manieren een bijdrage leveren aan een positieve
uitkomst voor patiënten postoperatief.
Wanneer patiënten na cardiochirurgie aankomen op intensieve zorgen, wordt er vaak
gezien dat patiënten een tekort aan kennis hebben over hun ziekte of aandoening, de
risicofactoren en de aanbevolen nodige levensveranderingen na ontslag uit het ziekenhuis.
Dit gebrek aan kennis heeft een negatieve invloed op het bewustzijn en het
gezondheidsgedrag van patiënten en zorgt ervoor dat ze minder therapietrouw zijn (Weibel
et al., 2014).
Zowel Cypress (2013) als Meijnaar-Siebel en Van der Schaaf (2016) beschrijven de rol van
de verpleegkundige op intensieve zorgen. Zo is het de taak van de verpleegkundige om op
te merken wanneer de patiënt en/of familie over te weinig informatie beschikt en om hier
een oplossing voor te vinden. Afhankelijk van de noden van de patiënten kan dit gedaan
worden door een ‘snelle’ bedside uitleg of door een multidisciplinair overleg te plannen.
Uiteraard is het belangrijk dat dit vlot verloopt. Zowel de communicatie tussen de
verschillende disciplines als deze naar de patiënt en familie toe (Cypress, 2013).
Vervolgens kan de verpleegkundige vroegtijdig bepaalde complicaties opmerken door
zijn/haar nauw contact met patiënten en hun naasten. Samen met de taak om de patiënten
te stimuleren wordt de kans op het ontwikkelen van complicaties, zoals bijvoorbeeld het
post intensive care syndroom, verminderd (Meijnaar-Siebel & Van der Schaaf, 2016).
Aandacht voor de familieleden is essentieel op een intensieve afdeling. Het is dan ook de
taak om de familieleden vroegtijdig te verwittigen bij mogelijke complicaties. Ook wanneer
een patiënt moet worden opgenomen, neemt de intensieve zorgen verpleegkundige (of
arts) contact op met familieleden om hen uitleg te verschaffen.
Wanneer patiënten regelmatig bezoek krijgen van familie of naasten, zullen deze meer
hoop koesteren en steun krijgen. Op deze manier kunnen ze ook gemakkelijker zaken
buiten het ziekenhuis regelen en zullen ze zich minder geïsoleerd voelen.
Zij kunnen de patiënt ook aanmoedigen in de nodige levensstijl veranderingen zoals
bijvoorbeeld het verbeteren van de conditie of het aanspreken van een diëtiste.
Voor de verpleegkundige die werkzaam is op intensieve zorgen is het van belang dat de
patiënten preoperatief voldoende informatie hebben gekregen zodat ze voorbereid zijn op
de toekomst.
Zo niet, zal de verpleegkundige extra moeite moeten doen om de patiënten toch de nodige
informatie te verschaffen. Wanneer de patiënten goed preoperatief geïnformeerd zijn, is
het echter niet de bedoeling dat deze informatiestroom na de operatie stopt. Integendeel,
de verpleegkundige op intensieve zorgen heeft de taak om patiënten te motiveren in zaken
die hun verder verloop positief kunnen beïnvloeden, zoals het aanmoedigen van patiënten
om zich in de toekomst aan te sluiten bij een revalidatieprogramma (Weibel et al., 2014).
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2.2.3 Postoperatief
2.2.3.1 Postoperatieve educatie inhospitaal
Post-operatieve educatie die in-hospitaal wordt verzorgd bestaat meestal uit een face-toface gesprek tussen een verpleegkundige en patiënten op intensieve zorgen. Tijdens zulke
gesprekken benadrukt de verpleegkundige de voornaamste aandachtspunten die
belangrijk zijn voor de patiënten om zijn/haar gezondheid te vrijwaren.
Volgens Dankner et al. (2011) is post-operatieve educatie van de patiënten een belangrijke
factor om hem/haar te stimuleren om deel te nemen aan revalidatieprogramma’s. Een
belangrijk gevolg hiervan is dat de organisator van de revalidatieprogramma’s de juiste
patiënten bereikt en dat de patiënten goed kunnen worden opgevangen om hun revalidatie
te ondersteunen na ontslag uit het ziekenhuis. Zo zijn Borzou, Amiri, Salavati, Soltanian
en Safarpoor (2018) het cardiale revalidatie programma begonnen tweeënzeventig uur
nadat de patiënt was opgenomen op intensieve zorgen en gestabiliseerd was. Dit
programma bestond uit theorie over de anatomie van het hart, de pathofysiologie,
symptomen van hartziekte en de risicofactoren.
Dit werd aangevuld met oefeningen zoals diepe ademhalingen, bewegingen van de
ledematen terwijl ze lagen, zaten en stonden. Dit werd twee keer per dag gedurende
vijftien minuten gedaan. De tweede en derde sessie werden op de verpleegafdeling
uitgevoerd. Na de derde sessie werden ze uit het ziekenhuis ontslagen.

2.2.3.2 Postoperatieve educatie na ontslag:
Na ontslag uit het ziekenhuis kunnen patiënten telefonisch opgevolgd worden. Dit is een
goedkope interventie waarbij patiënten zich ondersteund voelen. Borzou et al. (2018)
vermelden dat dit kan gedaan worden door een verpleegkundige. Hierbij werden patiënten
twee keer per week gebeld door de verpleegkundige om de mentale gezondheid te
controleren. Er werd gezien dat dit cardiale revalidatie programma de mate waarin
patiënten zelf het vooropgestelde doel bereiken, vergroot. Dit beïnvloedt hoe iemand zich
voelt, denkt en gedraagt. Zo zorgt het volgens dit onderzoek voor meer motivatie om actie
te ondernemen (Borzou et al., 2013; Dankner et al., 2011).
Tijdens het telefoongesprek kan er getoetst worden of patiënten het heft in eigen handen
hebben genomen ter bevordering van hun revalidatie of dat ze nog een extra duwtje in de
rug nodig hebben. Indien dit laatste het geval is, kan er contact worden opgenomen met
de huisarts of de thuisverpleegkundige. Een andere manier om patiënten te stimuleren om
het revalidatieproces in handen te nemen is hen doorverwijzen naar specifieke
revalidatieprogramma’s die worden georganiseerd voor patiënten na cardiothoracale
chirurgie. Dit kan onder meer door de gegevens van het revalidatieprogramma op de
ontslagbrief te zetten (Danker et al., 2011).
Revalidatieprogramma’s bestaan uit meerdere fases. De eerste fase is de revalidatie die
start op dag 0 post-operatief. In deze fase worden patiënten door kinesisten en
ergotherapeuten behandeld met het oog op een vlotter herstel. Een voorbeeld hiervan is
ademhalingstraining door een kinesist op intensieve zorgen bij beademde patiënten.
Verder zal men gestimuleerd worden om zo snel mogelijk weer lichte fysieke activiteit te
hervatten. De volgende fase begint wanneer men op ontslag mag uit het ziekenhuis en er
deel kan genomen worden aan specifieke revalidatieprogramma’s op maat (Gutermann,
2017).
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2.3 Gevolgen
Preoperatieve educatie wordt als een meerwaarde gezien, zowel door Meijnaar-Siebel en
Van der Schaaf (2016) als Lai et al. (2016). Zo wordt er gezien dat wanneer de patiënt
voldoende wordt voorbereid door bijvoorbeeld hem/haar op voorhand kennis te laten
maken met de intensieve zorgen afdeling het angstniveau en de onwetendheid zullen
afnemen en de kans op het krijgen van het post intensive care syndroom zal verminderen
(Meijnaar-Siebel & Van der Schaaf, 2016). Aanvullend hierop zal de tevredenheid van de
patiënten groter zijn. Ontevredenheid over de verkregen informatie wordt gelinkt aan een
vertraagd lichamelijk herstel en meer psychische klachten bij patiënten (Lai et al., 2016).
Shojaei et al. (2016) en Weibel et al. (2014) bevestigen dat door het geven van educatie
de kennis over gezondheid en ziekte groter zullen geworden. Voldoende kennis zal een
positief effect hebben op het begrip van de patiënt en dit kan het gedrag van de patiënt
positief beïnvloeden. El-Toukhy et al. (2017) vullen dit aan met hun bevindingen dat
educatie over coronaire ziekte en het belang van anti-aggregantia therapie ervoor zorgden
dat patiënten uit de interventiegroep op korte termijn hun medicatie nauwkeuriger
innamen. Yaraghchi et al. (2012) en El-Toukhy et al. (2017) bevestigden dat het begrijpen
van de aandoening en de complicaties ervoor zorgt dat patiënten zich meer focussen op
het correct innemen van medicatie. Ook ziet men dat deze patiënten het herstelproces
meer in handen nemen.
De bevindingen van Ghisi, Abdallag, Grace, Thomas en Oh (2014) komen hier deels mee
overeen. Hier wordt net zoals in de eerder genoemde onderzoeken gezien dat educatie de
kennis vergroot.
Toch is kennis alleen niet voldoende om het gedrag van een persoon te veranderen.
Eigenschappen zoals leeftijd, geslacht, omgevingsfactoren, etc. spelen ook een belangrijke
rol. Een jongere leeftijd en vrouwelijke patiënten zouden meer leren en actiever
beslissingen nemen. Kennis is uiteraard een heel belangrijk onderdeel maar mag niet
stoppen bij ontslag uit het ziekenhuis (Ghisi et al., 2014). Zo zagen Zhang et al. (2011)
dat er na preoperatieve educatie minder postoperatieve complicaties waren en dat de
patiënten minder angstig waren. Educatie zou op korte termijn (zes maanden) zorgen
voor een betere therapietrouw. Op lange termijn (twaalf maanden) daarentegen werd er
weinig effect gezien van de educatie (El-Touky et al., 2017). Shojaei et al. (2016) zagen
wel een verandering van gedrag. Voor deze gedragsverandering was het belangrijk om de
patiënten strikt op te volgen, een programma met interventies op lange termijn aan te
bieden en verwante personen van de patiënt bij het proces te betrekken.
Er wordt gesproken van een lager voorkomen van angststoornissen en een verhoogde
tevredenheid van de familie wanneer deze preoperatief voldoende informatie over de
operatie en de verdere behandeling van de patiënt ontvingen (Lai et al., 2016; MeijnaarSiebel & Van der Schaaf, 2016).
Wanneer een hulpverlener preoperatief informatie geeft over het postoperatieve gebeuren
op intensieve zorgen, aan zowel de patiënt als zijn/haar familie, zal dit ervoor zorgen dat
de patiënt en zijn naasten minder kans hebben op angststoornissen en depressies (Lai et
al., 2016).
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3. Praktijkgedeelte
3.1 Soort
In deze studie zijn twee verpleegafdelingen cardiale heelkunde van twee verschillende
ziekenhuizen benaderd. Op deze twee verpleegafdelingen cardiale heelkunde werken ze
volgens een gestandaardiseerde benadering die plaats zal vinden tijdens een
opnamegesprek door de verpleegkundige. Dit wil zeggen dat er dus een vooraf opgestelde
lijst van onderwerpen wordt opgesteld. Deze benadering is in beide ziekenhuizen te
vergelijken. Op afdeling (1) worden een aantal educatieve brochures met verschillende
onderwerpen gebruikt. Deze brochures zullen verder besproken worden. Afdeling (2)
maakt gebruik van een brochure die op voorhand naar de patiënten thuis wordt
opgestuurd.
Bij afdeling (1) is er een één op één contact tussen verpleegkundige en patiënt. Als de
familie aanwezig is en zowel hij/zij als de patiënt er graag bij blijft zitten, is dit toegelaten.
De afdeling beschikt over een gesprekslokaal, hier zal dit gesprek plaatsvinden. Deze
ruimte geeft de nodige privacy die men vaak mist in een twee- of meerpersoonskamer. Dit
zorgt voor een lagere drempel voor de patiënt en familie om vragen te stellen.

3.2 Welke informatie
Tijdens dit gesprek worden verschillende brochures aan de patiënt gegeven. Soms krijgen
de patiënten deze brochures al eerder bij het consult van de cardioloog waar de beslissing
en afspraak voor de geplande CABG ook wordt vastgelegd. De verpleegkundige overloopt
de brochures die de patiënt ontvangt en benadrukt de belangrijke zaken. Er wordt gebruik
gemaakt van eenvoudige taal zodat de patiënt zoveel mogelijk begrijpt. Vervolgens wordt
er overlopen wat er nog zal gebeuren tijdens deze opnamedag (artsen komen nog langs,
ECG, RX-thorax, bloedname, etc.).
De patiënten ontvangen zes brochures op afdeling (1), deze brochures worden onder
“3.2.1 Informatieve brochures” besproken. Op afdeling (2) krijgen de patiënten een
brochure. De informatie in deze brochure komt overeen met de brochure: “Hartoperatie:
een nieuwe start” van afdeling (1).

3.2.1 Informatieve brochures
3.2.1.1 Hartoperatie: een nieuwe start
Dit is de meest uitgebreide brochure. Hierin wordt de normale werking van het hart, de
verschillende kleppen en de circulatie van het bloed vermeld samen met een tekening. Dit
wordt aangevuld met hartaandoeningen (defecten aan hartkleppen, vernauwingen van de
kransslagader en aangeboren hartafwijkingen) en de beslissing tot operatie met praktische
richtlijnen ter voorbereiding (stoppen met roken, volgen van voorgeschreven dieet, etc.).
Vervolgens wordt hierin het verloop vanaf de opname in het ziekenhuis tot en met de
cardiovasculaire revalidatie besproken. Er wordt verder ingegaan op het verblijf op
intensieve zorgen. Hier wordt beschreven waarom het verblijf op intensieve zorgen nodig
is, dat ze beademd zullen worden, hoe de toestand wordt opgevolgd, etc. Ook hier gaat de
verpleegkundige dieper op in. Zo wordt er meegedeeld dat de patiënt een centraal veneuze
katheter, thoraxdrainage, een blaassonde, etc. zal krijgen.
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3.2.1.2 Decubitus preventie
De verpleegkundige vertelt hier dat de patiënt op een speciale matras zal komen te liggen
na de operatie ter preventie van decubitus. Deze matras wordt vaak als niet-comfortabel
ervaren doordat er op verschillende plaatsen lucht wordt ingeblazen en afgelaten. In deze
brochure vindt de patiënt meer informatie over wat decubitus is, hoe dit ontstaat en hoe
dit voorkomen kan worden. Hier staat ook in wat ze zelf kunnen doen om dit te voorkomen.

3.2.1.3 Pijn
In deze brochure wordt vermeld wat pijn is, welke soorten er bestaan en hoe dit behandeld
kan worden. Vervolgens wordt de NRS (numeric Rating Scale) uitgelegd en wordt de
patiënt aangemoedigd om altijd de melden wanneer hij/zij pijn heeft. Het belang hiervan
legt de verpleegkundige tijdens het gesprek nog eens uit. Er wordt verteld wat een aantal
gevolgen kunnen zijn van het blijven zitten met pijn. Voorbeelden hiervan zijn een
pneumonie als gevolg van niet durven doorademen, het niet durven bewegen wat de
revalidatie zal bemoeilijken, etc.

3.2.1.4 Vallen? Daar doe ik niet aan mee…
Hier worden de gevolgen, risico’s, oplossingen en een aantal tips meegedeeld in verband
met vallen.

3.2.1.5 Hygiëne voor een operatie
Hierin worden adviezen gegeven in verband met het douchen en richtlijnen voor de dag
van de operatie (korte, verzorgde nagels vrij van nagellak, geen make-up of bodylotion,
etc.). Hierin wordt nog eens kort uitgelegd wat MRSA is en hoe dit wordt opgespoord. De
verpleegkundige vertelt hier aanvullend dat beide armen, benen en thorax geschoren
zullen worden en dat hij/zij zich de dag van de operatie twee keer moet douchen met een
ontsmettende zeep. Dit is een zeep die chloorhexidine bevat.

3.2.1.6 Anesthesie
In deze brochure kan er gelezen worden wat anesthesie is, welk onderzoek hieraan vooraf
gaat, dat het belangrijk is om nuchter te blijven en dat de voorgeschreven premedicatie
moet ingenomen worden. Vervolgens worden hier de eventuele risico’s vermeld en
informatie gegeven over de geïnformeerde toestemming en de kostprijs. De
verpleegkundige vermeldt tijdens het opnamegesprek dat de anesthesist in de loop van de
dag nog zal langskomen voor verdere informatie.
Tot slot wordt er ook een pagina met praktische informatie over intensieve zorgen
meegegeven. Hierop wordt uitgelegd waarom er beperkte bezoekuren zijn op intensieve
zorgen maar dat het wel altijd toegestaan is om dag en nacht te bellen. De familie wordt
hierop uitgenodigd om met vragen steeds contact op te nemen. Verder worden hier de
namen van de staf geneesheren en de telefoonnummers van de verschillende intensieve
afdelingen vermeld.
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De dag voor de operatie (zowel op afdeling (1) als op afdeling (2) zal de patiënt de
verpleegkundige zien, de anesthesisten en de cardiochirurg. De artsen vertellen wat er
gaat gebeuren vanaf opname tot ontslag. Vervolgens wordt hier kort verteld wat de
revalidatie zal inhouden. Er wordt verwacht dat de patiënt een aantal trappen zal behalen.
Eerst zal hij/zij bewegingsoefeningen in bed doen, vervolgens zal hij/zij moeten fietsen en
als laatste zal hij/zij trappen moeten op wandelen samen met de kinesist. De patiënt wordt
gewaarschuwd dat hij/zij zich op het begin niet goed zal voelen, heel snel vermoeid zal
zijn en zich pas na ongeveer anderhalve maand beter zal voelen. Er worden preoperatief
geen standaard ademhalingsoefeningen meegegeven. Er wordt wel vermeld waarom het
belangrijk is om door te ademen. Als laatste worden de meest voorkomende complicaties
zoals pneumonie en hartritmestoornissen besproken.
Op afdeling (2) zal de patiënt ook al contact maken met de kinesist om het verloop van de
ademhalings- en kine oefeningen te bespreken.

3.3 Tijdstip
3.3.1 Preoperatief
Op afdeling (1) worden de patiënten met een geplande CABG de dag voor hun operatie
opgenomen op de verpleegafdeling. Hier zal het opnamegesprek plaatsvinden zoals eerder
besproken. In sommige gevallen zal de patiënt de brochure “hartoperatie: een nieuwe
start” al eerder gekregen hebben tijdens het gesprek met de cardioloog. De
verpleegkundige vertelt het verloop van de patiënt zijn/haar opname, wat er gaat gebeuren
en wat ze mogen verwachten.
De patiënten op afdeling (2) krijgen hun informatiebrochure op voorhand opgestuurd naar
hun thuis. Vervolgens worden deze patiënten op voorhand gebeld door een advanced
practice nurse om hun opname te bevestigen, hun zelfredzaamheid te screenen in kader
van de ontslagplanning en worden er nog patiëntspecifieke vragen gesteld.

3.3.2 Postoperatief
Op beide verpleegafdelingen worden de patiënten multidisciplinair benaderd. Zo komen ze
in contact met artsen, verpleegkundigen, kinesisten, sociaal assistenten, diëtisten en
eventueel het rookstop team en een psycholoog wanneer de patiënten hiernaar vragen.
De patiënten op verpleegafdeling (1) zullen de mogelijkheid krijgen om drieënzestig
revalidatie sessies mee te volgen. Hier zullen ze informatie over krijgen door de sociaal
assistent en de kinesisten. Iedere vrijdag wordt er een educatiesessie gegeven wat over
verschillende onderwerpen kan gaan zoals medicatie, voeding, psychologische aspecten,
etc. Vaak wordt er gezien dat de patiënten dit als een steungroep ervaren en dat de
sportsessies na de revalidatieperiode worden verder gezet. Ook afdeling (2) biedt een
revalidatieprogramma aan in een revalidatie- en gezondheidscentrum.
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4. Discussie
Deze specialisatieproef werd uitgevoerd door studenten Bachelor-na-Bachelor
spoedgevallenzorg en intensieve zorg. Er werd een literatuurstudie uitgevoerd en deze
werd vervolgens getoetst aan de praktijk. Voor deze expert consulten werd er een
vragenlijst opgesteld (zie bijlage 3, pagina 31) die aan een verpleegkundige van twee
cardiochirurgische verpleegafdelingen werden bevraagd. Bij een herhaling van dit
onderzoek kan het daarom zijn dat de antwoorden kunnen verschillen bij een
cardiochirurgische verpleegafdeling in een ander ziekenhuis. Mogelijke oorzaken hiervan
kunnen volgende zijn: de verschillen in werking van de afdeling en een verschillende visie
van verpleegkundigen. De gevonden resultaten van deze literatuurstudie kunnen als valide
beschouwd worden omdat deze in meerdere publicaties terugkomen.
Voor de start van dit onderzoek waren er een aantal verwachtingen. Zo werd er verwacht
dat het geven van educatie een positief effect zou hebben op postoperatieve complicaties
bij patiënten na een geplande cardiochirurgie, dat preoperatieve educatie erg belangrijk is
maar weinig wordt toegepast in de praktijk en dat er hier vooral face-to-face educatie
gegeven wordt door de verpleegkundige. Dit onderzoek heeft een aantal vermoedens
bevestigd, maar er werd ook gezien dat er in de praktijk toch veel gebruik wordt gemaakt
van brochures voor de educatie.
Het positief effect van educatie op postoperatieve complicaties kan verklaard worden door
Fredericks et al. (2010). Hier wordt gezien dat educatieve sessies voordelig waren op vlak
van kennis van de ziekte bij patiënten. Hierdoor verbeterde de zelfzorg van de patiënten.
Dit wordt bevestigd door El-Thoukhy et al. (2017) en Yaragchi et al. (2010). In deze
onderzoeken wordt er gezien dat bij patiënten die hun ziekte niet voldoende begrijpen, er
zich frequent complicaties zoals depressie, gebrek aan vertrouwen in de therapie,
symptomatisch coronairlijden etc. voordoen. Zo werd er bij patiënten met andere
chronische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus of multiple sclerose, gezien
dat het beter begrijpen van de ziekte zorgde voor een betere trouwheid aan therapie. Een
rechtstreeks gevolg hiervan is dat deze patiënten over het algemeen gezonder waren en
daardoor een betere kwaliteit van leven ervaarden. El-Toukhy et al. (2017), Fredericks et
al. (2010) en Yaragchi et al. (2010) hebben een verschillend onderzoeksgebied maar er
wordt in alle drie de onderzoeken geconcludeerd dat de patiënten er voordeel uithalen om
geëduceerd te worden.
El-Thouky et al. (2017) bevestigde enkel voordelen op korte termijn terwijl Fredericks et
al. (2010) en Yaraghichi et al. (2010) geen onderscheid maakten tussen voordelen op korte
of lange termijn. Deze bevindingen van El-Thouky et al. (2017) kunnen verklaard worden
door Ghisi et al. (2014). Hier wordt gezien dat kennis een essentieel onderdeel is maar dat
dat niet voldoende is om het gedrag van een persoon te veranderen. Eigenschappen zoals
leeftijd, geslacht, omgevingsfactoren, etc. spelen ook een belangrijke rol. Shojaei et al.
(2016) zagen wel verandering van het gedrag. Dit is te verklaren doordat de patiënten hier
na het ontslag strikt opgevolgd werden, er een programma met interventies op lange
termijn werd aangeboden en dat de naasten van de patiënt in het proces betrokken
werden.
Weibel et al. (2014) zien dat de zelfredzaamheid van de patiënten een belangrijke rol
speelt in het veranderen van het gedrag. Dit kan gestimuleerd worden door educatie te
geven. Deze educatie kan op twee manieren gebeuren; geïndividualiseerd of
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gestandaardiseerd. Bij het geïndividualiseerd overbrengen van educatie wordt er
persoonsgericht gewerkt en kan de patiënt zelf aangeven in welke onderwerpen hij/zij zich
graag zou verdiepen op vlak van educatie. Zo zien Fredericks et al. (2010) en Weibel et
al. (2010) dat het geven van geïndividualiseerde educatiesessies een positief effect heeft
op de zelfredzaamheid van de patiënt. Dit zou verklaard kunnen worden doordat er dan
meer op de noden van de patiënt wordt ingespeeld. Een andere verklaring kan zijn dat er
slechts een kleine groep onderzocht werd (Weibel et al., 2014). In tegenstelling tot
bovenstaande twee onderzoeken maakte Jorstad et al. (2013) gebruik van
gestandaardiseerde sessies gegeven door een verpleegkundige. Als er rekening werd
gehouden met verschillende eigenschappen van de patiënten, zoals de leeftijd, werd hier
ook een positief resultaat gezien.
Vervolgens wordt er gesproken over de verschillende media waarmee educatie gegeven
kan worden. Fredericks et al. (2010) benadrukken het belang van het geven via deze
verschillende media. Er wordt gesproken over het geven van educatie via folders en
brochures, een individueel gesprek, maar ook een telefonisch contact tot enkele weken
nadat de patiënt ontslagen werd uit het ziekenhuis. In de praktijk wordt er gezien dat er
veel gebruik wordt gemaakt van een gestandaardiseerd, individueel gesprek tussen de
verpleegkundige van de afdeling en de patiënt. Tijdens dit gesprek kan de patiënt vragen
stellen. Als er met een kritische blik naar deze methode gekeken wordt kan er afgevraagd
worden of dit een effectieve methode is. Zo bestaat er het gevaar dat de verpleegkundige
altijd hetzelfde vertelt en er geen rekening wordt gehouden met de individuele noden van
de patiënt. Tijdens dit gesprek worden er ook verschillende brochures gegeven waar de
patiënt veel informatie kan uithalen. Hier wordt onder andere de pathologie goed en simpel
uitgelegd en wat er van de patiënt verwacht kan worden. Doordat er uitleg gegeven wordt
aan de hand van deze brochures, kan het zijn dat patiënten een grotere drempel ervaren
om bijkomende vragen te stellen aan de verpleegkundige.
Dit is een kritische bedenking die gemaakt werd tijdens het schrijven van deze
specialisatieproef en werd niet in de literatuur besproken. Een ander aandachtspunt is dat
er in België een groot aantal mensen zijn die de Nederlandse taal niet of niet goed kunnen.
Ook hier moet rekening mee gehouden worden bij het geven van de educatie en deze
brochure.
Hierna wordt gekeken naar wanneer deze educatie nu precies gegeven moet worden. Zo
zien Weibel et al. (2014) en Zhang et al. (2014) dat preoperatieve educatie leidt tot een
verhoogd welzijn en minder postoperatieve complicaties. Dit is mede te verklaren doordat
preoperatieve
educatie
leidt
tot
een
hogere
participatie
aan
diverse
rehabilitatieprogramma’s. Hoewel er volgens Zhang et al. (2014) nog geen tijd vast ligt
over het wanneer starten met preoperatieve educatie, wordt er wel gezien dat vijf tot
veertien dagen voor de operatie de patiënten het minste angstig zijn. Dit kan voordelig
zijn wanneer er gekeken wordt naar het onderzoek van Martin en Turkelson (2006). Hier
wordt gezien dat het geven van educatie wanneer patiënten angstig of gestresseerd zijn,
er minder informatie verwerkt en onthouden wordt en deze dus minder efficiënt is.
Zowel Chen et al. (2018), Kalogianni et al. (2015) en Zhang et al. (2011) zien dat het
geven van preoperatieve educatie zorgt voor minder angstige patiënten en een reductie
van postoperatieve complicaties. Op de twee bevraagde afdelingen wordt er nog niet echt
aan vroegtijdige preoperatieve educatie gedaan. De patiënten worden de dag voor hun
operatie opgenomen waarna hun opnamegesprek zal plaatsvinden. Het gevolg hiervan kan
zijn dat de patiënt veel stress heeft voor zijn/haar operatie waardoor hij/zij niet alle
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informatie opneemt en/of niet al de vragen stelt die hij/zij aanvankelijk wou stellen.
Vermoedelijk wordt dit niet gedaan om budgettaire redenen. In beide ziekenhuizen die
bezocht zijn om dit te bevragen, waren er geen speciaal aangeduide of opgeleide personen
die deze taak op zich namen. In een van de ziekenhuizen werd er wel gebruik gemaakt
van een advanced practice nurse die de patiënt voor de operatie thuis opbelt om een aantal
zaken te overlopen. Lai et al. (2016) maakten wel gebruik van samengestelde teams van
intensieve zorgen verpleegkundigen die de taak van educatie op zich namen. Jorstad et al.
(2013), Lai et al. (2016) en Zhang et al. (2011) zagen dat als er preoperatieve educatie
door een verpleegkundige werd gegeven de postoperatieve complicaties werden
verminderd en minder vaak opnieuw opgenomen moesten worden in het ziekenhuis.
Ook Chen et al. (2018) zagen dat er door starten van de preoperatieve educatie in het
ziekenhuis een week voor de operatie, de ziekenhuisopname verkort werd. Dit kan een
tegenargument zijn voor het eerder vermelde probleem van het budget. Zo kan de vraag
gesteld worden wanneer de patiënten eerder worden opgenomen om preoperatieve
educatie te krijgen dit de postoperatieve complicaties en ziekenhuisopname vermindert en
dit goedkoper is voor het ziekenhuis.
Dankner et al. (2011), Fredericks et al. (2010) en Martin en Turkelson (2006) zien dat het
belangrijk is om de familie voor te bereiden op het eerste contact met de patiënt na de
ingreep. Dit is zo belangrijk omdat de familie en naasten van de patiënt ook een verhoogd
risico hebben op klachten uitgelokt door het post intensive care syndroom,
angststoornissen en depressies (Elliott et al., 2014; Meijnaar-Siebel & Van der Schaaf,
2016; Lai et al., 2016). In de praktijk wordt dit gedaan door zowel de patiënt als de familie
te laten kiezen om het opnamegesprek mee te volgen. Vervolgens wordt er in de praktijk
gezien dat de familie vaak een andere kijk heeft op de situatie, dat deze kan helpen om
informatie te onthouden, steun biedt en helpt om de patiënt te motiveren.
Ook voor de start van de postoperatieve educatie ligt geen tijdstip vast. Borzou et al.
(2018) begonnen al met hun revalidatieprogramma op intensieve zorgen. Dit wordt in de
praktijk ook gedaan door vroegtijdige mobilisatie door kinesitherapie. Doordat deze
patiënten relatief vroeg terug naar de verpleegafdeling gaan is er weinig literatuur te
vinden over educatie geven op een intensieve zorgen afdeling. Dankner et al. (2011) zien
wel dat het belangrijk is om de patiënt hier te stimuleren om deel te nemen aan
revalidatieprogramma’s.
In de praktijk wordt gezien dat de patiënt op een
multidisciplinaire manier wordt benaderd. Zo komt hij/zij in contact met de
verpleegkundige, een kinesist, een cardioloog, eventueel een diëtist en psycholoog, etc.
Als laatste is het belangrijk dat de opvolging van de patiënt niet stopt na het ontslag uit
het ziekenhuis. Zo werd er gezien dat de patiënten ook telefonisch opgevolgd konden
worden en dat dit zorgde voor een grotere motivatie om actie te ondernemen om hun
gedrag te veranderen (Borzou et al., 2013; Dankner et al., 2011). Een voordeel van een
telefonische interventie is dat dit goedkoop is. Een bedenking hierbij is dat een
telefoongesprek minder persoonlijk is waardoor de drempel tot liegen lager ligt dan in een
face-to-face gesprek.
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Dit is een kwalitatief onderzoek, hierdoor kan er geen rechtstreeks verband tussen educatie
en postoperatieve complicaties worden aangetoond. Hierdoor wordt er aangeraden om een
kwantitatief onderzoek uit te voeren. Een onderzoeksvraag die hiervoor gebruikt zou
kunnen worden is: ‘Wat is het effect van educatieve programma’s op de prevalentie van
complicaties bij patiënten met een geplande cardiochirurgie?’. Vervolgens wordt er
aangeraden om een vervolgonderzoek uit te voeren naar het ideale tijdstip om educatie te
geven.
Andere aanbevelingen voor de praktijk zijn:
v Veertien dagen voor de ingreep een overleg plannen tussen patiënten en
verpleegkundige en/of arts.
v Een verpleegkundige opleiden om op correcte en duidelijke manier educatie te
geven omtrent cardiochirurgie.
v Educatie
op
een
geïndividualiseerde
manier
geven
(huidige
aandoening/risicofactoren), in een ruimte waar voldoende privacy is.
v Verschillende media gebruiken om educatie te verlenen met oog op optimaal effect.
v Patiënten postoperatief blijven opvolgen (telefonisch, face-to-face).
v Preoperatief een bezoek brengen aan de intensieve zorgen afdeling waar de
patiënten opgenomen zullen worden.
v De familie betrekken in het gehele proces.
Bij het lezen van deze paper moet er rekening gehouden worden dat er slechts twee
cardiochirurgische verpleegafdelingen zijn benaderd en dit dus niet representatief is voor
alle ziekenhuizen. Wegens een beperkte tijd is er in deze literatuurstudie geen
praktijkonderzoek uitgevoerd en werden er geen patiënten ondervraagd. Wel werden
experten consulten in twee ziekenhuizen uitgevoerd. Hierdoor geeft deze literatuur een
beperkt inzicht in de manier waarop educatie wordt gegeven in België.
Op dit moment lijkt er een hiaat te zijn in de bestaande literatuur rond de preoperatieve
en postoperatieve educatie. Er lijkt namelijk geen onderzoek met betrekking tot dit
onderwerp ter beschikking te zijn over de Belgische context.
Deze literatuurstudie is een eerste indicatie dat de gevonden literatuur door te trekken valt
naar de Belgische context. Zoals eerder vermeld zijn er in deze specialisatieproef slechts
twee afdelingen benaderd waardoor het niet door te trekken valt naar al de Belgische
ziekenhuizen. Ook om deze reden wordt er aangeraden om nog kwantitatief onderzoek te
voeren. De gebruikte onderzoeken voor de literatuurstudie zijn niet uitgevoerd in België
waardoor er wel sprake kan zijn van ethische verschillen.
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5. Conclusie
In deze paper werd er gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘“Wat is het effect van
educatieve programma’s op postoperatieve complicaties bij patiënten met een geplande
cardiochirurgie?”
Geïndividualiseerde
benadering
van
patiënten
krijgt
het
voordeel
boven
gestandaardiseerde benadering. Wanneer patiënten zelf de keuze krijgen om onderwerpen
te selecteren, kan er bij iedereen patiëntgericht te werk worden gegaan. Dit maakt dat de
focus wordt gelegd op onderwerpen die de patiënt zelf het meest relevant acht.
Ook is het voordelig om via verschillende mediums educatie te verschaffen aan patiënten
zodat de gegeven informatie langer en beter blijft hangen. Dit wordt extra ondersteund
door een groter aantal educatieve sessies te voorzien. Een telefoongesprek enkele weken
na het ontslag zorgt er voor dat de patiënt ook na zijn ontslag wordt opgevolgd en er
eventueel bijsturing mogelijk is.
Het is steeds belangrijk om duidelijke informatie te verlenen. De inhoudelijke kant van de
educatie wordt gericht op de aandoening die de patiënt heeft met de mogelijke oorzakelijke
en risicofactoren. Hierdoor kan men dadelijk inspelen op secundaire preventie om extra
schade of eventuele nieuwe schade proberen te voorkomen. Zowel voor de patiënt zelf als
voor de familie is het belangrijk om te wijzen op de mogelijke risico’s die aan de ingreep
kunnen vasthangen. Wanneer men specifiek de familie benadert, kan deze best worden
voorbereid op hoe zij hun familielid te zien zullen krijgen in een intensieve zorgen setting.
De timing voor het geven van educatie wordt opgedeeld in drie tijdstippen, nl. preoperatief,
perioperatief en postoperatief.
Preoperatief worden patiënten best vijf à veertien dagen op voorhand benaderd omdat in
deze periode minder angst aanwezig is. Wanneer patiënten preoperatief gerustgesteld
kunnen worden, kan het aantal postoperatieve risico’s worden verminderd. In de
preoperatieve setting kan men steeds werken met brochures of face-to-face gesprekken
met de patiënt. In de perioperatieve fase gedurende de operatie en het verblijf op
intensieve zorgen, wordt er best tijd gemaakt voor de familie en naasten van de patiënt.
Door regelmatig gesprekken te voeren met familieleden of naasten, zij het door een arts
of een verpleegkundige, voelt de familie zich betrokken in het verhaal en kan dit ervoor
zorgen dat zij zich ook begrepen voelen. De postoperatieve fase bestaat uit twee luiken;
het in-hospitale luik en het luik na ontslag uit het ziekenhuis.
Tijdens de in-hospitale fase kan men zich focussen op het stimuleren van patiënten tot het
uitvoeren van ademhalingsoefeningen. Verder kan men de patiënten in deze fase best
stimuleren om actief mee te werken met het team van kinesisten en het eventueel
deelnemen aan revalidatieprogramma’s na het ontslag uit het ziekenhuis. Tijdens de
tweede postoperatieve fase wordt er vooral gefocust op het opvolgen van patiënten in hun
revalidatieproces en te achterhalen of er nood is aan nauwere opvolging. De gevolgen van
educatie kunnen een belangrijke impact hebben op het herstel van patiënten. Wanneer
patiënten voldoende kennis hebben opgedaan en voldoende op de hoogte zijn van hun
aandoening, kunnen zij actief deelnemen aan het herstelproces.
Hiermee bedoelt men dat patiënten hun levensstijl aanpassen in functie van hun
gezondheid, dat patiënten tijdig de correcte medicatie innemen en dat er minder sprake is
van angststoornissen. Als er naar de praktijk gekeken wordt, wordt er gezien dat er al veel
educatie gegeven wordt omtrent de fysiologie, de pathologie, de complicatie, etc. Dit wordt
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vooral gedaan door informatieve brochures en een multidisciplinaire benadering van de
patiënt. Terwijl de preoperatieve educatie echter beperkt is en er momenteel niemand
speciaal is opgeleid om deze educatie te geven, is er wel een uitgebreid aanbod voor
postoperatieve opvolging en revalidatie wat de motivatie van de patiënt om hun gedrag te
veranderen positief beïnvloedt.
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7. Bijlagen
7.1 Bijlage 1: Euroscore

(Euroscore, 2011)
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7.2 Bijlage 2: Verschijnselen PICS

(Post Intensive Care syndroom. Overzicht van de meest voorkomende verschijnselen bij patiënten
die op een intensieve zorgen behandeld zijn en hun familieleden (Meijnaar-Siebel & Van der Schaaf,
2016).
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7.3 Bijlage 3: Vragen expert consult
Vragen expertenconsultatie
1. Wordt er informatie gegeven aan de patiënten die een geplande CABG ondergaan?
2. Zo ja:
a. Wanneer wordt deze informatie gegeven?
b. Welke informatie wordt er gegeven?
c. Hoe wordt deze informatie gegeven?
d. Door wie wordt deze informatie gegeven
3. Zo nee:
a. Denkt u dat educatie aan deze patiënten een meerwaarde kan zijn voor hen?
Zo ja, op welke vlakken?
b. Als u alles wat nodig is (budget, tijd, personeel…) bezat, hoe zou u willen
dat deze educatie gegeven wordt?
4. Denkt u dat informatie over de werking van het hart, de pathologie, de levensstijl
en ademhalingsoefeningen preoperatief een meerwaarde zijn? Waarom (niet)?
5. Worden deze patiënten na ontslag nog verder opgevolgd (revalidatie, levensstijl)?
6. Welke rol denkt u dat de familie hierin kan hebben?
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Randomise
d clinical
trial

Borzou, S.R., Amiri,
S., Salavati, M.,
Soltanian, A.R., &
Safarpoor, G. (2017).

Effects of the first
phase of cardiac
rehabilitation
training on Selfefficacy among
patients undergoing
coronary artery
bypass graft surgery

Design

Studie 1

2018-2019
Exclusiecriteria:
- Ongecontroleerde
aritmieën
- Ernstige en
aanhoudende pijn op
de thorax

Inclusiecriteria:
- Leeftijd: 30 - 75 jaar
- Volledig bewust van
tijd en plaats
- Verstaan en praten
van Farsi
- Minimaal vermogen
om te schrijven en
lezen
- Geen voorgeschiedenis
van cardiale chirurgie
- Geen
bewegingsstoornis
hebben
- Een ejectiefractie
>30%

60 post-CABG patiënten
72 uur postoperatief +
opgenomen op
intensieve zorgen

Populatie

Interventiegroep
(N=30)

Controlegroep
(N=30)

N= 60

N

Interventiegroep
Het cardiale
revalidatieprogramma werd
72 uur na de operatie
gestart tot aan het ontslag.
De eerste sessie bestond
uit:
- Theorielessen over de
anatomie van het hart,
pathofysiologie, acuut
coronair syndroom,
symptomen van cardiale

Controlegroep
Deze groep kreeg de
routinezorg en therapie.

De opzet van deze studie is
om na te gaan wat het
effect van het toepassen
van de eerste fase van het
cardiaal revalidatie
programma is op de
zelfdoeltreffendheid bij postCABG patiënten.
Zelfdoeltreffendheid zou een
voorspellende factor zijn
voor gedragsverandering.

Interventie/observatie
Zelfdoeltreffendheid
zorgt voor een
verschil in hoe
iemand zich voelt,
denkt en gedraagt,
het kan de motivatie
om actie te
ondernemen
vergroten. Door de
eerste fase van de
cardiale revalidatie
wordt de
zelfdoeltreffendheid
van de dagelijkse
activiteiten van postCABG patiënten
vergroot.

Outcome

7.4 Bijlage 4: Literatuurtabel
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- Weigeren bij het
helpen van
verzamelen van
gegevens.

pathologie en het
aanpassen van te
veranderen risicofactoren
- Vaardigheden zoals diep
inademen, bewegen van
de ledematen zowel
liggend, zittend en staand
oefenen.
Dit werd twee keer per dag
voor 15 minuten gedaan.
Vervolgens werden er
brochures gegeven om hen
voor te bereiden op de
volgende sessie
Tweede sessie (volgende
dag en terug op de kamer):
- Uitleg over eten,
medicatie, pijncontrole,
etc.
- patiënten moesten staand
oefeningen doen, alleen
wandelen, knieën buigen,
etc.
De derde sessie werd de
volgende dag gedaan, dit
was ook de dag voor het
ontslag:
- al de vorige activiteiten
werden gedaan.
Na ontslag:
- werden ze twee keer per
week gebeld om hun
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Retrospecti
vely
reviewed

Chen, J.O., Liu, J.F.,
Liu, Y.Q., Chen, Y.M.,
Tu, M.L., Yu, H.R.,
Lin, M.C., Lin, C.C. &
Liu, Q.F. (2018).

Effectiveness of a
perioperative
pulmonary
rehabilitation
program following
coronary artery
bypass graft surgery
in patients with and
without COPD

Design

Studie 2

Exclusiecriteria
- Hemodynamische
instabiliteit
- Ventilatie afhankelijk
- Onvolledig pulmonaal
revalidatie programma
gevolgd

Inclusiecriteria
- Patiënten die een
CABG ondergaan
hebben
- Het ontvangen van de
drie week pulmonale
revalidatie programma
(PRP)

Populatie

COPD patiënten
(N=40)

non-COPD
patiënten (N=38)

N

Al de patiënten ontvingen
PRP. Dit bestond uit het
stoppen met roken,
ademhalingsoefeningen
(3x/d), oefeningen met
ledematen (30’/d),
spirometrie (3x/d)en
intermittente positieve
drukbeademing (15’/d)
Dit werd een week voor
preoperatief gestart en
verder gezet tot twee weken
postoperatief. Om de kracht
van de ademhalingsspieren
te testen werd de Borg
Scale gebruikt. Dit is een
score van 0-10 waar
patiënten hun gevoel van
dyspnee op scoren. Verder

Het doel van deze studie is
om te achterhalen als PRP
perioperatief evenveel nut
heeft bij patiënten met
COPD als bij deze zonder
COPD.

Interventie/observatie

mentale gezondheid te
controleren.

Door het pulmonale
revalidatieprogramm
a toe te passen
perioperatief, werd er
een verbetering in de
longfunctie en kracht
van de
ademhalingsspieren
gezien. Dit leidde tot
een minder lange
nood aan
mechanische
ventilatie en een
korter verblijf in het
ziekenhuis. Bij COPD
patiënten werd een
grotere verbetering
van de longfunctie
gezien. Dit kan
verklaard worden
doordat er bij deze
patiënten meer
ruimte is om te
verbeteren. Maar PRP
wordt zowel
aangeraden bij

Outcome
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Retrospecti
ve clinical
observation
al trial

Elmahrouk, A.,
Hamouda, T., Kasab,
I., Ismail, M., &
Jamjoom, A. (2017).

Short term outcome
of conventional
vesus off-pump CABG
for high-risk patiënts

Design

Studie 3

Inclusiecriteria
- Pre-operatief een
euroscore van 5 of

Exclusie criteria
- Patiënten in
cardiogene shock
- Patiënten die de
laatste maand een TIA
of CVA doormaakten
- Patiënten waarvan
radiografisch bewijs is
van zieke aorta
ascendens

450 high-risk patiënten
met een euroscore
gelijk aan of hoger dan
5

Populatie

De 450 gekozen
high-risk
patiënten werden
door de
chirurgen
individueel
ingedeeld in 2
groepen aan de
hand van de
ingreep die zal
worden
uitgevoerd.
Hierbij hebben
chirurgen beslist
welke operatie er
bij welke patiënt
best kan worden

N= 450

N

Het doel van de studie is
dus nagaan of off-pump
CABG een lagere mortaliteit
geeft bij hoogrisicopatiënten die een
CABG moeten ondergaan
dan een conventionele
CABG

Met deze studie wil men
onderzoeken of off-pump
CABG een lagere mortaliteit
geeft dan conventionele
CABG bij hoogrisicopatiënten (euroscore
>=5).

Interventie/observatie

werd ook de maximale
inspiratoire en expiratoire
druk en de
ademhalingsfrequentie
gemeten. Om de longfunctie
te testen moesten de
patiënten op dag 1 en dag
14 postoperatief een
spirometrie doen.

Men heeft niet
kunnen aantonen dat
OPCAB een voordeel
heeft t.o.v.
conventionele CABG
op vlak van
sterftecijfers bij
hoog-risicopatiënten.
Anderzijds gaf
OPCAB ook geen
hogere
mortaliteitscijfers en
gaf OPCAB minder
enzymlekkage perioperatief, lagere
prevalentie van VKF
postop en een
algemene kortere
verblijfsduur op IZ.

Outcome

patiënten met als bij
patiënten zonder
COPD die een CABG
operatie gehad
hebben.
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hoger

Voetnoot:
High-risk=
euroscore van 5
of hoger en
d.w.z. dat er een
groot risico op
mortaliteit is bij
de patiënt

Groep B: 190
patiënten
(N=190) die een
OPCAB
ondergingen
tussen 2009 en
2015.

Groep A:
260 patiënten
(N=260) die een
conventionele
CABG
ondergingen
tussen 20092015.

uitgevoerd op
basis van
voorkeur en
ervaring.

Dus men raadt
OPCAB aan omwille
van enkele
voordelen, maar niet
omwille van lagere
mortaliteit
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Randomise
d clinical
trial

El-Touky, H., Omar,
A., & Abou Samra, M.
(2017).

Effect of acute
coronary syndrome
patients’ education
on adherence to dual
antiplatelet therapy

Design

Studie 4

Exclusiecriteria
- Patiënten met een
chronische, slepende
ziekte of aandoening
(bv: kanker, aids)
- Mentale aandoening
(als parkinson,
depressie, etc.) die
hen beperkt in het
correct innemen van
de medicatie.
- Patiënten waarbij
antiaggregantia
gecontra-indiceerd
was of mensen die
reeds orale
anticoagulantia
innemen
- Actieve bloeding.

Inclusiecriteria
Patiënten die zowel
acetylsalicylzuur als
clopidogrel
voorgeschreven kregen
binnen de 15 dagen na
ACS.

321 patiënten

Populatie

Groep 2 (N=168
gerandomiseerd)
in de groep van
standaard
educatie omtrent
aanpassingen
van vroegere
levensstijl.

N= 321
Groep 1 (N= 153
gerandomiseerd
in de groep van
educatie over
coronair arterieel
hartlijden en
over het belang
van langdurige
inname antiaggregantia.

N

Beide groepen kregen
educatie omtrent
aanpassing van hun
vroegere levensstijl. De
personen uit groep 1 kregen
educatie over het arterieel
coronair ziektebeeld en over
het belang van de continue,
aanhoudende
bloedplaatjesremming. De
controlegroep kreeg enkel
educatie omtrent levensstijl
aanpassen.

Men tracht hier te
onderzoeken of educatie
van het ziektebeeld en
medicatie (werking wordt
gelinkt aan het ziektebeeld)
zorgt voor betere
therapietrouwheid op vlak
van medicatie-inname. Er
wordt een vergelijking
gemaakt op zowel 6 als 12
maanden om verschillende
termijnen (kort en lang) te
proberen omvatten.

Interventie/observatie

Op korte termijn (6
maanden) blijkt
patiënteneducatie
een goede optie om
therapietrouwheid (al
dan niet door het
vergeten van inname
medicatie) te
vergroten. Op
langere termijn (12
maanden) is het
verschil tussen beide
groepen niet
significant en zouden
er andere educatieve
methodes moeten
worden ontwikkeld
om een verbetering
te bieden op vlak van
therapietrouwheid.

Outcome
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Design
Systematic
review

Studie 5

Ghisi, G.L.M.,
Abdallah, F., Grace,
S.L., Thomas, S., &
Oh, P. (2014). A
systematic review of
patient education in
cardiac patients: Do
they increase
knowledge and
promote health
behavior?
- De deelnemers van de
onderzoeken moesten
patiënten zijn met de
diagnose coronary
artery disease,
myocard infarct, of
een CABG of PCI
ondergaan hebben.
- De educatie moet
gaan over elke soort
educatie over CAD en
de behandeling,
gegeven door een
zorgverlener. Er
moeten wel minstens

Inclusiecriteria
- Design: het moesten
peer-reviewed studies
zijn, zowel primaire als
secundaire artikelen zijn
gebruikt.

Populatie
N= 42 artikels

N
Het doel van dit onderzoek
is om na te gaan als de
kennis van patiënten over
gezondheid en ziekte na
educatie verbeterd is. Een
ander doel van dit
onderzoek was het nagaan
als het geven van educatie
zal leiden tot het
veranderen van het gedrag
in functie van de gezondheid
bij CAD patiënten (stoppen
met roken, bewegen,
diëten, etc.)
Twee onderzoekers hebben
de artikels geselecteerd op
basis van titel en abstract,
het abstract moest duidelijk
vermelden dat het de
inclusie criteria bevat. Dataextractie is door een
onderzoeker uitgevoerd en

- Kennis is belangrijk
maar niet
voldoende om het
gedrag te
veranderen. De
leeftijd, het
geslachte, sociale,
economische,
cognitieve en
omgevingsfactoren
spelen ook een rol.
Zo zouden jongere
patiënten meer
leren en zijn
vrouwen beter
geïnformeerd en
meer actief in het
nemen van
beslissingen.
- Het vergroten van
de kennis, fysieke
activiteit,

Interventie/observatie
Outcome
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Exclusiecriteria
- Kwalitatieve studies
- Hartfalen

drie van de acht
aanbevelingen,
ontwikkelt door
WIDER, en een goede
beschrijving van de
educatie aanwezig zijn
in de studie
- De outcome moet
ofwel over de impact
op de kennis, het
gedrag of
psychosociale
indicatoren gaan.
- Engelse artikelen

door een andere
onderzoeker gecontroleerd.
Voor de kwaliteit van een
onderzoek te bepalen is de
checklijst van the Downs
and Black scale gebruikt.
De artikels zijn geordend op
basis van soort educatie en
outcome.

eetgewoontes en
verminderen van
roken bij CAD wordt
door dit onderzoek
ondersteund.
- Voor de praktijk
wordt er
aangeraden om
multidisciplinaire
educatieve
programma’s, zowel
in groep als
individueel, aan te
bieden. Dit moet in
het ziekenhuis als
na het ontslag ter
beschikking zijn
voor CAD patiënten.
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Randomise
d clinical
trial

Jorstad, T. D. et al.
(2013).

Effect of a nursecoordinated
prevention
programme on
cardiovascular risk
after an acute
coronary syndrome:
main results of the
RESPONSE
randomised trial

Design

Studie 6

Exclusie criteria
- Wanneer ze niet
beschikbaar waren
voor opvolging,
- Wanneer ze reeds
geparticipeerd hadden
- Het recent ondergaan
van een operatie.
- Gelimiteerde
voorspelde leeftijd (<2
jaar).
- Hartfalen.
- Bij vermoeden op
complicaties binnen de
acht weken.

754 patiënten tussen 18
– 80 jaar waar een
acuut coronair
syndroom bij werd
vastgesteld.

Populatie

Interventiegroep
(N= 375)

Controlegroep
(N=379)

N= 754 werden
willekeurig
verdeeld

N

Doel: men heeft geprobeerd
de impact van een
educatieprogramma te met
meten in vergelijking met
een standaardprogramma.

Interventiegroep
Een door verpleegkundige
gecoördineerd
preventieprogramma. Deze
omvatte uitleg over een
gezonde levensstijl,
informatie over
medicatie(inname) en uitleg
over erfelijke factoren en
hoe ze deze kunnen
aanpakken. Dit samen met
de gebruikelijke informatie
en zorg.

Controlegroep
Deze kregen standaard
informatie en zorg.

Interventie/observatie

Bij de vergelijking
tussen de groep die
enkel de
gebruikelijke
informatie en zorg
verkrijgen en bij de
groep waar men het
preventieprogramma
voorschotelt, zien we
een relatieve daling
van 17,4% op de
prevalentie van
risicofactoren

Outcome
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Randomise
d controlled
trial

Kalogianni, A.,
Almpani, P.,
Vastardis, L.,
Baltopoulos, G.,
Charitos, C., &
Brokalaki, H. (2015).

Can nurse-led
preoperative
education reduce
anxiety and
postoperative
complications of
patients undergoing
cardiac surgery?

Design

Studie 7

Exclusiecriteria
- voorgeschiedenis van
cardiochirurgie
- nemen van medicatie
voor angst controle
- mentale stoornis
- serieuze chronische
ziekte
- terminale ziekte

Inclusiecriteria
- Grieks praten

Al de patiënten die
opgenomen waren voor
electieve cardiochirurgie
(CABG, vervangen van
kleppen, herstel van
aneurysma van aorta
ascendens en een
combinatie) tussen mij
2011 en januari 2014.

Populatie

Interventiegroep
(N= 205)

Controlegroep
(N= 190)

N= 395 werden
willekeurig
verdeeld

N

Interventiegroep

Controlegroep
Kregen de normale
informatie en zorg. Deze
was verbaal,
ongestructureerd en
gelimiteerd. De chirurg en
anesthesist gaven
informatie over
preoperatieve
voorbereiding. Verdere
informatie werd gegeven
door de verpleegkundige
van de afdeling op vraag
van de patiënt.

Het doel van deze studie is
nagaan wat het effect is
van preoperatieve educatie
gegeven door
verpleegkundige op angst
en complicaties bij patiënten
die electieve cardiochirurgie
ondergaan.
Een tweede doel was
nagaan als educatie een
effect had op de lengte van
ziekenhuisopname en
frequentie van heropname.

Interventie/observatie

De preoperatieve
educatie verminderde
de preoperatieve en
postoperatieve stress
en postoperatieve
complicaties.

Outcome
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De informatie werd gegeven
door drie verpleegkundigen
die hier speciaal voor waren
opgeleid. Ze werden 3-4
dagen voor de operatie
opgenomen. Ze kregen een
brochure met informatie
over de operatie en het
perioperatieve proces. De
verpleegkundige hielpen
patiënten met
ademhalingsoefeningen,
leerden de patiënten op
welke manier ze best
konden opstaan vanuit hun
bed, gaven informatie over
pijnmanagement, etc.
Verder beantwoordden ze
ook de vragen van de
patiënten.
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Design
Prospectief
onderzoek

Studie 8

Martin, L., Holmes,
S., Henry, L.,
Schlauch, K., Stone,
L., Roots, A., & Hunt,
S. (2012).
Health-related
quality of life after
CABG surgery and
the role of gender
Inclusiecriteria
- Eerste CABG
- Geïsoleerde ingreep
(puur CABG, niks
anders)
- Patiënt moet 6
maanden postprocedure opgevolgd
zijn
- Leeftijd 18j of ouder
- Patiënt moet in het
Engels een vragenlijst
kunnen beantwoorden
of invullen

496 volwassen
patiënten die CABG
hebben ondergaan
tussen 2005 en 2010

Populatie

Van de 2982
patiënten die een
CABG
ondergingen in
de tijdsperiode
2005-2010,
voldeden 496
patiënten aan de
inclusiecriteria

N= 496

N

Patiënten werden
geïnterviewd 14 dagen preoperatief en kregen via mail
of telefoon een enquête
gestuurd 6 maanden na de
ingreep. Deze enquête was
gericht op het meten van
gezondheid-gerelateerde
kwaliteit van leven bij
patiënten die een CABG
ondergingen. De vragen in
deze enquête gingen over
verschillende morbiditeiten
of aandoeningen bij alle
patiënten.

Het doel van deze studie is
om het verschil tussen
morbiditeiten en
gezondheid-gerelateerde
kwaliteit van leven na CABG
te onderzoeken tussen
mannen en vrouwen.

Interventie/observatie

Uit de enquêtes bleek
dat vrouwen initieel
meer comorbiditeiten
hebben dan mannen
van dezelfde leeftijd.
Voorbeelden zijn
congestief hartfalen,
CVA en DM. Hieruit
kan men afleiden dat
de gezondheidgerelateerde kwaliteit
van leven bij
vrouwen gemiddeld
al vrij laag is door de
multiple
morbiditeiten.
Vrouwen hebben
langere tijd nodig om
te herstellen na een
CABG dan mannen.
Ook ligt bij vrouwen
de gezondheidgerelateerde kwaliteit
van leven na 6
maanden lager dan
bij mannen.

Outcome
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Randomize
d clinical
trial

Shakouri, S.K.,
Salekzamani, Y.,
Taghizadieh, A.,
Sabbagh-Jadid, H.,
Soleymani, J.,
Sahebi,
L., & Sahebi, R.
(2015).

Effect of Respiratory
Rehabilitation Before
Open Cardiac
Surgery on
Respiratory Function:
A randomized Clinical
Trial.

Design

Studie 9

Exclusiecriteria
- voorgeschiedenis van
chronische longziekte
- spoedoperatie
- cardiale insufficiëntie
- vaatstoornissen
- chronische
nierinsufficiëntie
- voorgeschiedenis van
musculoskeletale
aandoeningen
- voorgeschiedenis van
bindweefselaandoenin
gen

Patiënten die gepland
stonden voor een CABG
operatie met
sternotomie.

Populatie

Interventiegroep
(N=30)

Controlegroep
(N= 30)

N= 60 ze werden
vrijwillig verdeeld

N

Interventiegroep
Zelfde postoperatieve
fysiotherapie als
controlegroep +
preoperatieve fysiotherapie:

Controlegroep
Enkel postoperatieve
fysiotherapie:
- technieken om de longen
te zuiveren: mobilisatie,
manuele technieken,
gebruik van de actieve
cyclus van
ademhalingstechnieken en
gebruik van een
spirometrie
- Beweging van de
ledematen
- ademhalingsoefeningen en
uitzetten van de lobben
van de long.

Het doel van deze studie
was het nagaan van het
effect van preoperatieve
pulmonale revalidatie bij
patiënten die een open hart
operatie ondergingen.

Interventie/observatie

De duur van verblijf
op intensieve zorgen
was bij de
interventiegroep
korter dan bij de
controlegroep, net
zoals de duur van
mechanische
ventilatie.

Outcome
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Semiexperiment
al trial

Shojaei, S.,
Farhadloo, R., Aein,
A., & Vahedian, M.
(2016).

Effects of the Health
Belief Model (HBM)Based Educational
Program on the

Design

Studie 10
Patiënten die een CABG
gehad hebben.

Populatie

Interventiegroep

Controlegroep
(N= 32)

N= 64
Willekeurig
verdeeld in twee
groepen

N

Controlegroep
Kreeg dezelfde educatie als

Het doel van deze studie is
nagaan wat het effect van
educatie gegeven op basis
van het health belief model
op het gedrag van patiënten
na CABG.

- De kennis over
voeding verbetert
na de educatie.
- Er werd geen
belangrijke
verandering in het
gedrag gezien.
Hiervoor is een
strikte opvolging,

Interventie/observatie
Outcome

- Ademhalingsoefeningen:
10 diepe ademhalingen,
diafragma ademhalingen
en tuiten van de lippen
- instructies van de
spirometer
- instructies over nek en
schouder mobilisatie
oefeningen met de nadruk
op uitstrekken en draaien
van de thorax
- Instructie van
spierspanning oefeningen
- Instructies van oefeningen
om de spieren die
verantwoordelijk zijn om
de schouders naar voor en
achter te bewegen te
versterken
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Nutritional
Knowledge and
Behaviors of CABG
Patients

(N= 32)

Interventiegroep
Er werd twee keer (met een
week tussen) een face-toface educatie gegeven,
vrienden en anderen met
een rol in hun dieet waren
aanwezig.
De les was opgebouwd
vanuit de gevoeligheid en
ernst van hart- en
vaatziekte met vervolgens
de voordelen van een
gezond dieet.
Voor deze les werd er een
test afgenomen om de
kennis voor de educatie te
testen. Een maand na de
laatste les werd er nog een
test afgenomen.

de interventiegroep. Deze
werd enkel de eerste keer
gegeven en niet de tweede
keer.

een programma
met interventies op
lange termijn en
moet de mensen
betrekken die een
taak hebben binnen
het dieet en
levensstijl van de
persoon.
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Pilootstudie
voor een
Randomized
controlled
trial

Weibel, L.,
Massarotto, P.,
Hediger, H. &
Mahrer-Imhof, R.
(2016).

Early education and
counselling of
patients with acute
coronary syndrome.
A pilot study for a
randomized
controlled trial

Design

Studie 11
40 patiënten met acuut
coronair syndroom.

Populatie

Groep 2 (N=
19): kregen
standaard zorg in
combinatie met
gerichte educatie
sessies.

N= 40
Groep 1 (N=
19): standaard
zorg en extra
informatie door
middel van een
brochure.

N
Eén groep kreeg een
vroege, geïndividualiseerde,
gerichte educatie en de
andere kreeg enkel de
standaardinformatie.
Dit gebeurde zowel op de
CCU als op een algemene
afdeling. De educatie was
gericht op risicofactoren,
medicatie, zelfzorg en het
voorstellen tot bepaalde
rehabilitatie mogelijkheden.
Dit alles werd opgevolgd en
geleid door een
verpleegkundige.
Het doel van dit onderzoek
was nagaan of een vroege
educatie bepaalde voordelen
kan bieden aan patiënten
die een risico lopen op
depressie en een
aanhoudende vermoeidheid
door hun aandoening.

Interventie/observatie

Een vroege educatie
biedt voordelen voor
patiënten die lijden
aan een acuut
coronair syndroom.
Wanneer we kijken
naar vermoeidheid
en depressie, kan
men zien dat
patiënten die een
individueel schema
voorgeschoteld
hebben gekregen
hier beter mee
overweg kunnen. Dit
doordat ze een
betere kijk hebben
op de symptomen en
hierop in kunnen
spelen.

Outcome
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Randomize
d
prospective
clinical trial

Zhang, C.Y., Jiang, Y.,
Yin, Q.Y., Chen, F.J.,
Ma, L.L. & Wang, L.X.
(2012).

Impact of NurseInitiated
Preoperative
Education on
Postoperative
Anxiety Symptoms
and Complications
After Coronary Artery
Bypass Grafting

Design

Studie 12
40 patiënten
opgenomen op cardiale
heelkunde voor een
geplande CABG met een
EuroSCORE hoger dan
6.

Populatie

Controlegroep
Opname: 1-2 dagen voor de
operatie
Educatie: standaard
preoperatieve verzorging en
begeleiding op de afdeling.
Dit bestond uit informatie in
verband met de
hospitalisatie en CABG,
postoperative pijncontrole,
pulmonale verzorging,
voeding en revalidatie. Alle
patiënten kregen de nacht
voor de operatie een
slaapwekkend medicament
(groep benzodiazepines) om
rustig te kunnen slapen.

Studiegroep
(N=20)

SAS test: eerste dag van

Het doel van deze studie is
evalueren als preoperatieve
educatie en begeleiding
gegeven door
verpleegkundige een effect
heeft op postoperatieve
complicaties en angst na
CABG.

Interventie/observatie

N= 40 →
verdeeld in twee
groepen door
willekeurig
namen te
trekken.
Controlegroep
(N=20)

N

Preoperatieve
educatie en
begeleiding gegeven
door
verpleegkundigen 23 dagen voor de
CABG zijn
geassocieerd met
verminderde
postoperatieve angst
en peri- en
postoperatieve
complicaties:
respiratoire infecties,
diepe veneuze
trombose en andere
pulmonale en
cardiovasculaire
complicaties. De
precieze tijd om deze
preoperatieve
educatie te geven is
niet gekend maar
CABG geeft veel
stress aan patiënten
waardoor er minder
informatie wordt
opgenomen, 5-14
dagen voor de
operatie zou de

Outcome
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Studiegroep
Opname: 3 dagen voor de
operatie
Educatie: dezelfde
verzorging en begeleiding
als de controlegroep.
Aanvullend hebben ze een
preoperatieve educatie- en
begeleidingscursus gevolgd
die werd gedoceerd door
een gespecialiseerde
verpleegkundige.
Deze bestond uit:
1) Pulmonale verzorging
met onder andere
abdominale
ademhalingsoefeningen
en effectief hoesten.
Dit werd 3 keer per dag
geoefend en werd
postoperatief
verdergezet.
2) Postoperatieve
revalidatie, met name
dieet, voeding,
medicatie, vroegtijdige
mobilisatie en
verzorging van urinaire

opname + 2-3 dagen na de
operatie na ontslag op de
ICU

stress minder zijn
waardoor dit ideaal
zou zijn voor de
informatie te geven.
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De angst van de patiënten
werd gemeten aan de hand
van Zung’s selfrating
anxiety scale (SAS). Deze
bestaat uit 20 elementen
met een minimumscore van
20 en maximum score van
80. Bij een score van >40
wordt er aan een
angststoornis gedacht.

katheters.
3) Psychologische
begeleiding: uitleg over
de onvermijdelijke
prikkels tijdens het
verblijf op ICU;
geluiden, licht,
verstoord dagnachtritme, etc.
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