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1. Voorwoord
Als studenten van de Bachelor na Bachelor in intensieve zorg en spoedgevallenzorg te UCLL
Campus Gasthuisberg, hebben wij tot het verkrijgen van ons diploma een specialisatieproef
geschreven. We voerden een literatuurstudie uit naar de factoren die de tevredenheid van
de patiënten op intensieve afdelingen bepalen, maar ook welke rol het medisch team hierin
speelt. Wij waren zeer tevreden tijdens het verkrijgen van dit onderwerp en waren daarom
ook zeer gemotiveerd om hierrond te werken.
Samen met onze promotor mevrouw Perrine Thiry en onze inhoudsdeskundige de heer
Marc Rohaert hebben we dit proces doorlopen. We zijn samengekomen op
overlegmomenten en ze stonden altijd klaar om onze vragen te beantwoorden. We willen
hen graag bedanken voor de samenwerking en ondersteuning tijdens het maken van de
bachelorproef.
Daarnaast willen we ook de coördinator van de Banaba, de heer Johan Asnong, bedanken.
Hij heeft ons het onderwerp ‘Tevredenheid op intensieve zorgen’ aangereikt.
Deze proef was voor ons vier een zeer leerrijke ervaring en zorgde ervoor dat wij groeiden
in onze kennis omtrent invloedrijke factoren die de patiënten tevredenheid op de intensieve
afdeling beïnvloeden. We hopen dat deze proef een meerwaarde kan zijn voor
zorgverleners die in de toekomst kritieke patiënten op intensieve verzorgen, om zo de
kwaliteit van de zorg verder te optimaliseren tot tevredenheid van de patiënt.

We wensen jullie veel leesplezier toe.

Maarten Gielen, Senne Mercken, Jannes Segers en Maarten Stroobants

Leuven, juni 2019
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2. Abstract
Probleemstelling:
De literatuur geeft aan dat tevredenheid op intensieve zorgen een onderwerp is waar niet
altijd als eerste aan wordt gedacht, maar het is wel van cruciaal belang voor de patiënt en
zijn of haar familie. Er kunnen verschillende meetinstrumenten gebruikt worden om
tevredenheid te meten. De tevredenheid van patiënten op intensieve zorgen en hun familie
wordt door meerdere factoren bepaald en beïnvloed. Een belangrijke rol is ook weggelegd
voor het medisch team. In deze literatuurstudie werd er gezocht naar welke
meetinstrumenten het meest geschikt zijn voor tevredenheid op intensieve zorgen, en
welke specifieke factoren van invloed zijn op tevredenheid en hoe er op een gepaste manier
aan gewerkt kan worden.
Doelstelling:
Het doel van deze literatuurstudie was om te achterhalen welke factoren een invloed
hebben op de tevredenheid van een patiënt en zijn/haar familie op intensieve zorgen en
welke rol het team hierin speelt. Daarnaast werd er gekeken met welke meetinstrumenten
tevredenheid op intensieve zorgen het meest objectief te meten is.
Methode:
Er werd een PICO opgesteld en enkele kernbegrippen werden geselecteerd van waaruit de
literatuurstudie zou vertrekken. Volgende zoekmachines werden gebruikt om relevante
wetenschappelijke artikels te vinden: PubMed en Limo. Daarnaast werd ook de
sneeuwbalmethode toegepast op de in eerste instantie gevonden artikels om zo meerdere
artikels te bekomen.
Resultaten:
Uit de literatuur werd geconcludeerd dat de Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI),
de Society of Critical Care Medicine Family Needs Assessment (SCCMFNA), de Critical Care
Family Satisfaction Survey (CCFSS), de the Family Satisfaction in the Intensive Care Unit
(FS-ICU) de meest geschikte meetinstrumenten waren voor tevredenheid op intensieve
zorgen. De factoren die tevredenheid beïnvloeden waren informatie en educatie,
bezoekuren, overbelasting, pijncontrole, infrastructuur, comfort en welbevinden,
communicatie en transfers.
Conclusie:
Uit de literatuurstudie kwamen uiteindelijk acht factoren die tevredenheid van een patiënt
op intensieve zorgen en zijn/haar familie kunnen beïnvloeden. De betrokkenheid van
zorgverleners in deze verschillende factoren was wisselend. Daarnaast werden ook de
algemene overbelasting van een patiënt en de mogelijke meetinstrumenten voor
tevredenheid aangekaart.
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3. Introductie
Intensieve afdelingen bieden levensreddende behandelingen in een uiterst hightech
omgeving. Deze afdelingen zijn de laatste jaren sterk geëvolueerd, zowel qua
accommodatie en voorzieningen alsook qua technologische vooruitgang van
behandelingstechnieken. Patiënten tevredenheid is in ziekenhuizen een belangrijke factor
bij de beoordeling van de kwaliteit van de zorg. Ondanks dit gegeven kan in vraag gesteld
worden in welke mate de patiënt ook effectief tevreden of ontevreden is over zijn verblijf
in het ziekenhuis, specifiek over de intensieve afdelingen (Meriläinen et al., 2013).
Een verblijf op intensieve zorgen is een bron van fysieke en psychologische stress voor de
patiënt waarbij hij wordt blootgesteld aan specifieke situaties gerelateerd aan technische
zorg, veiligheid en monitoring. (Lombardo et al., 2013) Doch zijn kritiek zieke patiënten
zich, omwille van sedativa, niet altijd bewust van de zorgen die rondom hen gebeuren en
zijn ze vaak niet in staat te communiceren waardoor het moeilijker is om actief deel te
nemen aan de besluitvorming van hun behandelingsproces (Kongsuwan & Rustam, 2017;
Peña et al., 2016).
In deze proef werd dieper ingegaan op de oorzaken en beïnvloedende factoren die een
invloed hebben op de tevredenheid van de patiënt en in welke mate hierop kan worden
ingespeeld door de betrokken hulpverleners. Hierin werd de evaluatie van de zorg,
betrokkenheid bij de besluitvorming van het behandelingsproces, de communicatie met
patiënt en familie, pijncontrole, etc. in acht gehouden om zo veel mogelijk objectieve
gegevens te verzamelen die een invloed kunnen hebben op de tevredenheid.
Daarnaast werd in de analyse niet enkel gericht op de patiënt, maar ook op de familie en
naasten. Door met al deze aspecten rekening te houden, werd een objectieve analyse van
de tevredenheid op intensieve afdelingen gemaakt, waaruit de onderzoeksvraag werd
opgesteld.
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4. Methodologie
De uiteindelijke onderzoeksvraag waarmee aan het werk werd gegaan: “Welke factoren
bepalen de tevredenheid van een patiënt op intensieve zorgen en zijn/haar familie en welke
rol speelt het medisch team hierin?”.
Om relevante wetenschappelijke artikels voor de literatuurstudie te vinden, werd
vertrokken vanuit de onderzoeksvraag. Allereerst werd er een PICO opgesteld. Door met
de PICO-methode aan de slag te gaan, kon op een gerichte manier naar artikels gezocht
worden.
−

P (problems/patients): Patiënten en hun naasten op de intensieve zorgen

−

I (interventions): Manieren om zorg en omgang aan te passen aan zaken die een
invloed hebben op de tevredenheid

−

C (comparison): /

−

O (outcome): Tevredenheid van de patiënt op intensieve zorgen en zijn/haar
naasten verhogen

Door gebruik te maken van deze PICO konden zoektermen opgesteld worden. De
zoektermen die gebruikt werden, zijn: “Patiënt satisfaction”, “intensive care unit/ICU”,
“pain management”, “Family satisfaction”, “stress, psychological”, “surveys and
questionnaires”.
Deze zoektermen werden ingegeven op twee databases, namelijk Pubmed en Limo-libis.
De zoektermen werden zowel apart, als gecombineerd ingegeven. Deze zoekopdrachten
leverden gecombineerd onder MeSH-Terms en de “OR-optie", 1540068 artikels op. Om de
resultaten te verminderen, werd gebruik gemaakt van limieten: “10 years”, “Humans”,
“English” en “Dutch”. Hierna bleven er nog 660023 artikels over. Met behulp van de “ANDoptie” werd er specifieker verder gezocht omtrent elk apart hoofdstuk van de
bachelorproef.
Tot slot werd ook gebruik gemaakt van “similar articles” om gerelateerde artikels te vinden.
Door deze zoekmethode werd informatie over het onderwerp, alsook heel wat
achtergrondkennis bekomen.
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5. Literatuurstudie
5.1. Patiënt en familie op intensieve zorgen
Patiënten tevredenheid op intensieve zorgen (IZ) hangt nauw samen met het verlenen en
verbeteren van kwaliteitszorg. Jensen et al. (2017) geeft aan dat ook de familie hierbij een
belangrijke rol zal spelen. De familie en naasten hebben op zeer uiteenlopende vlakken
invloed op de patiënten. Zij kunnen inspraak hebben op aspecten gaande van het geven
van medisch gerelateerde feedback tot besluitvorming omtrent verdere behandelingen.
Door de kritiek zieke toestand en de intensieve behandelingen van de patiënten op IZ zal
hun mening en inspraak vaak in het gedrang komen. Het komt frequent voor dat patiënten
weinig tot geen herinneringen hebben over hun opname op intensieve zorgen, wat het
moeilijk maakt om adequate feedback van hen te verkrijgen. Het is echter te afhankelijk
van welke type IZ om hier concrete cijfers over te rapporteren. Familieleden zullen meestal
veel tijd doorbrengen met de patiënt op intensieve zorgen, wat van hen een goede bron
van feedback maakt. Hun beeld omtrent kwaliteitszorg en hun beslissingen hangen ook
nauw samen met deze van de patiënt. Familieleden zullen dus in veel gevallen de meest
correcte en de betrouwbaarste informatiebron zijn omtrent de patiënten tevredenheid op
IZ (Jensen et al., 2017).
In Nederland en Denemarken werd daarom een grootschalig onderzoek gedaan op 21
verschillende intensieve zorgen afdelingen. Zo werd er aan de hand van de euroQ2vragenlijst over verschillende onderwerpen feedback gevraagd aan de familie. De euroQ2vragenlijst is een herwerkte versie van meerdere Noord-Amerikaanse vragenlijsten, naar
Europese standaarden. Deze vragenlijst wordt verder besproken in het hierop volgend
hoofdstuk ‘Meetinstrumenten voor tevredenheid’. Algemeen waren de antwoorden zeer
positief, de hoogste tevredenheidscijfers werden behaald op het vlak van:
-

Bezorgdheid en zorg voor de patiënten
Management van dyspnoe
IZ inrichting en voorzieningen
Mogelijkheid om de patiënt te bezoeken
Verkrijgen van patiënt en ziekte gerelateerde informatie

De laagst scores kunnen gezien worden als werkpunten, met als voornaamste:
-

Management van patiënten agitatie
Emotionele ondersteuning van de familie
Consequente informatie verlenen aan de familie
Het betrekken en ondersteunen van de familie bij medische besluitvorming omtrent
de patiënt

De scores van de laatst genoemde onderwerpen waren nog steeds hoog. Deze scores
duiden dus niet op wat er slecht ging, maar ze geven eerder aan waar er nog ruimte is tot
verbetering (Jensen et al., 2017).
Er werd reeds aangegeven waarom men gaat kijken naar de familie en naasten voor het
verkrijgen van medische feedback en besluitvorming. Dit wordt voornamelijk gedaan
wanneer de IZ patiënt niet actief kan deelnemen aan het maken van beslissingen. In 2016
stelden Peña et al. zich echter de vraag of deze informatie wel relevant was. Zij
onderzochten de verschillen in tevredenheid tussen wat de familie aangaf en wat achteraf
door de patiënten werd ondervonden. Voor het onderzoek werd de FS-ICU 34-vragenlijst
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gedurende 5 maanden toegepast in het ziekenhuis van Santander, Spanje. De FS-ICU 34vragenlijst heeft voornamelijk betrekking op de tevredenheid van de familie van patiënten
op IZ. Ook deze vragenlijst wordt in het hierop volgend hoofdstuk ‘Meetinstrumenten voor
tevredenheid’ verder besproken. Met de studie van Peña et al. (2016) werd duidelijk dat
de tevredenheid op IZ zeer hoog ligt voor zowel de patiënt als hun familie. Er kwamen
enkel lichte verschillen tot uiting tussen patiënt en familie tevredenheid. Het grootste
verschil werd gevonden omtrent het verlenen van medisch gerelateerde informatie. De
patiënten gaven hier een minder hoge score op dan hun familieleden. De onderzoekers
legden de oorzaak hiervan bij de typische werking van een intensieve zorgen afdeling. Het
komt regelmatig voor dat de familieleden tijdens bezoekuren meer uitleg krijgen dan de
patiënt zelf gedurende zijn hele opname krijgt. Dit heeft vaak te maken met het personeel
dat kan vergeten dat de patiënt op een bepaald punt terug in staat is om informatie te
begrijpen en terug actief deel kan nemen aan zijn medisch proces. Een ander verschilpunt
van de studie was dat op het vlak van communicatie met en het respect van het verplegend
personeel, de patiënten hoger scoorden dan hun familie.

5.2. Meetinstrumenten voor tevredenheid
Beoordelingen omtrent tevredenheid kunnen op verschillende manieren verkregen worden.
De meest gebruikte instrumenten zijn hierbij interviews en vragenlijsten. Interviews met
open vragen en andere cognitieve debriefing technieken bieden waardevolle en
gedetailleerde persoonlijke informatie, maar beschikken slechts over beperkte
kwantitatieve mogelijkheden. Aan de andere kant zijn er vragenlijsten die een reeks
standaard antwoorden omvatten waardoor veel meer informatie verzameld kan worden.
Vragenlijsten verhogen de kwantiteit van studies, maar verlagen daarbij wel de diepgang
in antwoorden die wel bij cognitieve debriefing technieken mogelijk zijn. Als vragenlijsten
toch kwalitatief accurate beoordelingen dienen op te leveren, zouden zij sterke
psychometrische kenmerken moeten bevatten. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn
volgens Jensen et al. (2017) betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit. Pas dan zouden
de bevraagde items geschikt zijn voor de populaties waarvoor ze worden gebruikt (Jensen
et al., 2017).
De kwaliteit van zorg waargenomen door de patiënten en hun familie is actueel in de
ziekenhuisbeoordeling een belangrijke focus. Algemeen spelen verwachtingen van zorg,
verstrekte informatie, communicatie, ziekenhuisinfrastructuur en patiënt- en
familiegerelateerde factoren allemaal een rol in de tevredenheid van de familie over de
zorg op een intensieve zorgen dienst. Daarnaast is de tevredenheid van de familie ook
gerelateerd aan het verstrekken van duidelijke informatie, omdat dit hen de mogelijkheid
geeft actief deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Vandaag de dag zijn er
verschillende meetinstrumenten, meestal vragenlijsten, om de tevredenheid van families
van patiënten op intensieve zorgen te meten (van den Broek et al., 2015). In de review
van van den Broek et al. (2015) werden meetinstrumenten beoordeeld op kwaliteit en
psychometrische eigenschappen. Vier meetinstrumenten van goede kwaliteit (niveau 1
volgens het classificatiemodel van Cohen) kwamen hieruit naar voor:
-
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Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI),
Society of Critical Care Medicine Family Needs Assessment (SCCMFNA),
Critical Care Family Satisfaction Survey (CCFSS),
the Family Satisfaction in the Intensive Care Unit (FS-ICU).

De CCFNI (Critical Care Family Needs Inventory) bestaat uit vijfenveertig onderdelen en
meet wat de noden van de familie zijn in relatie met vijf domeinen; informatie, comfort,
nabijheid, zekerheid en steun. Vragen omtrent deze domeinen worden beantwoord op een
Likertschaal (vier mogelijke punten).
De SCCMFNA (Society of Critical Care Medicine Family Needs Assessment) bestaat uit
veertien onderdelen en meet de noden van de familieleden in verband met attitude,
communicatie, steunende vaardigheden en isolatie. De antwoorden worden ingevuld op
een uit vier punten bestaande Likertschaal.
De CCFSS (Critical Care Family Satisfaction Survey) is een meetinstrument specifiek
ontworpen voor de tevredenheid van de familie van patiënten over intensieve zorgen. Het
bestaat uit 20 onderdelen over 5 domeinen heen, namelijk zekerheid, informatie,
nabijheid, steun en comfort. De vragenlijst wordt beantwoord op een Likertschaal die uit
vijf punten bestaat (van den Broek et al., 2015).
De Family Satisfaction in the ICU (FS-ICU) vragenlijst heeft goed ingeburgerde
psychometrische eigenschappen (betrouwbaarheid en validiteit). De FS-ICU meet
algemene tevredenheid over de zorg en tevredenheid over de kwaliteit van informatie en
besluitvorming. Daarnaast bevat de vragenlijst drie open vragen voor opmerkingen; ‘Heeft
u aanbevelingen hoe de zorg op een IZ verbeterd zou kunnen worden?’, ‘Wilt u iets
vermelden dat goed verliep?’ en ‘Heeft u verdere opmerkingen of aanbevelingen die het
team op de IZ zouden kunnen helpen?’ (Schwarzkopf et al., 2013).
Van deze vier vragenlijsten, gaven de CCFNI (Bijlage 1) en de FS-ICU (Bijlage 2) de beste
psychometrische eigenschappen weer. Deze vragenlijsten verschillen onderling nog. De
CCFNI is hoofdzakelijk ontworpen om de noden van de familie te meten, bij de FS-ICU ligt
de focus op tevredenheid van de familie (van den Broek et al., 2015).
De Quality of Dying and Death Questionnaire (QODD-vragenlijst) is een Amerikaanse
vragenlijst die de familie beoordeling onderzoekt omtrent kwaliteit van sterven en de dood
op intensieve zorgen. Deze QODD-vragenlijst werd in 2013 toegepast in een Nederlandse
studie van Gerritsen et al., maar een hoog percentage van irrelevante of ontbrekende
antwoorden suggereerde dat de vragenlijst niet automatisch over te brengen was naar
Europese intensieve zorgen omstandigheden. Beide vragenlijsten waren in Noord-Amerika
ontwikkeld en gevalideerd. Aangezien er belangrijke culturele verschillen zijn tussen
Noord-Amerika en Europa, is het logisch dat de vragenlijsten zonder culturele adaptatie
verminderen in validiteit.
Jensen et al. (2015) begon daarom een studie met als algemeen doel de vragenlijsten aan
te passen en te valideren om de ervaringen van families omtrent kwaliteit van zorg voor
kritiek zieke en stervende patiënten op IZ te evalueren. Dit op basis van de FS-ICU en de
QODD vragenlijsten, aangepast aan de Noord-Europese omgeving en omstandigheden.
Deze vragenlijst, die werd bewerkt naar de Europese standaarden, werd zo de euroQ2vragenlijst (European Quality Questionnaire) genoemd. De euroQ2-vragenlijst (Bijlage 3)
werd in de studie als relevant en begrijpelijk beoordeeld door de bevraagde familieleden
van IZ patiënten, wat duidde op een hoge indruks- en inhoudsvaliditeit. Het percentage
van ontbrekende gegevens was laag en de test-hertest betrouwbaarheid was
aanvaardbaar. Verdere validatie was echter noodzakelijk voordat deze maatregelen klaar
zouden zijn voor gebruik in kwaliteitsbeoordeling of klinische praktijk in Europese
intensieve zorgen afdelingen.
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5.3. Beïnvloedende factoren op tevredenheid
5.3.1. Informatie en educatie
De ziekte van een familielid is vaak traumatisch en zorgt voor stress. Het gebruik van
medisch jargon maakt het voor de familie moeilijk om de uitleg over behandelingen te
begrijpen. Alhoewel familieleden duidelijk nood hebben aan informatie, is het team door
een gebrek aan tijd of motivatie niet altijd in staat om de IZ setting (naakte patiënten,
invasieve procedures, machines met alarmen) adequaat te verduidelijken. De emotionele
ervaring van een buitenstaander wordt gemakkelijk onderschat door het medisch team.
Als gevolg hiervan gaan families vaak op zoek naar informatie via inadequate kanalen
(mondeling doorgegeven informatie, internet, televisie). Hier vinden ze onbetrouwbare en
nutteloze informatie over de toestand van de patiënt en krijgen ze onwaarschijnlijke
verwachtingen (Mistraletti et al., 2017).
Een opname op intensieve zorgen gaat gepaard met sterke emoties als woede, ontkenning,
schuld en angst voor het verliezen van een familielid. Het is dus belangrijk om voldoende
tijd te kunnen doorbrengen bij de kritiek zieke patiënt voor de familie zodat ze kunnen
omgaan met de emotionele stress. Families willen duidelijke en begrijpelijke informatie,
vrij van onregelmatigheden, die op een directe, eerlijke en empathische manier gegeven
wordt. Het zorgen voor betere informatie, samenwerking en communicatie wordt
geassocieerd met het beter tegemoet komen aan de noden van de familie en verhoogt het
niveau van hun tevredenheid. Familieleden willen met een arts of verpleegkundige spreken
over de toestand en de prognose van de patiënt. Gezien de hoogtechnologische omgeving
waar ze niet vertrouwd mee zijn en de onzekerheid die ze ervaren, willen familieleden dat
een teamlid van IZ hun uitleg geeft over de zorg, de afdeling, het materiaal, en wat ze zelf
kunnen doen voor de patiënt tijdens de bezoekuren (Vandijck et al., 2010).
De familieleden van kritiek zieke patiënten hebben een verhoogd risico op angst, depressie
of posttraumatische stressstoornis (PTSD). De prevalentie van PTSD bij de familieleden
van patiënten op intensieve zorgen is 33%. Ze kunnen getuige zijn van invasieve
behandelingen, met onvertrouwde medische procedures en apparaten. Een groot deel van
de familieleden heeft in de eerste 3 tot 5 dagen na de opname van een familielid op
intensieve symptomen van posttraumatische stress (57%), angst (80%) en depressie
(70%) (Mistraletti et al., 2017).
In het onderzoek van Vandijck et al. (2010) maakten 30 intensieve zorgen diensten
(52,6%) uit een steekproef van 57 IZ-diensten gebruik van een extra ruimte om
familieleden informatie te geven met betrekking tot de gezondheidstoestand van hun
familielid. 32 IZ-diensten (46,1%) zorgden voor een informatiebord in de wachtruimte en
een informatiebrochure, en 25 IZ-diensten (43,9%) hadden een website ontwikkeld. De
informatie die via deze middelen werd gegeven was meestal algemeen van aard, zoals
bezoekbeleid, procedures van opname en ontslag, contactgegevens, en namen van de
leidinggevenden. In geen enkele IZ werd de familie geïnformeerd door de secretaresse, de
verpleegkundig assistent of de kinesitherapeut, enkel door artsen of verpleegkundigen. 26
IZ-diensten (45,6%) gaven alle benodigde informatie via de telefoon, waaronder diagnose,
prognose en behandeling, maar 3 IZ-diensten (5,3%) benadrukten het belang van enkel
met geïdentificeerde familieleden te communiceren. Een gestructureerd overleg met
familie binnen de 24u na opname werd routinematig uitgevoerd in 42 IZ-diensten (73,7%).
Alle IZ-diensten gaven informatie over de aandoening, de (vermoedelijke) diagnose en de
gestarte behandeling. Navolgende gesprekken met de verantwoordelijke verpleegkundige
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of arts werden systematisch georganiseerd in 38 IZ-diensten (66,7%) en in 11 IZ-diensten
enkel op verzoek van de familie. Van de 38 IZ-diensten waar er systematisch besprekingen
waren met het team, gaven er 37 (94,7%) informatie over de prognose van de patiënt, 36
IZ-diensten (94,7%) gaven informatie over de diagnose en over de diagnostische
interventies die gebeurd of gepland waren en 35 IZ-diensten (92,1%) gaven informatie
over de behandeling en therapeutische mogelijkheden. Sociale informatie (bijvoorbeeld
wanneer de familie wil spreken met een psycholoog of sociaal werker bij praktisch,
financiële of organisatorische problemen) werd systematisch gevraagd in 15 IZ-diensten
(39,5%).
Uit het onderzoek van Vandijck et al. (2010) bleek dat in ¾ van de gevallen een
gestructureerde eerste overleg met de familie plaatsvond, en in ¼ van de gevallen vond
ook een laatste overleg plaats. Een informatief eerste overleg bij opname is een belangrijke
beïnvloedende factor in gestructureerde communicatie met onmiddellijke naasten van de
patiënt. De kwaliteit van dit eerste overleg is van cruciaal belang voor het
bevattingsvermogen van de familie. Voorgaande studies tonen aan dat familieleden
informatie willen over de toestand, de prognose en de precieze behandeling van de patiënt
en dit minstens één keer per dag. Verder verwachten ze informatie over de dagelijkse zorg
aan de patiënt, de redenen voor bepaalde behandelingen, de IZ als geheel, het materiaal,
de verschillende disciplines die aanwezig zijn op de afdeling en wat ze zelf bedside kunnen
doen voor hun naaste. De frequentie en duur van de overlegmomenten zijn secundair aan
de kwaliteit van het eerste overleg. Voor families is wachten een van de moeilijkste taken.
De beschikbaarheid van een wachtruimte is een andere belangrijke nood van de familie,
en verhoogt hun tevredenheid. Het voorzien van een informatiebord en informatiebrochure
in de wachtruimte zorgt voor een beter begrip.
In de studie van Mistraletti et al. (2017) werd een vergelijking gemaakt tussen een
controlegroep (144) en interventiegroep (179) familieleden voor en na de introductie van
een informatiebrochure en website. Na opname op intensieve zorgen van hun familielid
was er dagelijks een overleg met de arts. Bij beide groepen werd tussen dag 3 en 7 een
vragenlijst bezorgd aan de arts en het voornaamste familielid. De artsen vulden een
vragenlijst aan waarin ze de informatie terugkoppelden die ze gaven over prognose,
behandeling en orgaanfalen. Dit samen met een persoonlijke mening over hun interventies,
rekening houdend met het begrip en de bereikbaarheid van de familie. Het familielid vulde
een vragenlijst in waarin vier elementen naar voor kwamen; het begrijpen van de medische
informatie, tevredenheid met de zorg (CCFNI, Critical Care Family Needs Inventory
Vragenlijst), angst en depressie (HADS-schaal, Hospital Anxiety and Depression Scale,
score van 0-21, >7 toonde gemiddelde angst en depressie aan) en PTSD (screeningschaal,
score van 0-7, >3 toonde verhoogd risico op PTSD aan). De interventiegroep die een
brochure hadden gekregen en de website hadden bezocht, begrepen de behandeling
(p=0,027) en prognose (p=0,040) van hun familielid beter dan de controlegroep.
Daarnaast werd aangetoond dat familieleden een slechte prognose beter konden
inschatten dan een goede prognose. Op gebied van het begrip van orgaanfalen was er
geen significant verschil (p=0,741). Familieleden die in de interventiegroep zaten, hadden
minder kans op PTSD.
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5.3.2. Bezoekuren
In België worden jaarlijks naar schatting 1,4 miljoen patiënten opgenomen op intensieve
zorgen, dus aandacht voor de noden van hun naasten is dus van groot belang (Gemmel et
al., 2005). De intensieve zorgen eenheid is de voorbije decennia veranderd naar een plaats
met high-tech acute zorg, met een korte verblijfsduur. Een opname op intensieve zorgen
is dan ook een belangrijke oorzaak van fysieke en psychologische stress voor de patiënt
en zijn/haar familie. Alhoewel het bewezen is (Plowright, 1996; Fumagalli et al., 2006;
Quinio et al., 2002) dat liberaal bezoek, wanneer er op elk moment van de dag bezoek
wordt toegelaten bij de patiënt, voordelig is voor zowel de patiënt als de familie, hebben
de meeste intensieve zorgen afdelingen in West-Europa een strikte bezoekregeling waarbij
de uren vooraf vastgelegd zijn. Tijdig eerlijke en begrijpbare informatie ontvangen blijkt
een van de belangrijkste noden van de familie van de kritiek zieke patiënt (Vandijck et al.,
2010).
Families vragen meer tijd en flexibiliteit in de bezoekregeling. Het ontvangen van bezoek
verbetert het welbevinden van de patiënt, vermindert de angst van de familie en verbetert
de door de familie ervaren kwaliteit van zorg. Nabijheid bij de patiënt in kritieke situaties
wanneer de dood dreigt, is nog belangrijker en een hulp in het rouwproces. Door het risico
op infecties en potentiële psychologische trauma’s is het bezoekbeleid voor pediatrische
patiënten vaak nog restrictiever. Er blijkt echter geen toename in infecties in pediatrische
en neonatale IZ-diensten waar bezoek is toegelaten. Kinderen die hun ziek familielid
bezoeken, kunnen de situatie en het ziekteproces beter begrijpen. Verschillende
internationale aanbevelingen zeggen dat bezoeken van familie niet gelimiteerd zouden
moeten worden, alhoewel logischerwijs het bezoek moet worden aangepast aan de wensen
van de patiënt en zijn klinische toestand. De patiënten hebben het recht op zorg en affectie
van hun naasten. Indien het haalbaar is met de klinische toestand van de patiënt, zou het
mogelijk moeten zijn voor familie om mee te werken aan sommige aspecten van de zorg,
zoals hygiënische zorg, hulp bij de maaltijdbedeling, of de stimulatie tot het uitvoeren van
kinesitherapeutische oefeningen, dit alles onder verpleegkundig toezicht. De familie de
mogelijkheid bieden om bij te dragen aan het herstel van de patiënt, kan een positief effect
hebben op de patiënt en de zorgverlener, en kan de relatie en communicatie met de
professionals bevorderen (Escudero et al., 2014).
In november 2006 werd voor het onderzoek van Vandijck et al. (2010) een vragenlijst naar
de hoofdverpleegkundigen van alle intensieve zorgen diensten (met minstens 6 bedden)
in België gestuurd. De vragenlijst bevatte vragen omtrent:
-

De tijd, het aantal en de duur van de bezoeken;
Het aantal, de leeftijd en relatie van de bezoekers die tegelijkertijd werden
toegelaten;
Het gebruik van een wachtruimte;
De organisatie van overlegmomenten met de familie;
Welke informatie werd gegeven en op welke manier deze werd gebracht;
Het gebruik van een informatiebrochure;
De beschikbaarheid van een website.

Alle 57 IZ-diensten die deelnamen aan het onderzoek, hadden een strikte bezoekregeling,
waarbij er 2 of meer bezoekmomenten waren op vooraf vastgelegde tijdstippen. Het totaal
aantal bezoekers per bezoekmoment was in alle IZ-diensten beperkt, met een gemiddelde
van 2,4 bezoekers. 27 IZ-diensten (47,4%) lieten bezoek toe op vooraf bepaalde
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momenten in de namiddag of avond. Op 10 IZ-diensten (17,5%) kon de familie ook in de
ochtend op bezoek komen. Kinderen zonder leeftijdslimiet werden toegelaten in 9 IZdiensten (15,8%). In 6 IZ-diensten (10,5%) was er geen wachtruimte beschikbaar.

5.3.3. Overbelasting op intensieve zorgen
De technologie en apparatuur is in eender welk ziekenhuis het meest geavanceerd op
intensieve zorgen. Met de enorme vooruitgang van medische mogelijkheden en
behandelingen, zijn ook voor de patiënten heel wat zaken veranderd. Zo worden zij aan
meer apparaten verbonden, wat dan ook voor meer kabels en alarmen zal zorgen. Daarbij
komen nog een heel aantal andere storende elementen als geuren, geluiden, verlichting,
temperatuurverschillen en alle onaangenaamheden van eventuele medepatiënten. Al deze
factoren veroorzaken zowel mentale als fysieke stress voor de patiënt (Meriläinen et al.,
2013).
Wanneer patiënten langere tijd gehospitaliseerd zijn, zullen zij zich aanpassen aan de
situatie en de dagelijkse routine van het ziekenhuis. Patiënten bouwen een vertrouwen op
in het medisch personeel en accepteren de structuur en gewoontes van de afdeling waar
zij liggen. Dit neemt de individualiteit en het gevoel van de controle over het eigen lichaam
weg. Wisseling van personeel, communicatieve problematiek, desoriëntatie in tijd, plaats
en toestand zijn andere stress verhogende factoren gerelateerd aan de sociale situaties op
intensieve zorgen. Voor de patiënt bestaat een typische dag op intensieve zorgen uit veel
korte contacten met een grote uitgebreidheid aan medisch personeel. Al deze contacten,
direct en indirect, hebben een invloed op de patiënt. Dit is belangrijk aangezien een gebrek
aan kwaliteitsvolle communicatie kan leiden tot een daling van de fysieke en
psychologische gezondheid van de patiënt. In de studie werd aangetoond dat er meerdere
verpleegkundige acties werden uitgevoerd zonder vooraf de patiënt te informeren. Op
andere momenten kregen de patiënten dan weer niet genoeg tijd om te reageren op de
verkregen informatie.
De studie van Meriläinen et al. (2013) duidt aan dat de frequente onderzoeken en
interventies op een dienst intensieve zorgen inderdaad meer kortdurende informatieve
communicatie teweegbrengt. Dit zorgt er alleen voor dat de patiënten weten welke
onderzoeken op dat moment gepland zijn. Ze krijgen echter geen adequate uitleg en
informatie over de nabijgelegen omgeving en hun sociale wereld. Voor patiënten op
intensieve zorgen is het zeer moeilijk om via korte gesprekken een duidelijk beeld te
verkrijgen omtrent plaats, tijd, gebeurtenissen en over hun algemene toestand. Bij het
ontwaken na sedatie of door bewustzijnsstoornissen kan de IZ omgeving dan ook zeer
onbegrijpelijk zijn voor deze patiënten. De patiënten hadden ook duidelijk moeite met het
onderscheiden van stemmen en met het bepalen van wie er werd aangesproken op de
kamer. Zo kwam het voor dat patiënten vragen beantwoordden die bedoeld waren voor
een andere patiënt. Patiënten reageerden ook vaker dan verwacht op factoren die te maken
hadden met de IZ omgeving zoals alarmen van de monitors, telefoon geluiden, radio,
televisie, gesprekken elders op de afdeling, sluiten van schuiven en kasten, openen van
verpakkingen, etc. Adequate communicatie is zeer belangrijk voor IZ patiënten en kan het
herstel versnellen. Inadequate communicatie zorgt echter voor angst, bezorgdheid, stress,
frustraties, gevoelens van controleverlies en depersonalisatie (Meriläinen et al., 2013).
In 2017 deed Dziadzko et al. een onderzoek naar acute psychologische stress bij patiënten
die langer dan 48 uur mechanische beademing kregen op een intensieve zorgen dienst. Dit
was een prospectieve observationele studie in medische en heelkundige intensieve
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afdelingen. Hierbij werden 50 patiënten en 44 families bevraagd over wat de patiënt, op
emotioneel vlak, beter en slechter liet voelen gedurende de hospitalisatie. Een overzicht
van deze resultaten is terug te vinden in Tabel 1.

Wat de patiënt
psychologisch
slechter deed
voelen

Patiënten perspectief

Familie perspectief

Communicatie moeilijkheden

Geïntubeerd worden

Omgevingsfactoren (geluid, alarmen,
gelach, te veel licht)

Gesedeerd worden

Procedures (frequent/’s nachts) en
beperkingen

Communicatie moeilijkheden

Hallucinaties en angsten
Intubatie
Gebrek aan slaap
Complicaties
Onmogelijkheid tot schrijven
Inadequate uitleg van het personeel
Slecht nieuws omtrent diagnose/prognose
Onzekerheden in diagnose
Uitstel van intubatie/IZ verblijf

Gehospitaliseerd worden
Verwardheid/desoriëntatie
Dyspnee
Beperkingen/fixatie
Geluidsoverlast (alarmen/geluid van de buren)
Langdurig IZ verblijf
Hallucinaties/angsten (van de dood)
Slaapgebrek
Frequente onderzoeken en onaangename
procedures (bronchoscopie)
Complicaties

Geluidsoverlast van de gang/afdeling

Incontinentie

Gebrek aan privacy

Gewaarwording van de ziekte

Dokters die weigeren om onnodige
voorschriften te geven die de patiënt wou
(medicatie/bloedtransfusie)

Honger-/dorstgevoel

Verpleging met een ruwe/geïrriteerde toon

Lege muur zonder raam waar de patiënt op
uitkijkt

Dorstgevoel

Ziektegevoel

Ongepaste mopjes

Wat de patiënt
psychologisch
beter deed
voelen

Emotionele bijstand
(klinisch/familie/geestelijk)
Omgevingsfactoren (televisie,
foto’s/tekeningen, muziek/radio)

Zorgzaam/attent/informatief/supportief/
ondersteunend/compassioneel/betrokken/
oprecht/toegewijd/professioneel team
Mogelijkheid tot communicatie/praten

Geruststelling/aanmoediging

Extubatie

Uitleg/voorzien van volledige informatie/
beantwoorden van vragen

Volledige antwoorden en uitleg voor de patiënt

Fysiek contact (hand
schudden/vasthouden, schouderklopje)

Aanwezigheid van familie

Extubatie
Fysieke therapie/wandelen
Tijd bij de patiënt
Aanwezigheid van het team
Humor van het team

Geruststelling/aanmoediging
Foto’s/kaarten/berichten van de familie
Zachte muziek
Stilte
Pijncontrole
Stopzetting van voedselbeperkingen

Goed nieuws krijgen van het team
Het gevoel dat men gezonder wordt
Lekker eten
Attente/zorgende/aangename/
hulpbiedende verpleegkundigen

(Dziadzko et al., 2017)
Tabel 1: Beïnvloedende factoren op het psychologisch welbevinden bij patiënten en familie.

5.3.4. Pijncontrole
Pijn is een onaangename, sensorische en emotionele ervaring die meestal gekoppeld is
aan een potentiële weefselbeschadiging. Hoewel het verminderen van pijn een
fundamenteel aspect is in de zorg op een intensive afdeling, beleeft de meerderheid van
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de patiënten tijdens hun opname pijn. Dit vooral tijdens het wentelen, hygiënische zorgen
of zelfs in rust (Shaikh et al., 2017).
Adequaat en correct pijnmanagement is een noodzakelijk gegeven in de gezondheidszorg.
Ondoeltreffende pijnbehandeling kan leiden tot een duidelijke afname van de klinische en
psychologische resultaten maar ook de algemene kwaliteit van zorg voor de patiënt zal
aanzienlijk dalen. Een goed management van acute pijn resulteert in de verbetering van
de verschillende behandelingen en het vergroten van de patiënttevredenheid. Een cruciale
pijler tijdens de pijncontrole is rekening houden met hoe de patiënt pijn ervaart. Elke
patiënt ervaart pijn op verschillende manieren waardoor pijnmanagement hierop ingesteld
moet worden (Glowacki, 2015).
Hoewel pijn als overheersende factor op de tevredenheid van de patiënt op een intensieve
afdeling gerapporteerd wordt, blijven de beoordeling percentages van pijn zeer laag. Dit is
vooral te wijten aan het onvermogen van kritiek zieke patiënten om hun pijn te
communiceren ten gevolge van sedatie, cognitieve stoornissen, verlamming of
mechanische ventilatie (Georgiou et al., 2015).
Uit onderzoek van Payen et al. (2009) is gebleken dat bij 42% van de patiënten pas op de
tweede dag van de opname op intensieve zorgen een bevraging van de pijn gebeurt, terwijl
wel 90% van de patiënten opiaten toegediend krijgen. Onnauwkeurige pijnbeoordeling en
de ontoereikende behandelingen van pijn bij kritiek zieke patiënten die daaruit volgen,
kunnen op korte en lange termijn fysiologische en psychologische gevolgen hebben. Uit
het onderzoek van Payen et al. (2009) is gebleken dat het inconsistent gebruik van
gestandaardiseerde instrumenten voor de bepaling van pijn een van de grootste factoren
is tot onvoldoende pijnbestrijding. Om aan goede pijnbestrijding te doen is het noodzakelijk
om routinematig een pijncontrole uit te voeren. Door onderzoek van de Society of Critical
Care Medicine (SCCM) werd de Numeric Rating Scale (NRS) erkend als de beste
pijnbeoordelingstool bij communicatieve patiënten. Bij patiënten die niet communicatief
zijn kan de Behavioral Pain Scale (BPS) gebruikt worden. Het is geweten dat het gebruik
van een betrouwbare tool voor de beoordeling van gedrag en pijn kan helpen bij een
vroegtijdige herkenning van pijn bij de kritieke zieke patiënt (Georgiou et al., 2015).

5.3.4.1. De impact van een pijnbeoordelingsprotocol
In de onderzoeken van Rose et al. (2013) en van Arbour et al. (2011) werd er gekeken
naar de impact van een pijnbeoordelingsprotocol op de documentatie van pijn en de
omgang hiermee. De resultaten van deze twee artikels zijn zeer samenlopend. Er is
namelijk gebleken dat er meer pijnbeoordelingen gebeuren en dat pijn vaker opnieuw
geëvalueerd wordt. Hierdoor wordt pijn frequenter en sneller opgemerkt, waardoor er
sneller een behandeling opgestart kan worden.

5.3.4.2. De impact van een goed pijnassessment op het gebruik van
medicatie
Zowel het onderzoek van Rose et al. (2013) als het onderzoek van Arbour et al. (2006)
handelen ook over de impact van een pijnbeoordelingsprotocol op de hoeveelheid
toegediende medicatie op intensieve afdelingen. De studie van Rose et al. (2013)
onderzocht de effectiviteit van een critical-care pain observation tool en het beheer van
analgetica en sedativa bij kritiek zieke patiënten, die niet in staat waren om zelf hun pijn
te rapporteren. Uit deze studie vloeide voort dat de implementatie van het
beoordelingsprotocol verschillende gevolgen had op het gebruik van opiaten en
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benzodiazepines. Zo werd op de cardiovasculaire intensieve afdeling een kleine daling in
het gebruik van opiaten waargenomen en een zeer grote daling in het gebruik van
benzodiazepines (p<0,001) In tegenstelling tot de cardiovasculaire afdelingen zorgde dit
protocol op andere intensieve afdelingen voor een toename in het gebruik van opiaten en
bleef het gebruik van benzodiazepines ongewijzigd. Het protocol zorgde dus voor een
andere omgang met medicatie op alle deelnemende intensieve afdelingen. De studie van
Arbour et al. (2011) onderzocht de effectiviteit van de CPOT (Critical Care Pain Observation
Tool) bij kritiek zieke patiënten die niet in staat waren om zelf hun pijn te kunnen
rapporteren. Uit dit onderzoek bleek dat er een afname in de toediening van pijnstillende
middelen was in de groep patiënten waarbij de tool gebruikt werd tegenover de groep
patiënten waarbij ze de standaardprocedure uitoefenden (p=0,05). Ook is gebleken dat de
groep zonder de vernieuwde tool twee keer zoveel benzodiazepines toegediend kreeg.

5.3.4.3. De impact van een goed pijnbeleid op de mechanische ventilatie
en het ontwikkelen van complicaties
In de onderzoeken van Payen et al. (2009) en Chanques et al. (2006) werd gekeken of
een beter pijnbeleid invloed had op de duur van de mechanische ventilatie en het
verminderen van mogelijke complicaties. Uit beide onderzoeken bleek dat de periode van
mechanische ventilatie significant verkort (p=0,05) kan worden door een beter pijnbeleid,
aangezien de weaning procedure sneller uitgevoerd kon worden. Ook het risico op
ventilator associated pneumonia (VAP) (p=0,003) daalde door een goed pijnbeleid. Verder
toonde het onderzoek van Chanques et al. (2006) een duidelijke daling van het totale
aantal ziekenhuisinfecties in de interventiegroep, zo werd naast een daling van VAP ook
een statistisch significante daling (p<0,05) in het aantal katheter-gerelateerde infecties,
blaasinfecties en sepsis vastgesteld bij de interventiegroep.

5.3.4.4. De impact van een goed pijnbeleid op de verblijfsduur op de
intensieve afdeling
Uit onderzoek van Payen et al. (2009) is gebleken dat de duur van de opname op de
intensieve afdeling van patiënten die een correcte pijnbeoordeling en -bestrijding kregen
met vijf dagen verkort kon worden. Zowel het onderzoek van Chanques et al. (2006) als
het onderzoek van Topolovec-Vranic et al. (2010) stemden niet toe met deze conclusie.
Uit beide onderzoeken is gebleken dat de beoordeling van pijn geen significante invloed
(p=0,04) heeft op de verblijfsduur van patiënten op de intensieve afdelingen.

5.3.4.5. De impact van een goed pijnbeleid op de algemene tevredenheid
van patiënten
Uit de onderzoeken van Topolovec-Vranic et al. (2010) en van Georgiou et al. (2015) blijkt
de algemene tevredenheid van de patiënt na het implementeren van een pijntool. Uit beide
onderzoeken is gebleken dat een groot deel van de patiënten zowel voor als na het
implementeren van een vernieuwende pijntool, tevreden waren over de manier waarop de
artsen en verpleegkundige reageerden op hun meldingen van pijn. In deze vernieuwende
pijntool wordt de pijn van de patiënt systematisch beoordeeld aan de hand van pijnschalen
en wordt er zo nodige medicatie toegediend om de pijn te behandelen. In de studie van
Topolovec-Vranic et al. (2010) werd de Nonverbal Pain Scale (NVPS) gebruikt.De patiënten
uitten hun overtuiging dat het personeel van de intensieve afdelingen alles deden wat ze
konden om de pijn onder controle te krijgen.
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5.3.5. Infrastructuur van een dienst intensieve zorgen
Een studie uit Frankrijk (Lombardo et al., 2013) gaf aan dat slechts 72% van de IZdiensten enkel éénpersoonskamers heeft, 66% heeft natuurlijke lichtinval, 26% heeft
toegang tot een telefoon, 38% heeft toegang tot een radio, 68% heeft een zichtbare klok
en slechts 11% geeft de datum weer. Het gebrek aan natuurlijk licht en een zichtbare klok
zorgt voor een verminderde oriëntatie in tijd en een verstoring van het dag-nacht ritme.
Te veel licht tijdens de nacht leidt tot verminderde secretie van melatonine, een hormoon
belangrijk voor het induceren van de slaap. Eén van de meest frequent voorkomende
klachten van patiënten is de onmogelijkheid tot slapen door te veel licht en lawaai.
Onderzoek van Kamdar et al. (2013) toont aan dat er een verband bestaat tussen een
slechte slaapkwaliteit en delirium, dit zorgt dan weer voor nieuwe complicaties op korte en
lange termijn. Het voorkomen van delier vermindert wanneer nachtrust verbeterd wordt
door omgevingsfactoren aan te pakken (bijvoorbeeld slaapmaskertje en oordopjes aan de
patiënten geven) (Weinhouse et al., 2009). Om de slaap van de patiënten te verbeteren
moeten bepaalde strategieën ingevoerd worden zoals een goed management van alarmen,
adequate verlichtingssystemen en verhoogde bewustheid van het belang van goede slaap
bij de professionals.
Eén van de meest voorkomende klachten bij familie is het feit dat de wachtruimtes
oncomfortabel en onaangenaam zijn. Deze ruimtes zouden zowel praktisch (toiletten en
cafetaria nabij) als uiterlijk (typisch somber uiterlijk vermijden) comfortabeler moeten
gemaakt worden (Escudero et al., 2014).
Een verblijf op intensieve zorgen is een bron van fysieke en psychologische stress, waarbij
er invasieve procedures worden uitgevoerd en patiënten worden blootgesteld aan
specifieke situaties gerelateerd aan technische zorg, veiligheid en monitoring. Er zijn veel
elementen die bijdragen aan ongemak bij de patiënten, gerelateerd aan zowel de toestand
van de patiënt als aan het design en organisatorische factoren van de intensieve zorgen
dienst. De belangrijkste bronnen van ongemak bij patiënten zijn angst, pijn, dorst en
slaapverstoring. Ongemak kan bijdragen aan fysieke en psychologische verschijnselen,
zoals depressie en PTSS (post-traumatische stress stoornis), die de levenskwaliteit na de
opname op de dienst intensieve zorgen kunnen beïnvloeden (Lombardo et al., 2013).
In het onderzoek van Lombardo et al. (2013) werd een vragenlijst ontwikkeld die bestond
uit 52 vragen gerelateerd aan de rol van de respondent, kenmerken van de IZ-dienst op
gebied van design, materiaal en organisatorische aspecten die potentieel het comfort van
de patiënt kunnen beïnvloeden, hoe zorggevers bronnen van ongemak voor patiënten zien
en hoe het welbevinden van de patiënt gezien wordt door zorggevers in de praktijk. Een
totaal van 915 stafleden (artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig assistenten,
kinesitherapeuten) van 264 IZ-diensten voor volwassenen en 28 pediatrische IZ-diensten
vulden de vragenlijst in. Van de respondenten was 55% verpleegkundige.
Uit de vragenlijsten komen volgende gegevens naar voor: Op gebied van organisatie had
50% van de IZ-diensten een patiënt/verpleegkundige verhouding volgens de Franse
richtlijnen (2 of meer verpleegkundigen per 5 patiënten). Meer pediatrische (68%) dan
volwassenen (45%) IZ-diensten hadden een patiënt/verpleegkundige verhouding ≤ 2,5.
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Op de pediatrische IZ-diensten werden er wel minder verpleegkundige assistenten 1
ingezet. Bezoekuren waren vaak strikter in volwassenen dan pediatrische IZ-diensten, met
bezoektijden van minder dan 4 uur in 49% van deze IZ-diensten. Dit in tegenstelling tot
de pediatrische IZ-diensten waar 75% een 24-uurs bezoekregeling had. Alhoewel slechts
15% van alle IZ-diensten onbeperkte bezoekuren had, vond slechts 7% van de
respondenten dit nutteloos. 64% van de respondenten gaf aan dat een onbeperkte
bezoekregeling nuttig of essentieel was voor het welbevinden van de patiënt. Participatie
van de familie in de zorg gebeurde bijna exclusief in pediatrische IZ-diensten, slechts 0,5%
van de IZ-diensten voor volwassenen paste dit toe. Kinderen waren toegelaten om op
bezoek te komen in 95% van de IZ-diensten, met of zonder restricties.

5.3.6. Comfort en welbevinden
Kritiek zieke patiënten hebben nood aan humane en comfortabele zorg, aangezien ze erg
kwetsbaar zijn en een ernstige ziekte het hoofd moeten bieden met het ongemak dat
voortkomt uit de ziekte zelf en de organisatie en structuur van de omgeving van intensieve
zorgen. De IZ-dienst is een plaats waar levens worden gered, maar tegelijkertijd een plaats
met veel licht, constant lawaai door monitors, beademingsmachines en frequente
conversaties tussen gezondheidsmedewerkers. Dit zorgt allemaal voor ongemak bij de
patiënten en leidt op zijn beurt mogelijk tot nog meer verwarring, vaak wordt het beeld
van dit ongemak nog vervormd door toegediende medicatie. De patiënten hebben last van
pijn, angst, slaapstoornissen en desoriëntatie, en ze worden van hun familie gescheiden
door een strikte bezoekregeling. De noden van de familie zijn cognitief (nood aan duidelijke
informatie over de diagnose en prognose), emotioneel (een gevolg van het verdriet door
de ziekte), sociaal (nood om banden met vrienden te onderhouden als bron van emotionele
steun) en praktisch (omgevingsaspecten die het welbevinden tijdens het verblijf op
intensieve verbeteren). Troost en emotionele steun moeten gezien worden als een
fundamenteel deel van het werk in de zorg (Escudero et al., 2014).
Volgens zorgverleners is ongemak bij patiënten meestal te wijten aan angst,
slaapverstoring, het gevoel hebben tegengehouden te worden (psychologisch en fysiek),
geluid en pijn. Gebrek aan privacy, gebrek aan morale steun, licht tijdens de nacht, het
missen van geliefden en niet geïnformeerd blijven, werden als minder belangrijke factoren
beschouwd (Lombardo et al., 2013).
Mensen hebben een toenemende vraag naar informatie en meer actieve participatie in
verband met beslissingen omtrent hun gezondheid. Het werk in een intensieve zorgen
dienst vergt communicatieve vaardigheden aangezien incorrecte informatie de relatie met
het medisch team negatief kan beïnvloeden. In het algemeen schiet de communicatieve
training van professionals tekort, en de overdracht van informatie is een moeilijke
vaardigheid die vooral door oefening kan worden geleerd. Heel technische en complexe
informatie moet in simpele en makkelijk te begrijpen termen overgebracht worden, de
diagnose en prognose moeten uitgelegd worden. Slecht nieuws moet duidelijk en op een
empathische manier uitgelegd worden, aangepast en op maat van de patiënt en familie.
De familie lijdt vaak onder angst en depressie, waardoor het begrijpen van de informatie
en het besluitvormingsproces bemoeilijkt wordt. De professional moet inadequate
Verpleegkundige assistenten zorgen voor een verminderde werkdruk bij verpleegkundigen. Ze
nemen geen totaalzorg op zich maar eerder een ondersteunende functie tijdens de zorg (DeWitt,
2009).
1
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emotionele reacties begrijpen, er assertief op reageren maar tegelijkertijd begrip en
empathie tonen. De familie voelt zich vaak meer vertrouwd met de verpleegkundigen en
spreekt hen sneller aan over hun twijfels en zorgen. In deze context is het belangrijk om
de gegeven informatie te verdelen, de verpleegkundigen moeten met de familie praten
over de algemene zorg voor de patiënt en het gebruik van de toestellen
(beademingsmachine, monitors, alarmsystemen), de artsen moeten onderwerpen als
diagnose, prognose en behandeling aanpakken. Het is belangrijk voor professionals die op
IZ werken om hun training in communicatievaardigheden te verbeteren om zo hogere
niveaus van tevredenheid, een betere arts-patiënt relatie en minder persoonlijke stress te
bereiken. Communicatie tussen de geïntubeerde patiënt en het medisch team is vaak
onvoldoende en ineffectief. Er is regelmatig sprake van miscommunicatie tussen
geïntubeerde patiënten die iets willen duidelijk maken, en professionals die het niet
verstaan. Vaak eindigen de professionals met ‘Ik versta je niet, geen zorgen, alles komt
goed’ (Escudero et al., 2014).

5.3.7. Communicatie
(Verbaal) contact met mensen is een menselijke basisbehoefte die vervuld moet worden
om ons als persoon waardig te voelen. Patiënten die geïntegreerd zijn met mechanische
ventilatie kunnen niet communiceren (door sedatie, endotracheale tube) of een goede
interactie hebben met de personen in de omgeving waardoor deze basisbehoefte wegvalt.
Deze tekortkoming kan leiden tot depressie, angst, frustraties, boosheid, verlies van
controlegevoel en het kan slaapstoornissen veroorzaken (Kongsuwan & Rustam, 2017).
Een eerdere studie in 2011 van Happ et al. maakte een beeld van de problematiek van de
communicatie tussen patiënt (geïntubeerd) en verpleegkundigen. Zij onderzochten wat de
ratio was tussen de frequentie van communicatie, het succes van het begrip van de
boodschap,
de
moeilijkheidsgraad
tot
communicatie
en
de
verschillende
communicatiemiddelen die gebruikt werden om een tot een goede interactie te komen.
Belangrijk om aan te geven is dat de problematiek volgens de onderzoekers (Happ et al.,
2011) niet zo zeer gelegd wordt bij het gebrek aan pogingen tot communicatie. Uit
onderzoek bleek dat van de 943 communicatie uitwisselingen 86,2% zelf bij de
verpleegkundige begon naar de patiënt toe. Met slechts een percentage van 12% en 2%
werd deze ingezet door de patiënt (12%) of door een derde partij (bijvoorbeeld familielid)
(2%). Dit terzijde waren deze communicatie uitwisselingen tussen patiënt en
verpleegkundige in de meeste situaties vrij succesvol. Zo waren 747 van de 943
uitwisselingen succesvol. Dit geeft een slaagpercentage weer van 79,2% wat relatief hoog
is. Ondanks dit hoge slaagpercentage waren ook een heel aantal uitwisselingen
onsuccesvol. Met andere woorden had dit dus als gevolg dat de boodschap niet of
onvoldoende begrepen werd. Zo waren 197 (26,4%) van de uitwisselingen onsuccesvol
waarbij de boodschap slechts gedeeltelijk of niet begrepen werd. (Happ et al., 2011)
Uit literatuurstudie van Kongsuwan & Rustam (2017) werd er dieper ingegaan op effectieve
communicatie en onderzocht men hiervan de factoren van een inadequate en/of een niet
effectieve communicatie. Deze werd volgens hen gelinkt aan het onvermogen van liplezen,
motorische zwakte om teken te geven tot begrijpen van communicatie, angst en stress om
te praten en het niet in staat zijn om schriftelijk te communiceren door de patiënt.
Uit de review van Kongsuwan & Rustam (2017) werden 21 studies geïncludeerd waarin
deze problematiek onderzocht werd. Daarvan hebben 11 studies de impact beschreven van
effectieve en ineffectieve communicatie, 9 studies beschreven bepalende factoren voor een
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effectieve communicatie voor patiënten met ventilatie support en tot slot beschreven 6
studies verschillende strategieën om effectieve communicatie te verbeteren.

5.3.7.1. Angst & boosheid
In de review van Kongsuwan & Rustam (2017) bleek dat 47% van de patiënten hun
gevoelens van angst en stress verklaard kunnen worden door het niet in staat zijn te
communiceren, zichzelf uit te drukken of te communiceren naar hulpverleners toe.
Daarnaast wordt ook gesteld dat angst en boosheid een resultaat is van een ineffectieve
communicatie. Ook beschreef men dat de duur van de intubatie (met ventilatie support)
ook gerelateerd was aan angst en boosheid. Hierbij werd er een groter aantal personen
gezien met een ernstige aandoening die uiting hadden van boosheid over hun inadequate
communicatiesituatie (Kongsuwan & Rustam, 2017)
Een andere studie uit Khalaila et al. (2011) indiceerde dat het aantal
communicatiemethoden die gebruikt worden een lagere incidentie van angst geven maar
een hogere incidentie aan boosheid gaven wanneer men meer communicatiemethoden
gebruikte.

5.3.7.2. Frustratie
De uiting van frustratie komt bij patiënten voor door discomfort of communicatie
moeilijkheden. Belangrijk hierbij te vermelden is dat deze frustraties geassocieerd worden
met periodes van alertheid en bewustzijn tijdens de weaning van ventilatie. Patiënten die
onder volledige sedatie en analgesie geventileerd worden, kunnen geen (poging tot)
communicatie verrichten om bepaalde dingen te melden (Kongsuwan & Rustam, 2017).
Daarnaast stelde men ook uit de review van Kongsuwan & Rustam (2017) een correlatie
vast tussen inadequate communicatie en het onvermogen van een goed beeld te hebben
op de toekomst van hun klinische toestand vast.

5.3.7.3. Verlies van controle.
In de review van (Kongsuwan & Rustam (2017) werd er geconcludeerd dat
miscommunicatie resulteerde in een verlies van gevoel van controle over hun toestand
waarbij zij hun afhankelijkheid in handen moeten leggen van andere personen. Deze
afhankelijkheid van andere personen beschouwen de patiënten dan als een niet
menswaardig leven (Kongsuwan & Rustam, 2017).
Naast de directe gevolgen op de patiënt omwille van een inadequate communicatie zijn er
ook verscheidene factoren die onrechtstreeks mee bepalend zijn voor het niet in staat zijn
een goede communicatie te bekomen tussen patiënt en zorgverlener. Om hierop verder in
te gaan zullen wij een onderscheid maken tussen patiënt gerelateerde factoren,
zorgverlener gerelateerde factoren en omgeving gerelateerde factoren.

5.3.7.4. Persoonsgerelateerde factoren
Patiënt gerelateerd:
Uit de review van Kongsuwan & Rustam (2017) concludeerden de onderzoekers dat er bij
een stijging van het bewustzijn ten gevolge van een adequate sedativa behandeling, een
positieve invloed wordt opgemerkt op de communicatie bij geïntubeerde patiënten die
ventilatiesupport krijgen. Ook zijn zij er zich van bewust dat de communicatie tussen de 2
partijen (patiënt en zorgverlener) slechts beperkt is in tijd (ongeveer 2 minuten) door het
feit dat zij vaak slaperig en gesedeerd zijn. Door deze beperkte tijd is de zorgverlener
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(verpleegkundige) vaak niet in staat de patiënt te begrijpen. Ook wordt er nadruk gelegd
op de fysieke beperkingen (zwakte, niet in staat zijn om gebruik te maken van schrift en
andere fysieke factoren die de patiënt beletten te communiceren) die ook kunnen
gerelateerd zijn aan het karakter van de patiënt, zijn educatie en culturele invloeden
(Kongsuwan & Rustam, 2017).
Het aanbieden van verscheidene oplossingen gerelateerd aan de problemen die de patiënt
ervaart, is minstens even belangrijk. Happ et al. (2011) gaf aan dat er weinig gebruik werd
gemaakt van verschillende communicatiemiddelen buiten het gebruik van de verbale en
lichamelijke interacties tussen patiënt en verpleegkundige (zoals bijvoorbeeld ja/nee
knikken met hoofd, liplezen, gebaren en gelaatsuitdrukkingen. Zelfs ondanks de
beschikbaarheid van pen en papier om de patiënt zijn wens te laten uitschrijven werd het
gebruik daarvan maar slechts 20 keer (1,18%) vastgesteld van de in totaal 1693 gebruikte
communicatiemethodes.

Zorgverlener gerelateerd:
De onderzoekers uit Kongsuwan & Rustam (2017) benadrukten het vermogen van de
vaardigheden van de verpleegkundigen en andere zorgverleners om over effectieve en
geschikte communicatiemiddelen te beschikken voor geïntubeerde patiënten met ventilatie
support. Ook werd er vastgesteld dat de vaardigheden en kennis van de zorgverleners een
grote rol spelen in de effectiviteit van communicatie. Velen van hen beschikken niet over
de vaardigheden van liplezen waardoor er vele zorgverleners geen tot weinig focus leggen
tot het begrijpen van de patiënt (Kongsuwan & Rustam, 2017).
Vaak is dit probleem ook te wijten aan het gebrek aan trainingen en opleidingen vanuit de
ziekenhuizen aan de verpleegkundigen die het personeel beletten hun vaardigheden hierop
verder te ontwikkelen (Kongsuwan & Rustam, 2017). Daarnaast waren de onderzoekers
het ook over eens dat de IZ diensten over meer middelen zouden moeten beschikken om
de verschillende communicatiemethodes toe te kunnen passen zodat de verpleegkundigen
zich kunnen aanpassen aan het communicatieniveau van de patiënt (Kongsuwan &
Rustam, 2017).

5.3.7.5. Omgeving gerelateerd:
Patiënten gaven zelf aan dat zij de omgeving ook als storende factor beschouwden tijdens
hun verblijf. Deze omgevingsgerelateerde factoren zijn dan vooral de elementen zoals
geluidsoverlast, te luide alarmen die vaak afgaan, overmatige blootstelling aan te sterk
licht en onaangename geuren in de kamer (Kongsuwan & Rustam, 2017). Daarnaast werd
er ook vastgesteld dat geluidsoverlast zowel in als buiten de kamer een grote rol speelt in
de communicatie en hierop een negatieve invloed heeft (Kongsuwan & Rustam, 2017).
Het onderzoek van Khalaila et al. (2011) gaf hierop een andere blik. In deze literatuurstudie
toonden de onderzoekers de psycho-emotionele veranderingen aan bij patiënten die
moeilijkheden ervaarden bij communicatie tijdens de mechanische ventilatie. Hierbij werd
er gebruikt gemaakt van diverse communicatiemethoden zoals pen en papier,
gelaatsuitdrukkingen, fysiek contact (zoals handen knijpen), ja-nee knikken en andere
visuele- en auditieve hulpmiddelen. Gelaatsuitdrukkingen, ja-nee knikken & fysiek contact
worden het meest gebruikt. In deze studie is het percentage van gebruik van visuele
hulpmiddelen zoals het laten zien van een woord/foto (17%) of gebruik maken van pen &
papier (57%) hoger dan in de studie van Happ et al. (2011) waarbij er slechts 1,18%
gebruik werd gemaakt van pen en papier.
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Andere communicatiemethoden zoals in de handen knijpen (92%), ja-nee knikken (86%)
liplezen (83%) en het gebruik van gelaatsuitdrukking zijn in deze studie (Khalaila et al.,
2011) de meest frequent gebruikte methoden. Ondanks het frequent gebruik van diverse
communicatiemethoden (meestal 3 verschillende methoden per patiënt), ervaarde de
patiënt toch nog heel wat negatieve factoren. Belangrijk is hierbij te vermelden dat er
slechts in 50% van de ervaringen (positief of negatief) effectief onthouden wordt door de
patiënt zelf. Hierdoor kan de patiënt dus geen 100% juist beeld hebben van zijn ervaringen
die hij heeft meegemaakt (Khalaila et al., 2011).
Minstens 62% van de 65 patiënten die het deel van hun ervaringen wel herinnerden,
hadden matig tot extreme negatieve ervaringen over hun verblijf waarbij de meest
negatieve ervaring van hun verblijft het niet in staat zijn te spreken is door de ETT, dit met
een percentage van 90%. (Khalaila et al., 2011) Daarnaast is ook wel opmerkelijk dat er
geen correlatie werd gevonden tussen het aantal communicatiemethoden dat gebruikt
werd en de moeilijkheid dat de patiënt ervaart om te communiceren door de ETT. Met
andere woorden het maakt niet uit welke soort of hoeveel soorten communicatiemethoden
men gebruikt, de patiënt zal ondanks deze inspanningen het toch nog zeer moeilijk vinden
om effectief te kunnen communiceren (Khalaila et al., 2011)
Kongsuwan & Rustam (2017) speelden hier later echter op in en begonnen een duidelijk
overzicht te geven van de hulpmiddelen waarvan elke verpleegkundige of andere persoon
gebruik kan maken om een goede communicatie te bekomen. Hierop aansluitend hadden
de onderzoekers van Happ et al. (2011) al eerder aangetoond dat patiënten die in staat
waren om gebruik te maken van minimale fysieke of verbale assistentie, een succesratio
hadden van 90,6%, wat een aanzienlijk hoog slaagpercentage is.
Volgende communicatiemiddelen zijn (relatief) makkelijk inzetbaar in de zorgverlening en
kunnen een positief effect hebben op de impact op de patiënt: duidelijke en correcte
houding van de zorgverlener; gebruik van gelaatsuitdrukkingen bij uitspreken van
woorden; liplezen; oogcontact tussen beide partijen (patiënt en zorgverlener); gebruik van
tastzin; gebruik van pen & papier (indien zij hiertoe in staat zijn). Daarnaast bevestigt ook
de American Speach Language Hearing Association (ASHA) dat bovenstaande
hulpmiddelen die tot de AAC behoren (Augmented Alternative Communication) goede
handelingen zijn om tot een effectieve communicatie te bekomen (Kongsuwan & Rustam,
2017). AAC wordt door de ASHA omschreven als elke vorm van (of poging tot)
communicatie wanneer de patiënt zijn behoeften, gedachten, ideeën of wil wenst uit te
drukken. Hierbij maken zij ook 3 soorten onderverdelingen om elke soort van
communicatie op een ander niveau te onderscheiden (Kongsuwan & Rustam, 2017).
1. No tech: gebruik van non verbale communicatie (gebaren), mimiek en expressie
2. Low tech: schrift, tekeningen, visuele voorwerpen, cijfers, letters en woorden
(alfabet)
3. High tech: electrolarynx, E-talk, tech speak (Kongsuwan & Rustam, 2017).

5.3.8. Transfers
Ondanks dat de IZ-dienst een drukke omgeving is, krijgt de patiënt de nodige medische
en verpleegkundige aandacht waarin hij veilig benaderd kan worden. Onderzoekers uit
Gustad et al. (2008) gaven een zekere blik op het gebeuren in en uit de IZ-dienst. Zij
vertrokken vanuit de hypothese dat de patiënt al dan niet een zekere stress/angst ervaart
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wanneer hij verplaatst wordt naar een andere afdeling. Deze stress/angst ervaringen delen
zij in 3 soorten onder: “Primaire angst, vrees en aanstaande angst. Primaire angst
ontwikkelt zich bij de patiënt door het abrupt beëindigen van de één-op-één relatie
patiënt/verpleegkundige. Vrees ontwikkelt zich vanuit het gevoel de veilige omgeving te
verlaten, een gevoel van afhankelijkheid van de apparaten en de vaardigheden van de IZverpleegkundige. Aanstaande angst weerspiegelt de bedenkingen van de patiënt over hoe
het leven zal zijn in een nieuwe omgeving.” (Gustard et al., 2008).
De 35 patiënten die aan deze studie deelnamen van Gustad et al. (2008) hadden als
voorwaarde langer dan 24u op de IZ-dienst opgenomen te zijn. Op die manier konden de
patiënten een ervaring opdoen van de omgeving met al de medische apparaten rond hen
en konden ze een band opbouwen met de verpleegkundige wat de voorwaarden zijn voor
translocatiestress zoals hierboven benoemd (Gustad et al., 2008).
Aan de hand van de HADS-A schaal werd deze angst gemeten en bepaald op 3
verschillende tijdstippen: Mededeling aan de patiënt voor de transfert (1), 4u na de
transfert (2) en 1 nacht na de transfert (3). De HADS-A schaal is een korte vragenlijst, wat
belangrijk is gezien IZ patiënten mogelijks problemen hebben met concentratie en
communicatie. “HADS-A is 7 items lang met elk een 4-punten schaal. De antwoord opties
voor elk item liggen binnen een marge van 0-3, waar 0 geen angst indiceert en 3 een hoge
angst indiceert. De 7-item antwoorden worden samengevoegd tot een totaalscore voor
angst met een bereik van 0-21. Een score van 7 of minder op de HADS-A schaal is
geclassificeerd als geen angst. Een score boven de 7 geeft de indicatie dat de persoon
mogelijks een angststoornis heeft en een score boven de 10 is een klinische score die
aangeduid wordt als een angststoornis.” (Gustad et al. 2008).
6 patiënten hadden een score van boven de 10 (bij meetpunt 1) wat volgens de HADS-A
schaal een indicatie weergeeft voor een mogelijke ontwikkeling van een angststoornis. Dit
aantal daalde naar 3 patiënten bij het 2e meetpunt en daalde nog verder naar 2 patiënten
bij het 3e meetpunt. 32 patiënten hadden relatief lage angst-scores. Er waren wel 2
patiënten die zo hoog scoorden in de metingen dat zij in de buurt kwamen van een
angststoornis.
Aan de hand van een andere literatuurstudie van Field, Prinjhan & Rawan (2008) is toch
op te merken dat deze ervaringen en belevingen vaak verwateren. In de meeste situaties
wordt er nog een zekere stress ervaren bij de patiënten wanneer zij worden overgebracht
van de intensieve zorgen eenheid naar een hospitalisatieafdeling.
Op de intensieve zorgeneenheid (IZ) bevindt de patiënt zich in een relatief veilige omgeving
waarin hij alles tot zijn beschikking heeft. De patiënt staat hier bijzonder centraal waarbij
continu (meestal) 1 verpleegkundige dicht in de buurt is om aan zijn noden te voldoen.
Wanneer de patiënten ontslagen worden uit de intensieve zorgen eenheid zijn en voelen
zij echter vaak nog kwetsbaar waardoor hun toestand soms terug instabiel kan worden
(Field, et al., 2008). Dit kan opnieuw leiden tot een nieuwe opname op de IZ met alle
gevolgen van dien. Ook wanneer de patiënt in zijn kwetsbare toestand klinisch gezien
stabiel is, kan dit tot negatieve ervaringen leiden van slaapstoornissen tot nachtmerries,
depressie, desoriëntatie, stemmingsstoornissen, angst, stress, geheugen- en
concentratiestoornissen. In sommige gevallen zijn deze psychologische problemen nog
aanwezig na hun ontslag uit het ziekenhuis, afkomstig van het verblijf op IZ (Field, et al.,
2008).
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Door de jaren heen zijn diverse strategieën opgebouwd om de patiënt op een rustige
manier voor te bereiden, over te brengen en verder te begeleiden zodat de impact van
deze plotse transfer enigszins beperkt wordt. Strategieën zoals follow up op de
hospitalisatieafdeling, gespecialiseerde informatiebrochures en consulten van een
verpleegkundige gespecialiseerd in de kritische zorgen, zijn hierbij enkele benoemde
strategieën die ingezet kunnen worden (Field, et al., 2008). Toch wordt er uit deze studie
vastgesteld dat de verpleegkundigen op de hospitalisatieafdelingen vaak onvoorbereid zijn
en dat de transfers vaak te snel en chaotisch verloopt waardoor een goede start meestal
niet van toepassing is. Volgens de onderzoekers uit Field, et al. (2008) zou verder
onderzoek in de toekomst zich nog meer moeten richten op de specifieke oorzaken van
translocatiestress. Hierbij suggereren zij ook dat er een gestandaardiseerd plan zou
ontwikkeld en ingevoerd moeten worden voor de overdracht van een patiënt van de IZ
naar andere ziekenhuisdiensten.
Field, et al. (2008) hebben 34 patiënten geïnterviewd om de problematiek van
translocatiestress aan te tonen. Deze onderzoeksstrategie bracht een positief effect teweeg
bij de patiënten die geïnterviewd werden. Daarnaast gaf het onderzoek ook aan dat de
oorzaken en de stress die de patiënten ervaren niet noodzakelijk een gegeven moet zijn
dat niet vermeden kan worden. Er zijn nog vele mogelijkheden die men kan gebruiken om
stress te voorkomen (Field, et al., 2008).
Uit de 34 patiënten die geïnterviewd werden, concludeerde men dat de meerderheid
vermeldde dat zij niet dezelfde kwaliteit van zorg ervaarden op de hospitalisatie afdeling
als op de IZ of niet de zorgen kregen die zij verwacht hadden. Enkelen van hen gaven zelfs
aan dat dit verschil in kwaliteit van zorg hun klinische toestand in gevaar bracht. Omwille
van geen toegang verleend te krijgen tot de medische gegevens van de patiënten, kon
deze stelling echter niet bevestigd of verworpen worden (Field, et al., 2008).
Enkele van hen (5) beschreven deze overdracht als een shock, nare ervaring, verwarrend
en stresserend. Patiënten die overkomen van de IZ zijn vaak kwetsbaarder dan andere
patiënten op de hospitalisatieafdeling waardoor zij in de eerste dagen na hun transfert nog
hoge zorgnoden hebben. Sommige patiënten vinden dit frustrerend wat resulteert in een
slecht slaappatroon en stress. Een andere visie op de transfers werd gegeven door een
patiënt die in het verleden een verpleegkundige van beroep was. Omdat er een bepaalde
rol van onafhankelijkheid in de zorg nu bij de patiënt zelf wordt gelegd in plaats van de
verpleegkundige (bv. wassen en sanitair bezoek), kan deze rol als stresserend en angstig
beschouwd worden. Niet alle patiënten hebben echter deze voorkennis waardoor dit een
negatieve impact kan hebben op hun ervaringen van de IZ (Field, et al., 2008).
De onderzoekers Field, et al. (2008) hebben uit de interviews kunnen concluderen dat de
patiënten die werden overgebracht inderdaad in de eerste dagen nog hoge zorgnoden
hadden maar dat hier weinig tot geen rekening mee werd gehouden. Door gebrek aan
informatie, gepaste zorgen aan de patiënt, vaardigheden van de zorgverleners, aangepaste
en correcte apparatuur, … werd er vanuit de patiënten zelf geconcludeerd dat er zaken
waren misgegaan in de overdracht waardoor zij het gevoel hadden dat zij niet correct
behandeld werden.
Deze problematiek werd ook aan de patiënten voorgelegd door hen te laten meedenken
waar het probleem zich juist zou kunnen voordoen, dit uit het perspectief van de
zorgverleners. De reacties hierop waren verrassend genoeg vrij uitgebreid en tegelijkertijd
ook vrij realistisch. Sommige van hen legde de oorzaak van de problematiek bij de
gelimiteerde hoeveelheid aan informatie die gegeven werd bij de transfert. Zo werd er
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gesuggereerd dat zij niet de juiste details meekrijgen over klinische toestand, de informatie
was te compact, de informatie was te medisch gericht en niet op niveau van alle
zorgaspecten en dat dit alles dan leidde tot onnodige misverstanden (Field, et al., 2008).
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6. Discussie
6.1. Inleiding
Een opname op intensieve zorgen kan gepaard gaan met sterke emoties zowel voor de
patiënten als hun familie. Voor de familie zal het vooral stress zijn omwille van de kritieke
gezondheidstoestand van hun naaste, de patiënt wordt geconfronteerd met allerlei factoren
gaande van communicatie tot de omgeving van de intensieve zorgen afdeling (Escudero et
al., 2014). Al deze factoren hebben een mogelijk weerslag op de tevredenheid van patiënt
en familie. In deze literatuurstudie werd daarom gekeken naar wat een opname op
intensieve zorgen betekent voor patiënten en hun familie, hoe hun tevredenheid gemeten
kan worden en welke factoren een invloed hebben op de tevredenheid.

6.2. Bevindingen en beperkingen
6.2.1. Patiënt en familie op intensieve zorgen
Uit de studies van zowel Jensen et al. (2017) en Peña et al. (2016) wordt duidelijk dat de
tevredenheid op intensieve zorgen in het algemeen zeer hoog ligt. Er zijn weinig verschillen
gevonden tussen de wensen en de feedback van de patiënt en hun familie. Dit maakt nabije
familie en naasten een goede bron van informatie voor het medisch personeel. Het blijft
echter belangrijk om zo lang mogelijk en ook zo snel mogelijk terug over te schakelen naar
de patiënt als bron voor informatie en voor terugkoppeling. Ook wanneer de patiënt niet
volledig in staat is om actief deel te nemen aan zijn behandeling en ziekteproces, is het
belangrijk hem te blijven informeren. We kunnen concluderen dat deze groep patiënten en
hun families in het algemeen zeer tevreden waren en dat er maar lichte verschillen waren
in hun keuzes en meningen. De belangrijkste onderwerpen waarin nog verbetering
mogelijk was, waren management van patiënten agitatie, emotionele ondersteuning aan
de familie, consequentie in het verlenen van informatie en betrekking en verdere
ondersteuning op vlak van medische besluitvorming. Het is belangrijk om eraan te denken
dat de vragenlijsten die gebruikt werden in het onderzoek van Jensen et al. (2017) alleen
konden worden ingevuld door patiënten die de opname overleefden. Ook door de intensiteit
van de ziekte en behandelingen, veranderingen in het bewustzijn of door geen
herinneringen te hebben van de hospitalisatie kon een grote groep IZ patiënten niet
deelnemen aan de studie. Er is dus slechts bewijs voor een kleine groep IZ patiënten.

6.2.2. Meetinstrumenten voor tevredenheid
De meest gebruikte meetinstrumenten voor tevredenheid zijn interviews en vragenlijsten.
Beide hebben hun voor- en nadelen. Interviews zijn meestal kwalitatief beter, maar zijn
moeilijker beschikbaar in grootschalige studies. Bij vragenlijsten zijn open meningen en
diepgang moeilijk te verkrijgen, maar ze vereenvoudigen grootschalige kwantitatieve
onderzoeken. Om vragenlijsten toch kwalitatief te verbeteren is er nood aan sterke
psychometrische kenmerken zoals betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit. Pas
wanneer deze punten sterk ontwikkeld zijn, kunnen de bevraagde items correct worden
gebruik in de specifieke populatie (Jensen et al., 2017). Het belang van sterke
psychometrische kenmerken in een vragenlijst komt eveneens in de review van van den
Broek et al. (2015) terug. Hier werden meetresultaten beoordeeld op kwaliteit en
psychometrische eigenschappen. Uit dit onderzoek kwamen vier meetinstrumenten naar
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voren: de CCFNI, de SCCMFNA, de CCFSS en de FS-ICU. Van deze vier vragenlijsten gaven
de Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI) en de the Family Satisfaction in the
Intensive Care Unit (FS-ICU) de beste psychometrische eigenschappen weer (van den
Broek et al., 2015).
Veel vragenlijsten en andere meetinstrumenten worden in een ander werelddeel
ontwikkeld en gevalideerd. In 2013 toonden Gerritsen et al. aan dat culturele verschillen
zorgen voor een vermindering in de validiteit van Noord-Amerikaanse vragenlijsten,
toegepast in Noord-Europa. Om toch tot vragenlijsten te komen die ook in Europa
gevalideerd zijn, startten Jensen et al. in 2015 een studie om de Noord-Amerikaanse
vragenlijsten aan te passen. Op basis van de QODD en de FS-ICU vragenlijsten ontstond
zo, na verschillende aanpassingen, de euroQ2-vragenlijst. De eerste resultaten en
feedback omtrent de nieuwe ‘ver-europeeste’ vragenlijst waren positief. Er zal echter meer
onderzoek moeten gebeuren vooraleer de euroQ2-vragenlijst klaar is voor algemeen en
breed gebruikt te worden in kwaliteitsbeoordeling van klinische praktijk in Europese
intensieve zorgen afdelingen.

6.2.3. Informatie en educatie
In het onderzoek van Mistraletti et al. (2017) werd vergeleken of er een verschil was in
het begrijpen van medische informatie (prognose, behandeling en orgaanfalen) bij de
familie door het gebruik van een website en informatiebrochure. Mogelijke beperkingen
van de studie zijn het feit dat slechts 19% van de familieleden in de interventiegroep de
website bezochten. Over het algemeen waren deze familieleden hoger geschoold dan die
in de controlegroep. Daarnaast was er een beperkte steekproef (controlegroep van 144
familieleden en interventiegroep van 179 familieleden) en werd het risico op PTSD
ingeschat, maar was er geen informatie over de diagnose van PTSD op lange termijn.
Vandijck et al. (2010) geeft aan dat familieleden in 75% van de IZ-diensten in België
worden uitgenodigd voor een eerste structureel overleg met het team. De kwaliteit van dit
eerste overleg blijkt van vitaal belang om de familie alles duidelijk te laten begrijpen.
Daarnaast geeft de studie aan dat wachten een van de moeilijkste taken is voor de familie.
De beschikbaarheid van een wachtruimte is bepalend voor de tevredenheid. Het voorzien
van een informatiebord en een informatiebrochure in de wachtruimte werd geassocieerd
met een beter begrip door de familie. 44% van de IZ-diensten in de studie gaf aan een
eigen specifieke website te hebben, dit draagt ook bij tot de communicatie van informatie
naar de bezoekers van patiënten toe. Een mogelijke limitatie van de studie is dat het een
descriptieve studie is, de resultaten worden niet vergeleken met die van andere
voorgaande studies. Zowel uit het onderzoek van Mistraletti et al. (2017) als het onderzoek
van Vandijck et al. (2010) komen een informatiebrochure en een website naar voren als
belangrijke bronnen van informatieverschaffing.

6.2.4. Bezoekregeling
Het onderzoek van Vandijck et al. (2010) ging na hoe de bezoeksregeling is georganiseerd
in Belgische IZ-diensten. Alle IZ-diensten die deelnamen aan het onderzoek, hadden een
strikte bezoekregeling, waarbij er 2 of meer bezoekmomenten waren op vooraf
vastgelegde tijdstippen. 75% van de deelnemende IZ-diensten maakten uitzonderingen op
gebied van bezoekuren voor individuele gevallen (patiënt stervende en dergelijke).
Kinderen worden toegelaten op bezoek in de meerderheid van de Belgische IZ-diensten
(91,2%). Escudero et al. (2013) zegt dat bezoekuren versoepeld moeten worden.
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Nabijheid bij de patiënt is cruciaal wanneer de patiënt stervende is, en het kan een hulp
zijn tijdens het rouwproces. De studie ijvert voor meer flexibiliteit in de bezoekuren op
intensieve zorgen.

6.2.5. Overbelasting op intensieve zorgen
Overbelasting voor een patiënt op intensieve zorgen hangt nauw samen met de combinatie
van mentale en fysieke stress. Meriläinen et al. (2013) geeft als voornaamste stress
verhogende factoren gerelateerd aan de sociale situaties op intensieve zorgen: gebrek aan
individualiteit en controle over het eigen lichaam, wisseling van personeel, communicatieve
problematiek, desoriëntatie in tijd, plaats en toestand. Als voornaamste aandachtspunt om
overbelasting te vermijden komt hierbij adequate communicatie en een rustige omgeving
op de eerste plaats. Inadequate communicatie zorgt voor angst, bezorgdheid, stress,
frustraties, gevoelens van controleverlies en depersonalisatie. (cf tabel 1, pagina 35)

6.2.6. Pijncontrole
De verschillende studies van Rose et al. (2013) Arbour et al. (2011) geven de impact weer
van systematische pijnbeoordeling op de kritiek zieke patiënt. Ondanks de heterogeniteit
van de resultaten, de metingen en de methodologische limitatie van de onderzoeken blijkt
dat de invoering van een systematische pijnbeoordelingstool een gunstige invloed heeft op
de intensiteit van pijn die ervaren wordt door de patiënten die verblijven op intensieve
zorgen. Ook bestaat er een verband tussen systematische pijnbeoordeling en het
verbeteren van de uitkomsten op psychologisch en fysiek vlak. De specifieke tools zouden
niet enkel invloed hebben op de patiënt maar ook op de verpleegkundigen tewerkgesteld
op intensieve afdelingen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van specifieke tools
zorgt voor een correctere manier van toediening van analgesie en sedatie, maar ook dat
verpleegkundigen efficiëntere beslissingen nemen over pijn en sedatie (Rose et al., 2013;
Arbour et al., 2011).
Hoewel het niet verlichten van de pijn op de intensieve afdeling gekoppeld is aan negatieve
effecten, zoals hemodynamische instabiliteit, delirium en een onderdrukte immuniteit,
werden deze complicaties zelden behandeld in de onderzoeken. Om een volledig en correct
effect van pijnbeoordeling op veel voorkomende complicaties te kunnen beschrijven, is er
nood aan meer onderzoek rond dit onderwerp (Chanques et al., 2006; Payen et al., 2009).
Hoewel bovenstaande factoren een belangrijke invloed kunnen hebben op de tevredenheid
van de patiënt en een belangrijk criterium in de beoordeling van de kwaliteit van zorg zijn,
werd dit maar zelden in zijn volledige context besproken. Enkel in de onderzoeken van
Tropolovec-Vranci et al. (2010) en Meehan et al. (1995) werd de invloed van een nieuwe
pijnbeoordelingstool op de algemene tevredenheid van de patiënt behandeld.

6.2.7. Infrastructuur van een dienst intensieve zorgen
De infrastructuur van een IZ-dienst is een belangrijke beïnvloedende factor op de
tevredenheid van de patiënt en zijn familie. In het onderzoek van Lombardo et al. (2013)
werd gekeken naar het design en de organisatie van intensieve zorgen afdelingen en
anderzijds naar hoe zorgverleners op IZ-diensten in Frankrijk comfort voor de patiënt zien
en wat ze doen om dit te verbeteren. De zorgverleners gaven aan dat angst,
slaapdeprivatie, geluid en pijn de meest significante bronnen van discomfort zijn bij de
patiënten. De patiënten zelf gaven angst, pijn, dorst en slaapdeprivatie aan als oorzaken
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van zich oncomfortabel voelen. De studie geeft aan dat de identificatie van problemen door
de zorgverlener overlapt met die van de patiënten. Ongemak kan bijdragen aan fysieke en
psychologische verschijnselen, zoals depressie en PTSS (post-traumatische stress
stoornis), die de levenskwaliteit na de opname op IZ kunnen beïnvloeden. Communicatie
met geïntubeerde patiënten vergt volgens Escudero et al. (2013) een specifieke aanpak.
Hierbij is non-verbale communicatie belangrijk en dit heeft invloed op het welbevinden van
de patiënt.

6.2.8. Communicatie
“(Verbaal) contact met mensen is een menselijke basisbehoefte die vervuld moet worden
om ons als persoon waardig te voelen. (Kongsuwan & Rustam, 2017)” In deze stelling
konden wij ons ook uiteraard vinden en vonden wij het belangrijk om ook dit aspect mee
te verwerken in onze specialisatieproef. Indien deze behoefte niet vervuld kan worden kan
dit invloed hebben op de ervaringen van de patiënt over hun verblijf op de IZ, met andere
woorden hun tevredenheid.
Uit literatuurstudie van Happ et al. in 2011 merkten we al eerder op dat uit hun studie
bleek dat ondanks de communicatieproblemen die zich kunnen voordoen bij patiënten met
mechanische ventilatie de eerste stap tot communicatie (ongeacht de gebruikte
communicatiemethode) wel voor 86,2% door de verpleegkundige zelf werd gezet. Met op
de 2e plaats dan door de patiënt zelf met 12% en op de 3 e plaats met 2%door de familie.
Deze resultaten lijken stemmen volledig overeen met onze verwachtingen aangezien wij
verpleegkundigen het dichtst bij de patiënt zelf staan en wij instaan voor hun zorgen.
Hoewel deze cijfers aantonen dat er wel degelijk pogingen worden gedaan tot
communicatie, wordt de boodschap die men wil overbrengen (verpleegkundige, patiënt of
een 3e partij) in 26,4% van de situaties niet begrepen. In vergelijking met het aantal
pogingen tot communicatie die wel succesvol zijn met 79,2% is dit relatief gezien een
beperkt aantal aan boodschappen dat niet wordt bereikt of begrepen wordt. Ondanks dit
klein percentage wil dit ook zeggen dat de patiënt in meer dan een vierde van de situaties
een bepaalde wens heeft zoals bijvoorbeeld vraag naar pijnstilling, andere lighouding of
andere zaken die oncomfortabel zijn, niet benoemd kunnen worden en dus dat er ook geen
verandering/verbetering kan plaatsvinden.
Ondanks het feit dat communicatie gericht naar pijn en discomfort zaken zijn die benoemd
en bepaald moeten worden en een vaste waarde is binnen de IZ, bestaat er slechts weinig
data uit Happ et al. (2011) dat de non-verbale communicatie van de patiënt effectief en
accuraat door de verpleegkundige begrepen is, zelfs al is de patiënt in staat om zich uit te
drukken via ja-nee knikken, gelaatsuitdrukkingen of andere communicatiemethoden. Dit
wil niet zeggen dat deze ook effectief 100% correct geïnterpreteerd wordt door de
verpleegkundige waardoor er een hele hoop aan informatie verloren gaat of mis begrepen
wordt.
Communicatie is onder eender welke methode een betere handeling dan niets doen. Elke
patiënt is anders en reageert anders op bepaalde elementen zoals eerder vermeld. Dit
maakt het moeilijker om te ontdekken waarop de patiënt positiever reageert.
Desalniettemin neemt dit niet weg dat men bewust moet zijn van de problematiek, de
invloeden op de patiënt en de hulpmiddelen die er bestaan om tot een goede communicatie
te leiden. Wanneer men met deze zaken allemaal rekening houdt kan men al een hele
grote stap voorwaarts zetten naar het welzijn toe van de patiënt.
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Naast het feit dat de overdracht van de communicatie in 26,4% van de geobserveerde
situaties onsuccesvol was (Happ et al., 2011) werden de verschillende oorzaken verder
onderzocht door Kongsuwan & Rustam (2017) en Khalaila et al. (2011). Een belangrijke
factor waarin wij verpleegkundige mee in contact komen bij patiënten op de IZ
(geïntubeerd of niet geïntubeerd) is medicatie. Uit Kongsuwan & Rustam (2017)
concludeerden zij dat indien er een adequate analgesie- en sedativabehandeling wordt
toegepast, dit een positieve invloed heeft op de communicatie. Wel zijn zij er zich ook van
bewust dat zelfs bij een adequate analgesie- en sedativabehandeling de duur van
communiceren meestal beperkt is (ongeveer 2 min) doordat de patiënten vaak te slaperig
of nog te zwak zijn.
Door deze beperkte tijd is er weinig ruimte voor zowel patiënt als verpleegkundige om
elkaar adequaat te begrijpen. De mate waarin de communicatie in deze beperkte
tijdsperiode effectief is en op welk tijdstip deze communicatie best plaatsvindt, is echter
onduidelijk. De studie uit Happ et al. (2011) verzamelde in hun onderzoek in een
gelijkaardige setting met interacties van ongeveer 3 minuten hun data. Hieruit heeft men
al een algemeen beeld kunnen vormen hoe effectief communiceren in een korte periode.
Bedenkelijk hierbij is wel dat men zich slechts enkel heeft kunnen baseren op een beperkt
aantal patiënten (n=30). Onderzoek op een groter schaal is noodzakelijk om voldoende
evidentie aan te tonen (Happ et al., 2011).
Ook zou men de setting uit de studie van Khalaila et al. (2011) in vraag kunnen stellen
aangezien dit onderzoek in Israël plaatsvond. Daaruit zou men kunnen concluderen dat dit
onderzoek niet voor 100% van toepassing is op onze westerse wereld. Hoewel de plaats
van oorsprong van deze setting inderdaad bedenkelijk is, is deze geografische locatie
weinig tot niet relevant op vlak van communicatie. Communicatie is een begrip dat ons
menselijk maakt en iets is van alle rassen en origines. Vandaar onze keuze om deze
literatuurstudie toch mee op te nemen in onze specialisatieproef. Het ras of de origine van
de patiënt heeft weinig invloed op de communicatie resultaten en of de patiënt al dan niet
geïntubeerd is. Dit wel op voorwaarde dat de patiënt en verpleegkundige dezelfde taal
spreken en/of begrijpen. De studie uit Happ et al. (2011) nam deze voorwaarde ook op in
hun inclusiecriteria dat de verpleegkundige de Engelse taal sprak in een onderzoek dat
plaatsvond in de Verenigde Staten.
Andere beïnvloedende factoren (lichamelijk) op de effectiviteit van de communicatie buiten
de endotracheale tube (ETT) zoals slechthorendheid en doofheid wordt enkel besproken in
de studie van Happ et al. (2011). Dit zou ook mogelijks mee een oorzaak zijn van de
frustratie die soms tot uiting kan komen bij de patiënt (tijdens en/of na de intubatie)
waarbij de communicatie overdracht om die reden niet effectief kan verlopen. Uit onze
eigen ervaringen als verpleegkundigen in het werkveld is echter geweten dat patiënten die
deze problematiek van slechthorigheid hebben, dit niet altijd vooraf geweten is indien men
hier niet van op de hoogte gebracht wordt door een andere derde partij tijdens de
mechanische ventilatie van de patiënt. Deze informatie over slechthorendheid of doof zijn
is niet expliciet vermeld in andere studies zoals Kongsuwan & Rustam (2017) en Khalaila
et al. (2011).
Niet enkel de ETT maar ook een andere beademingsvormen zoals een tracheotomie kan
een invloed hebben op de communicatiemoeilijkheden die de patiënt ervaart (Happ et al.,
2011). Deze beademingsvorm werd enkel in de studie van Happ et al. (2011) mee in het
onderzoek opgenomen. In een andere literatuurstudie uit Khalaila et al. (2011) werd dit
expliciet als exclusiecriteria vermeld en werd het niet mee opgenomen in de studie. De
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reden hiervoor is echter onbekend. Mogelijks kan de reden hiervoor zijn dat de populatie
van de patiënten met een tracheotomie te klein was waardoor men onvoldoende evidentie
zou hebben. Dit is in tegenstelling tot de studie van Happ et al. (2011) waarbij 60% van
de populatie van de patiënten die aan de studie deelnamen een tracheotomie hadden. Het
effectieve verschil van de moeilijkheid tot communicatie tussen een tracheotomie en ETT
is echter niet gekend (Happ et al., 2011).
Belangrijk is er ook te vermelden dat de patiënten uit het onderzoek van Happ et al. (2011)
volgens bepaalde meetschalen een voldoende hoge score hadden (GCS2: 13 of hoger,
RASS: exacte waarden niet gekend) waarbij communicatie mogelijk zou kunnen zijn
ondanks de mechanische ventilatie, analgesie en sedativa. Andere studies (Kongsuwan &
Rustam, 2017; Khalaila et al., 2011) hadden telkens in hun criteria dat de patiënt steeds
alert en aanspreekbaar was, maar er werd geen objectieve meetschaal gebruikt om deze
toestand op te meten. Dit zou meer diepgang geven in het onderzoek aangezien de duur
van intubatie en de mate waarin de patiënt voldoende alert en aanspreekbaar is voor te
communiceren (tijdens de intubatie) 2 verschillende componenten zijn.
We stellen vast dat communicatie een begrip is dat veel beïnvloedende factoren heeft
(verwijzing naar ‘Communicatie’) en dat een bepalende invloed kan hebben op de
tevredenheid van de patiënt op de IZ – zeker indien dit aspect niet voldoende vervuld kan
worden.

6.2.9. Transfers
Over het algemeen is ons, als verpleegkundigen bekend dat de meeste patiënten een
zekere stress ervaren wanneer er een plotse verandering plaatsvindt. In het kader van
onze specialisatieproef vinden wij de ervaringen en belevingen van de patiënt zeer
belangrijk en bekijken wij steeds de gehele situatie; van het moment dat zij worden
opgenomen tot op het moment dat zij naar een andere afdeling zijn overgeplaatst.
In tegenstelling tot de studie uit Field et al. (2008) ondervindt men bij het grote deel van
de patiënten (32 van de 35) uit Gustad et al. (2008) geen grote angst of stress dat nadelig
is voor de patiënt. Om deze contradictie beter te begrijpen zullen de resultaten kritisch
bekeken worden. Uit de literatuurstudie van Field et al. (2008) werd het onderzoek
uitgevoerd aan de hand van een interview waaruit een systematisch en een gedetailleerde
opsomming van de verschillende beïnvloedende factoren en impacten op de patiënt werden
omschreven. Desondanks deze uitgebreide beschrijving werd er geen gebruik gemaakt van
effectieve meetschalen om de impact op de patiënt objectief te bepalen. Daarnaast was er
ook slechts maar een klein aantal patiënten (n=34) die de volledige studie voltooid hebben.
Een onderzoek op grotere schaal en het gebruik van objectieve meetschalen is vereist om
een correcter en objectiever beeld te hebben over de verschillende invloeden en gevolgen
van transferts van IZ patiënten.
Hoewel het probleem van translocatie stress wel enigszins duidelijk is aangebracht en
gekaderd missen de onderzoekers van Field et al. (2008) enkele praktische maatregelen
bij de educatie in verband met deze translocatie stress. Er is weinig zicht op de manier
waarop en wanneer deze educatie juist is gegeven en wanneer specifiek de patiënten stress
of angst ervoeren. De literatuurstudie uit Gustad et al. (2008) biedt hier een iets beter
De Glasgow-schaal, of Glasgowscore (Glasgow coma scale, GCS), is een indicator van de
bewustzijnstoestand. Deze score hangt nauw samen met ernst (stratificatie van het risico op
complicaties en spontane evolutie) van de coma’s (Teasdale & Jennett ,1974).
2

33

beeld op. Ook wordt er bepaald gedrag van de patiënt als een onvermijdelijk psychologisch
gevolg beschouwt bij een transfer. Wel beseffen de onderzoekers ook uit Field et al. (2008)
en Gustad et al. (2008) dat er specifieke maatregelen en verbeteringen moeilijk toe te
passen zijn indien men de oorzaak van de psychologische stress en discomfort niet
achterhaald.
Wanneer we gaan kijken naar de literatuurstudie uit Gustad et al. (2008) vinden wij
gelijkaardige limieten van het onderzoek zoals bij de literatuurstudie van Field et al.
(2008). Oorspronkelijk was er in de studie van Gustad et al. (2008) een groot aantal
patiënten die konden deelnemen aan de drie maand- durende studie (n=249). Desondanks
dit relatief hoog aantal aan potentiële patiënten voor het onderzoek werd dit aantal herleid
naar 35 patiënten omwille van diverse oorzaken zoals bijvoorbeeld weigeringen op later
tijdstip, instabiliteit en verwardheid. Een groter aantal aan patiënten die aan het onderzoek
kunnen deelnemen en voltooien is vereist om een objectiever beeld te hebben van de
problematiek van stress/angst ervaringen bij een transfert van IZ naar een andere
afdeling.
Daarnaast is het ook belangrijk dat er gekeken wordt naar de invloeden en gevolgen van
translocatie stress bij een patiënt die gedurende een langere periode geïntubeerd is. Uit
het onderzoek van Gustard et al. (2008) blijkt dat het gemiddeld aantal verblijfsdagen op
IZ van de patiënten 2,37 dagen is. Met de minimale verblijfsduur van ongeveer 1 dag en
een maximale verblijfsduur van ongeveer 18 dagen heeft men op korte termijn bij dit
onderzoek het probleem van angstervaringen kunnen beschrijven. Echter de gevolgen op
langere termijn heeft men nog niet effectief kunnen aanhalen of er is onvoldoende
informatie beschikbaar om hierover een objectief beeld te kunnen krijgen. Uit
literatuurstudie van Field et al. (2008) is geen exacte data van het gemiddelde verblijfsduur
van de patiënt op IZ gekend. Wel kan er gezegd worden dat met een minimale verblijfsduur
van 4 dagen en de maximale verblijfsduur van meer dan een maand op IZ hierop een iets
beter beeld gegeven wordt en de gevolgen op lange termijn.
Ook kregen 15 patiënten uit het onderzoek van Gustad et al. (2008) follow-up sessies op
de hospitalisatie afdelingen waarbij ze terecht konden. Dit kan mogelijks ook een invloed
hebben op de resultaten die zijn gemeten. Afhankelijk van de effectiviteit van deze followup sessies kan dit een positieve impact hebben op de patiënt waardoor hun stress- en
angstniveau zal dalen. Het exacte tijdstip waarop deze follow-up sessies plaatsvonden en
of een follow-up sessie al dan niet had plaatsgevonden voor het tijdstip van de metingen
(4u na de transfert en 1 nacht na de transfer) is niet gekend (Gustad et al., 2008). De
mate waarin deze follow-up sessies dusdanig ook effectief waren is ook niet gekend. Een
diepere blik hierop naar de effectiviteit van follow-up sessies en op het stress- en
angstniveau van de patiënt is noodzakelijk om een objectiever beeld te hebben over de
gemeten resultaten. Hiervoor zijn zorgverleners noodzakelijk die gespecialiseerd zijn om
deze patiënten verder te begeleiden en om hun aan te passen naar een minder
gestructureerde omgeving (Field et al., 2008).
Hoewel deze translocatie stress duidelijk een impact heeft op de psychologische toestand
van de patiënt, hoeft deze stress niet noodzakelijk worden toegeschreven aan een
psychologisch probleem (Field et al., 2008). Dat bewijst ook de studie van Gustad et al.
(2008) waarin patiënten met psychologische aandoeningen zowel in het heden als het
verleden (bijvoorbeeld depressie) werden gescreend en geëlimineerd werden uit de studie.
De scores die toen aanwezig waren bij 2 patiënten volgens de HADS-A schaal die de
ontwikkeling van een mogelijke angststoornis aantoonden, waren niet gerelateerd aan een
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eerder gekend psychologisch probleem (Gustad et al., 2008). Hierop miste het onderzoek
uit Field et al. (2008) dan ook een duidelijk beeld over de psychologische achtergrond van
de patiënten die mogelijks de resultaten kon beïnvloeden.
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7. Conclusie
Uit deze literatuurstudie blijkt dat de tevredenheid op intensieve zorgen over het algemeen
hoog ligt (Jensen et al., 2017 en Peña et al., 2016). Op volgende gebieden werd het minst
positief gescoord:
-

Management van patiënten agitatie;
Emotionele ondersteuning van de familie;
Consequentie in het verlenen van informatie;
Betrekking en verdere ondersteuning op vlak van medische besluitvorming.

Het team van zorgverleners speelt een centrale rol in elk van deze factoren. Hierop hebben
we ook ingespeeld door een aantal van deze factoren op te nemen in het onderdeel over
beïnvloedende factoren op de tevredenheid op intensieve zorgen.
Om te kijken hoe we de tevredenheid van patiënten op intensieve zorgen konden meten,
zijn we op zoek gegaan naar mogelijke meetinstrumenten. Uit het onderzoek van Jensen
et al. (2017) blijkt dat interviews en vragenlijsten de meest gebruikte instrumenten zijn
om de tevredenheid van patiënten te meten. van den Broek et al. (2015) concludeerde in
hun review dat de Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI) en de Family Satisfaction
in the Intensive Care Unit (FS-ICU) vragenlijsten de beste psychometrische eigenschappen
bezitten. Het lijkt ons aangewezen om deze vragenlijsten ook te gebruiken bij verder
onderzoek naar de tevredenheid van patiënten op intensieve zorgen.
We zijn tot in totaal acht factoren gekomen die een belangrijke invloed kunnen hebben op
de tevredenheid van de patiënt en zijn familie. Dit waren informatie en educatie,
bezoekuren, overbelasting, pijncontrole, infrastructuur van de IZ-dienst, comfort en
welbevinden, communicatie en transfers. Op gebied van de voorziening van informatie en
educatie kunnen een informatiebrochure en een website een belangrijke toegevoegde
waarde brengen, zoals blijkt uit het onderzoek van Mistraletti et al. (2017). Zorgverleners
kunnen bedside ook bijdragen aan educatie van de patiënt en de familie. De bezoekuren
zijn vaak strikt geregeld, dit was ook het geval in alle Belgische IZ-diensten die deelnamen
aan het onderzoek van Vandijck et al. (2010). In de literatuur wordt veel geijverd voor een
versoepeling van bezoekuren, zoals ook Escudero et al. (2014). Het al dan niet uitbreiden
van de bezoekuren op intensieve zorgen kan het team echter niet alleen besluiten. Indien
de regeling van het bezoek wel flexibeler zou zijn, kunnen zorgverleners de participatie
van de familie in de zorg voor hun familielid stimuleren en ondersteunen. Er is reeds veel
onderzoek over de bezoekuren van intensieve zorgen gebeurd, maar toch lijkt dit in de
praktijk nog niet tot een doorslaggevende verandering te hebben geleid.
Patiënten op intensieve zorgen worden zwaarder belast door de constante monitoring,
geuren, geluiden, felle verlichting en temperatuurverschillen op de afdeling. Dit brengt
stress teweeg, zowel fysiek en psychisch (Meriläinen et al., 2013).
Pijncontrole is een belangrijk aandachtspunt op intensieve zorgen. Georgiou et al. (2015)
geeft aan dat kritiek zieke patiënten zich moeilijker over kunnen uitdrukken omwille van
sedatie en andere factoren. Een goede pijnbeoordeling is van groot belang en hierop moet
een gepast beleid ingesteld worden. Zorgverleners spelen een centrale rol bij
pijnbestrijding.
De infrastructuur van de IZ-dienst is een andere beïnvloedende factor naar tevredenheid.
Patiënten hebben geregeld geen zicht op de datum en het tijdstip, wat tot verstoring van
hun ritme kan leiden.
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Verder zijn ook felle lichtinval, geluid enzoverder van negatieve invloed op de patiënten.
Voor de familie zijn er andere factoren van belang, zoals de wachtruimtes en de nabijheid
van toiletten of een cafetaria (Lombardo et al., 2013). De omgeving van een intensieve
zorgen afdeling is iets waar het team van zorgverleners zelf weinig invloed op heeft.
Communicatie met patiënten en familie heeft een belangrijke invloed op hun tevredenheid.
Hier valt de link te leggen met het deel informatie en educatie, daarom zijn we bij
communicatie specifiek ingegaan op de communicatie met patiënten die geïntubeerd zijn.
Geïntubeerde patiënten ervaren gevoelens van angst, boosheid, frustratie en
controleverlies. Er zijn zowel persoons- als omgeving gerelateerde factoren die
communicatie beïnvloeden. Zorgverleners vallen natuurlijk onder de persoon gerelateerde
factoren. Diverse communicatiemethodes zouden beter moeten worden toegepast
(Kongsuwan & Rustam, 2017).
De laatste beïnvloedende factor die we besproken hebben, zijn transfers. Patiënten kunnen
stress ervaren bij het transport van intensieve zorgen naar de verpleegafdelingen of naar
onderzoeken. Als zorgverleners hierop efficiënt en gericht inspelen, verlaagt het
stressniveau bij IZ patiënten.
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8. Bijlagenlijst
8.1. Tevredenheidsfactoren patiënt & familie

Wat de patiënt
psychologisch
slechter deed
voelen

Patiënten perspectief

Familie perspectief

Communicatie moeilijkheden

Geïntubeerd worden

Omgevingsfactoren (geluid, alarmen,
gelach, te veel licht)

Gesedeerd worden

Procedures (frequent/’s nachts) en
beperkingen

Communicatie moeilijkheden

Hallucinaties en angsten
Intubatie
Gebrek aan slaap
Complicaties
Onmogelijkheid tot schrijven
Inadequate uitleg van het personeel
Slecht nieuws omtrent diagnose/prognose

Gehospitaliseerd worden
Verwardheid/desoriëntatie
Dyspnee
Beperkingen/fixatie
Geluidsoverlast (alarmen/geluid van de buren)
Langdurig IZ verblijf
Hallucinaties/angsten (van de dood)
Slaapgebrek

Onzekerheden in diagnose

Frequente onderzoeken en onaangename
procedures (bronchoscopie)

Uitstel van intubatie/IZ verblijf

Complicaties

Geluidsoverlast van de gang/afdeling

Incontinentie

Gebrek aan privacy

Gewaarwording van de ziekte

Dokters die weigeren om onnodige
voorschriften te geven die de patiënt wou
(medicatie/bloedtransfusie)
Verpleging met een ruwe/geïrriteerde toon
Dorstgevoel

Honger-/dorstgevoel
Ziekte gevoel
Lege muur zonder raam waar de patiënt op
uitkijkt

Ongepaste mopjes

Wat de patiënt
psychologisch
beter deed
voelen

Emotionele bijstand
(klinisch/familie/geestelijk)
Omgevingsfactoren (televisie,
foto’s/tekeningen, muziek/radio)

Zorgzaam/attent/informatief/supportief/
ondersteunend/compassioneel/betrokken/
oprecht/toegewijd/professioneel team
Mogelijkheid tot communicatie/praten

Geruststelling/aanmoediging

Extubatie

Uitleg/voorzien van volledige informatie/
beantwoorden van vragen

Volledige antwoorden en uitleg voor de patiënt

Fysiek contact (hand
schudden/vasthouden, schouderklopje)

Aanwezigheid van familie

Extubatie
Fysieke therapie/wandelen
Tijd bij de patiënt
Aanwezigheid van het team
Humor van het team

Geruststelling/aanmoediging
Foto’s/kaarten/berichten van de familie
Zachte muziek
Stilte
Pijncontrole
Stopzetting van voedselbeperkingen

Goed nieuws krijgen van het team
Het gevoel dat men gezonder wordt
Lekker eten
Attente/zorgende/aangename/
hulpbiedende verpleegkundigen

(Dziadzko et al., 2017)
Tabel 1: Beïnvloedende factoren op het psychologisch welbevinden bij patiënten en familie.

38

8.2. Patiënten behoeften vragenlijst

39

40

(Overgenomen uit Gentry et al., 2013)
Bijlage 1: Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI) questionnaire
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8.3. Patiënten tevredenheid vragenlijst

42

43

44

45

46

47

(Overgenomen van: https://fsicu.org/professionals/survey/)
Bijlage 2: Family Satisfaction with Care in the Intensive Care Unit (FS-ICU) questionnaire
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8.4. Europese Kwaliteitsbeoordeling

49

50

51
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(Overgenomen
van:http://www.euroq2.org/downloads/Enquete_discharged_patients.pdf)
Bijlage 3: EuroQ2. European Quality Questionnaire
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George, E.,
Houze, M.,
Radtke, J.,
Sereika, S.

Design
Descriptive
observational
study

Populatie
Patiënten die
werden
geselecteerd
hadden de leeftijd
tussen 29-92 jaar,
waren alert,
wakker en
aanspreekbaar
gemeten volgens
de RASS en GCS
en waren niet in
staat om te
communiceren

N
n=40
waarvan:
n=30
patiënten,
n=10:
verpleegkun
digen

Interventie
Video-opgenomen interview
gedurende 3 minuten waarbij
de hoeveelheden van de
communicatie uitwisselingen
tussen verpleegkundige en
patiënt, de kwaliteit van de
communicatie, de gebruikte
communicatiemethoden en de
moeilijkheidsgraad van
communicatie werd gemeten
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Gestructureer
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Patiënten die een
leeftijd hadden
tussen de 18-92
jaar, georiënteerd
in tijd en ruimte
op het moment
van het interview

n=65
(patiënten)

Aan de hand van een
interview bij de patiënten op
de IZ gedurende 2030minuten waarbij er
onderzocht werd naar de
communicatiemethoden,
stressvolle ervaringen,
psychologische moeilijkheden
aan de hand van de Hospital
Anxiety and Depression Scale
(HADS schaal)
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Outcome
Uit onderzoek bleek dat van de 943
communicatie uitwisselingen 86,2%
zelf bij de verpleegkundige begon
naar de patiënt toe. Met een
percentage van 12% en 2% werd
deze ingezet door de patiënt (12%)
of door een derde partij (2%).
Daarnaast waren 747 van de 943
uitwisselingen succesvol. (79,2%).
Ondanks dit hoge slaagpercentage
waren ook een heel aantal
uitwisselingen onsuccesvol. Zo
waren 197 (26,4%) van de
uitwisselingen onsuccesvol waarbij
de boodschap slechts gedeeltelijk of
niet begrepen werd (Happ et al.,
2011).
Vele patiënten kunnen zich moeilijk
of niet hun ervaringen op de IZ
herinneren. Minstens 62% van de
65 patiënten die het deel van hun
ervaringen wel herinnerden,
hadden matig tot extreme
negatieve ervaringen over hun
verblijf waarbij de meest negatieve
ervaring is door het niet in staat
zijn te spreken door de ETT (90%).
In deze studie werd er gebruikt
gemaakt van diverse
communicatiemethoden zoals pen
en papier, gelaatsuitdrukkingen,
fysiek contact (zoals handen

Studie

Design
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N

Interventie

Gustad, L.T.,
Chaboyer, W.,
Wallis, M.
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repeated
measure
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design

In totaal werden
er 249 patiënten
tijdens de 3maand durende
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opgenomen
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het onderzoek
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aan het
onderzoek
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met n=35,
die de
volledige
studie
voltooit
hebben.

Field, H.,
Prinjhan, D. &
Rawan, K.
(2008)

Interview

Er werd geen
onderscheid
gemaakt in
• Leeftijd met
een variatie
van tussen de
23 jaar en 76
jaar
• Geslacht
(mannen: 20,
vrouwen: 14
• Duur van
verblijf op de
ICU met een
variatie tussen
de 2 dagen en
7 maanden
• Duur van
verblijf op de
hospitalisatieaf
deling. met een
variatie tussen

Na exclusie
werden er 34
patiënten
geselecteerd
en verwerkt
in dit
onderzoek
waarvan 20
mannen en
14 vrouwen

De patiënten die aan de
studie deelnamen werd hun
angst & stress gemeten aan
de hand van de Hospital
Anxiety and Depression Scale
(HADS-A schaal). Deze
meting werd op 3 tijdstippen
uitgevoerd:
-Na de educatie over de
transfers op de IZ
-4u na de transfert
-1 nacht na de transfert
Interviewsessie die
opgenomen werd op video
gedurende 2 uur over de
stress die zij ervaarde van
hun transfert van de IZ naar
de hospitalisatie afdeling.

Outcome
knijpen), ja-nee knikken en andere
visuele- en auditieve hulpmiddelen.
6 patiënten hadden een score van
boven de 10 (bij meetpunt 1) wat
volgens de HADS-A schaal een
indicatie weergeeft voor een
mogelijke ontwikkeling van een
angststoornis. Dit aantal daalde
naar 3 patiënten bij het 2e
meetpunt en daalde nog verder
naar 2 patiënten bij het 3e
meetpunt. 32 patiënten hadden
relatief lage angst-scores.
Uit de interviews bleek dat de
patiënten vaak stress ervaarde
wanneer zij juist werden
overgebracht van de IZ naar de
hospitalisatie afdeling.
Door de open vragen te stellen aan
de patiënten concludeerden men
dat de oorzaak van deze stress zeer
verspreid is.
Zo wordt wel een groot deel van de
stress door de patiënten
toegewezen aan een gebrek aan
informatie, gepaste zorgen aan de
patiënt, correcte apparatuur, …
Daarnaast werd de oorzaak ook op
een andere visie gelegd, namelijk
bij het systeem van het ziekenhuis
zelf:
• Gelimiteerde hoeveelheid aan
informatie bij de transfert.
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Studie

Design

Kongsuwan,
W. & Rustam,
J. (2017)

Integrative
review

Payen, J.,
Bosson, J.,
Chanques, G.,
64

Prospective
study

Populatie
0 dagen en
enkele
maanden (geen
specifiek cijfer
bekend voor
uiterste datum)
Wel waren alle
geselecteerde
patiënten eerst
opgenomen op de
IZ
Patiënten die
tijdens hun verblijf
op de IZ
geïntubeerd zijn
met ventilatie
support

Patiënten die
tijdens hun verblijf
op IZ mechanisch

N

Interventie

Outcome
• Zij niet de juiste details
meekrijgen over klinische
toestand wat leidt tot onnodige
misverstanden.
• Informatie te medisch gericht

Na
oorspronkelij
k 166
studies te
hebben
gevonden
werd dit
aantal
uiteindelijk
gereduceerd
naar 21
studies die in
de review
verwerkt zijn

3 Verschillende PICO’s
werden opgesteld om de
verschillende studies te
verwerken
Onderzoek werd verricht op
vlak van de impact van een
ineffectieve communicatie op
de patiënt zelf
Onderzoek verricht op vlak
van beïnvloedende factoren
dat tot ineffectieve
communicatie leidt
Onderzoek naar de
verschillende strategieën die
bestaan/gebruikt worden om
de communicatie met
geïntubeerde patiënten te
verbeteren

Patiënten die geïntubeerd zijn met
ventilatie support en die niet
kunnen communiceren leidt tot
frustraties, boosheid, verlies van
controlegevoel, angst, stress en
slaapstoornissen.

Na exclusie
werden er
1144

De patiëntenpopulatie werden
onderverdeeld in de
interventiegroep (513

Deze elementen die een impact
kunnen zijn op de patiënt door een
ineffectieve communicatie werd
gelinkt aan het onvermogen van
liplezen, motorische zwakte om
teken te geven van te
communiceren (of begrip van de
communicatie) en het niet in staat
zijn van te schrijven.
Daarnaast zijn er ook diverse
factoren gerelateerd aan een
ineffectieve communicatie zoals
omgeving gerelateerde-, patiënt
gerelateerde- en zorgverlenergerelateerde factoren
In interventiegroep werd gezien dat
deze minder analgesie toegediend
kregen samen met en afname van

Studie
Mantz, J. &
Labarere, J.
(2009)

Design

Populatie
geventileerd zijn
geweest met
toediening van
analgesie.

N
patiënten
geselecteerd
voor dit
onderzoek.

Interventie
patiënten) en de
controlegroep (631
patiënten). Bij de
interventiegroep werd er
systematisch de pijn
bevraagd. Bij de
controlegroep werd de pijn
niet bevraagt.

Georgiou, E.,
Hadjibalassi,
M.,
Lambrinou,
E., Andreou,
P. &
Papathanasso
glou, E. D. E.
(2015)

Systematische
review

Inclusiecriteria:
• Volwassen
kritiek zieke
patiënten op
IZ, ongeacht
hun vermogen
om te
communiceren
en of ze al dan
niet
mechanisch
beademd
waren
• Implementatie
van één of
meer pijn
beoordelingsins
trumenten
• Het effect van
de
beoordelingsins
trumenten op
een of meer
van de

10 artikels
voldeden
aan de
criteria en
werden
opgenomen
in de review.

Op Cinahl, PubMed, Scopus,
Embase en Cohrane werd
gezocht naar studies met
volgende zoektermen: “pain
assessment,” “pain
evaluation,” “critical care
unit,” “pain assessment
tools”, “patient satisfaction”,
…

Outcome
benzodiazepines. Ook werd er een
korter mechanische ventilatie
periode vastgesteld bij de
interventiegroep. Ook was de duur
van het verblijf op IZ bij de
interventiegroep verminderd.
Pijnbeoordeling bij mechanisch
geventileerde patiënten hangt
onafhankelijk samen met een
vermindering van de duur van de
beademing ne van de duur van het
IZ-verblijf.
Een goed pijn protocol had zeer
veel positieve effecten op:
• De hoeveelheid pijn dat
patiënten ervaren op IZ
• De hoeveelheid medicatie die
gegeven wordt tijdens hun
verblijf
• De duur van de mechanische
ventilatie
• Patiënten tevredenheid
• Verblijfsduur op IZ
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Studie

Chanques, G.,
Jaber, S.,
Barbotte, E.,
Violet, S.,
Sebbane, M.,
Perrigault, P.
Mann, C.,
Lefrant, J. &
Eledjam, J.
(2006)
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Design

Prospective
study

Populatie
volgende
factoren: mate
van pijn, duur
van
mechanische
ventilatie, IZopname duur,
patiënte
tevredenheid,
complicaties en
bijwerkingen
van medicatie
Exclusiecriteria:
• Reviews
studies
Alle
opeenvolgende
patiënten op de IZ
van St Eloi Hopital
die 18 jaar of
ouder waren en
die minsten 24 uur
verbleven op deze
IZ.

N

Interventie

Outcome

Na exclusie
werden er
230
patiënten
geselecteerd
voor dit
onderzoek.

De patiëntenpopulatie werden
onderverdeeld in de
interventiegroep (130
patiënten) en de
controlegroep (100
patiënten). De Behavioral
Pain Scale (BPS), Numeric
Rating Scale (NRS) en
Richmond Agitation Sedation
Scale (RASS) schalen werden
tweemaal per dag gemeten in
rust door de verzorgende
verpleegkundige bij de
interventiegroep, gedurende
29 weken. In de interventie
groep werd de behandelende
arts verwittigt bij een pijn
schaal boven >5 bij BPS, >3
bij NRP en >1 bij RASS. Bij

Het optreden van pijn en agitatie in
de interventiegroep was significant
gedaald (p=0,002), ook werd er
significant meer therapeutische
veranderingen in de
interventietroep waargenomen met
betrekking tot analgetica en
psychotica. In vergelijking met de
controlegroep was er een duidelijke
afname van de mechanische
ventilatie duur. Er werd geen
significant verschil gevonden in de
duur van het verblijf op de IZ.

Studie

Design

Populatie

N

TopolovecVranic, J.,
Canzian, S.,
Innis, J.,
PollmannMudryj, A.,
Mcfarlan, A.
W. & Baker,
A. J. (2010).

Prospective
study

Verbale en non
verbale
neurochirurgische
en
traumapatiënten
die verbleven op
de IZ in St
Michael’s in
Toronto. De
patiënten werden
in de groep van
neurochirurgische
patiënten
opgenomen indien
deze
gediagnostiseerd
waren met een
hersentumor,
subarachnoïdale
bloeding,
subdurale
bloeding,
intracraniële
bloeding,
wervelfractuur of
spinale fusie.

Na exclusie
werden er 64
patiënten
geselecteerd
voor dit
onderzoek.

De patiënten
werden in de
groep van trauma
patiënten
opgenomen indien
deze
gediagnostiseerd

Interventie
de controlegroep werd de
normale procedure toegepast.
De studie bestond uit 3 fases:
1. Voor de implementatie van
de pijnschaal, 2. De
implementatie van de
pijnschaal en 3 na de
implementatie van de
pijnschaal.
1. Tijdens de fase voor
implementatie
(4weken) hebbende
IZ-verpleegkundige
een vragenlijst
ingevuld om vat te
stellen of ze voldoende
kennis hadden van de
pijnbeoordeling en
management op de IZ.
Tijdens deze perioden
werd ook grafische de
frequentie van de
pijndocumentatie
bijgehouden.
2. Tijdens de
implementatie fase
kregen de IZverpleegkundige
training voor 2 weken
in verband met
pijnbeoordeling en
management op IZ.
De verpleegkundige
kregen de opdracht
om de 4 uur de
pijnscore van de

Outcome

Patiënten score lager na het
implementeren van de pijntool. Dit
was niet statische significant
aangetoond. Een kleinere groep
van patiënten rapporteerden dat de
intensiteit van de pijn tijdens hun
verblijf op de IZ zeer ernstig was
(55 voor de implementatie, 35% na
de implementatie)
Voor en na de implementatie
meldde een groot deel van de
patiënten dat hun arts of
verpleegkundige het belang van
pijnbehandeling aan hen had
uitgelegd, hierdoor was de patiënt
overal tevredener dan ervoor.
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Studie

Design

Populatie
waren met een
stomp of
penetrerend letsel.
85% van deze
populatie kon niet
zelf verbaal pijn
beoordelen.

N

Jensen, H.I.,
Gerritsen,
R.T.,
Koopmans,
M., Zijlstra, J.
G., Curtis, J.
R., & Ørding,
H. (2015)

qualitative
interviews

Maximaal 3
familieleden van
patiënten die
minstens 48u op
intensieve zorgen
verbleven.
Exclusiecriteria:
• Jonger dan 18
jaar
• Verminderde
cognitieve
functie

In totaal
hebben 110
familieleden
meegewerkt
aan de
studie

68

Interventie
patiënten te
beoordelen en te
documenteren,
evenals voor en na
een procedure. Bij een
pijnscore hoger dan 4
werd pijnmedicatie
overwogen. In deze
perioden werden de
patiënten binnen de
24 tot 48 uur na
ontslag van IZ
benaderd om een
vragenlijst in te vullen.
3. Na de implementatie
fase werd de IZverpleegkundige
gevraagd om een
vragenlijst in te vullen
omtrent tevredenheid,
het
assessmentinstrument
en het
pijnmanagement.
Op basis van de FS-ICU en de
QODD-vragenlijsten,
aangepast aan de NoordEuropese omgeving en
omstandigheden. Deze
vragenlijst, die werd bewerkt
naar de Europese
standaarden, werd zo de
euroQ2- vragenlijst
(European Quality
Questionnaire) genoemd.

Outcome

De euroQ2-vragenlijst werd in de
studie als relevant en begrijpelijk
beoordeeld door de bevraagde
familieleden van IZ-patiënten, wat
duidde op een hoge indruks- en
inhoudsvaliditeit. Het percentage
van ontbrekende gegevens was
laag en de test-hertest
betrouwbaarheid was
aanvaardbaar. Verdere validatie
was echter noodzakelijk voordat
deze maatregelen klaar zouden zijn

Studie

Design

Peña, M. S. H.,
Talledo, N. M.,
Ruiz, E. O.,
Gómez, J. M.
L., Ruiz, A. R.,
Miguelez, A.
G., Marcos, V.
G., Artiga, M.
J. D.,
Hernández, M.
A. H.,
Wallman, R.,
Díaz, J. L.
(2016)

Prospective
and
descriptive
study

Populatie
• Geen
Nederlands of
Deens kunnen
lezen of
schrijven
Patiënten ouder
dan 18 jaar die
langer dan 24 uur
op deze intensieve
afdeling verbleven
en toestemming
gaven tot
medewerking in
de studie, alsook
hun naasten. De
studie vond plaats
over een periode
van 5 maanden.

N

Interventie

Outcome
voor gebruik in
kwaliteitsbeoordeling of klinische
praktijk in Europese intensieve
zorgen afdelingen.

538
patiënten
werden in
deze periode
opgenomen
op de IZ. Na
exclusie
hebben 148
paren de
vragenlijst
ingevuld,
telkens de
patiënt en
één naaste.

Er werd gebruik gemaakt van
de FS-ICU 34 vragenlijst om
de tevredenheid van de
familie te bepalen. Een
aangepaste versie van de FSICU 34 vragenlijst werd
opgemaakt om de
tevredenheid van de
patiënten te bevragen.

In de studie wordt aangetoond dat
de FS-ICU 43 vragenlijst een
verantwoorde manier is voor het
meten van de patiënten
tevredenheid op een IZ.
Het werd ook duidelijk dat de
tevredenheid van patiënten en
familie vrij hoog ligt, met weinig
verschil in tevredenheid tussen
beide. Er werd wel ingezien dat er
een verschil was tussen patiënten
en familie in hun antwoorden. Dit
wijst er duidelijk op dat patiënten
die in staat zijn tot communicatie,
altijd als prioritair moeten worden
bezien voor het bevragen van de
tevredenheid. Zij zullen altijd een
veel correcter beeld op de
tevredenheid kunnen aangeven dan
de naasten. Wanneer de patiënt
niet adequaat genoeg is, zal men
zich wel tot de naasten moeten
richten. Dit aangezien zij de patiënt
beter kunnen inschatten en sneller
hun echtelijke wensen kunnen
beamen.
De opvallendste verschillen tussen
voor en na het inbrengen van de
nieuwe pijnschaal waren:
• Er werd weinig verschil gegeven
in de pijnscore van 0 tot 10 op
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Studie

Design

Populatie

N

Interventie

Meriläinen,
M., Kyngäs,
H., & AlaKokko, T.
(2013)

Prospective
study

Patiënten tussen
de 18 en 65 jaar
oud, die
mechanische
beademd werden
en al langer dan 2
dagen op IZ
lagen.

Na exclusie
werden er 4
patiënten
geselecteerd
voor dit
onderzoek.

Om interacties tussen
patiënten op IZ en hun
omgeving waar te nemen,
werden er continue video
opnames gemaakt.

70

Outcome
de vraag “pijn op dit moment”.
(4.3 → 3.9)
• Er werd echter wel een lagere
gemiddelde pijnscore gegeven
op de vraag “de ergste pijn
gedurende de opname”, na
implementatie van de nieuwe
vragenlijst. (8.5 → 7.2)
• Er waren ook minder
aanduidingen van zeer ernstige
pijn na implementatie. (55% →
35%)
• Na implementatie werd er vaker
binnen de 5 minuten
pijnmedicatie toegediend
wanneer de patiënten meldden
dat ze pijn hadden.
Ook het verplegend personeel gaf
aan zich zelfzekerder te voelen over
de pijnbestrijding na het invoegen
van de non verbale
pijnmanagement vragenlijst.
Overbelasting voor een patiënt op
intensieve zorgen hangt nauw
samen met de combinatie van
mentale en fysieke stress. Deze
studie geeft als voornaamste stress
verhogende factoren gerelateerd
aan de sociale situaties op
intensieve zorgen: gebrek aan
individualiteit en controle over het
eigen lichaam, wisseling van
personeel, communicatieve
problematiek, desoriëntatie in tijd,
plaats en toestand.

Studie
Jensen, H. I.,
Gerritsen, R.
T., Koopmans,
M., Downey,
L., Engelberg,
R., Curtis, J.
R., Spronk, P.
E. Zijlstra, J.
G. Ørding, H.
(2017)

Design
Cohort study

Gerritsen, R.
T., Hofhuis, J.
G.,
Koopmans,
M., van der
Woude, M.,
Bormans, L.,
Hovingh, A., &
Sprongk, P. E.
(2013)

prospective
multicenter
study

Populatie
Maximaal 3
familieleden van
patiënten die 48u
op intensieve
zorgen verbleven,
ongeacht de
outcome. Dit op
21 intensieve
zorgen afdelingen
(11 Deense, 10
Nederlandse).
Exclusiecriteria:
• Jonger dan 18
jaar
• Verminderde
cognitieve
functie
• Geen
Nederlands of
Deens kunnen
lezen of
schrijven
Families van
patiënten die
langer dan 48uur
op intensieve
zorgen verbleven
en daarna
gestorven zijn.

N
1077
familieleden
573 uit
Denemarken
, 504 uit
Nederland.
In
Denemarken
waren 185
deelnemers
2de of 3de
familielid. In
Nederland
waren dit er
6.

Interventie
Tevredenheid van de familie
van de patiënt meten met
behulp van de euroQ2vragenlijst (euroFS-ICU).

Outcome
Thema’s met de hoogste scores
waren bezorgdheid en zorg aan de
patiënt, dyspnoe management,
sfeer op de IZ, mogelijkheid van de
familieleden om bedside te zijn en
gemakkelijkheid om informatie te
verkrijgen. Thema’s waar nog
verbetering mogelijk was waren
management van agitatie,
emotionele steun aan de familie,
consistentie van informatie en
betrekking en steun in het maken
van belangrijke beslissingen. De
euroQ2-vragenlijst blijkt een goed
instrument om de tevredenheid van
familie te meten.

Er werden
100
patiënten
gekozen,
waarvan
89% van de
families
meewerkten
voor de
studie.

De Quality of Dying and
Death (QODD) vragenlijst

Een hoog percentage van
irrelevante of ontbrekende
antwoorden suggereerde dat de
vragenlijst niet automatisch over te
brengen was naar Europese
intensieve zorgen omstandigheden.
Beide vragenlijsten waren in NoordAmerika ontwikkeld en gevalideerd.
Aangezien er culturele verschillen
zijn tussen Noord-Amerika en
Europa, is het logisch dat de
vragenlijsten zonder culturele
adaptatie kunnen verminderen in
validiteit.
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Design

Populatie

N

Interventie

Outcome

Dziadzko, V.,
Dziadzko, M.
A., Johnson,
M. M., Gajic,
O.,
Karnatovskaia
, L. V. (2017)

Prospectieve
observationele
studie

Na exclusie
werden 50
patiënten en
44
familieleden
geïnterviewd

De geselecteerde patiënten
en hun families werden
geïnterviewd binnen 72 uur
na IZ-ontslag met behulp van
een gestructureerd
interviewformat.

Angst, hallucinaties en het
onvermogen om te communiceren,
worden geïdentificeerd als een
centrale oorzaak van
psychologische stress tijdens een
IZ-verblijf.

Vandijck, D.,
Labeau, S.,
Geerinckx, C.,
De Puydt, E.,
Bolders, A.,
Claes, B.,
Blot, S

Multicenter
prospective
study

Alle volwassenen
die langer dan 48
uur op een
intensieve zorgen
lagen met
mechanische
beademing.
Exclusie:
-nietEngelssprekenden
-Vg in
schizofrenie,
psychoses of
dementie
Alle Belgische
intensieve zorgen
afdelingen met
minstens 6
bedden

57 Belgische
intensieve
zorgen
afdelingen

Het type bezoekers was beperkt tot
onmiddellijke naasten in 11 IZ’s
(19,3%). Kinderen waren niet
toegelaten in 5 IZ’s (8,8%) en er
was een minimumleeftijd in 45 IZ’s
(80,7%). 30 IZ’s (52,6%) gaven de
familieinformatie in een aparte
hiervoor voorziene ruimte naast de
wachtruimte, terwijl 6 IZ’s (10,5%)
aan gaven geen wachtruimte te
hebben. 9 IZ’s (15,8%) zorgden
voor een informatiebrochure. Een
gestructureerd eerste overleg met
de familie werd gepland in 42 IZ’s
(73,7%).

Van den
Broek, J.,
BrunsveldReinders, A.,

Systematische
review

Inclusiecriteria:
• Engelstalige
studies die
specifiek een

135 artikels
voldeden
aan de
criteria en

Vragenlijst met vragen
omtrent 1) de tijd, het aantal
en de duur van de bezoeken,
2) het aantal, de leeftijd en
relatie van de bezoekers die
tegelijkertijd werden
toegelaten, 3) het gebruik
van een wachtruimte, 4) de
organisatie van
overlegmomenten met de
familie, 5) welke informatie
werd gegeven en op welke
manier deze werd gebracht,
6) het gebruik van een
informatiebrochure, 7) de
beschikbaarheid van een
website
Op PubMed, Embase, The
Cochrane Library, Web
of Science, PsycINFO en
CINAHL werd gezocht naar
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4 vragenlijsten werden als
kwaliteitsvol beschouwd, deCritical
Care Family Needs Inventory
(CCFNI), de Society of Critical Care

Studie
Zedlitz, A.,
Girbes, A., de
Jonge, E.,
Arbous, S.

Design

Kamdar, B.,
King, M.,
Collop, A.,
Sakamuri, S.,
Colantuoni,
E., Neufeld, J.

Observational
before-after
study

Populatie
vragenlijst
gebruikten om
tevredenheid of
noden van
familie te
meten in een
IZ voor
volwassenen
Exclusiecriteria:
• Reviews
• Studies over
meetinstrumen
ten voor
tevredenheid
van patiënten,
zorgverleners
of ouders van
patiënten op
een
pediatrische IZ
Inclusiecriteria:
• Patiënten die
langer dan 1
nacht op de
MICU verbleven
• Ouder dan 18
jaar
• Ontslag naar
een gewone
verpleegafdelin
g na verblijf op
IZ
Exclusiecriteria:
• Meer dan 1
nacht op een
andere IZ

N
werden
opgenomen
in de review

Interventie
studies met volgende
zoektermen:
“questionnaires,” “family
satisfaction,” “family needs,”
and “intensive care”. De
studies werd beoordeeld op
kwaliteit volgens het
classificatiemodel van Cohen.

Outcome
Medicine Family Needs Assessment
(SCCMFNA), de Critical Care
Family Satisfaction Survey
(CCFSS), en de Family Satisfaction
in the Intensive Care Unit (FS-ICU).

300
medische
intensieve
patiënten in
een tertiair
Amerikaans
ziekenhuis

Interventies om slaapkwaliteit
te verbeteren werden in 3
stadia uitgevoerd
• Stadium 1: ‘s nachts
televisies uitzetten,
lichten op de gang
dimmen, zorgactiviteiten
groeperen. Overdag
gordijnen open, dutjes
beperken, mobilisatie
stimuleren.
• Stadium 2: oordopjes,
oogmaskers en
ontspannende muziek
• Stadium 3: medicatie die
slaap kon beïnvloeden

Patiënten gaven aan vanaf stadium
1 een betere slaapkwaliteit te
hebben. Daarnaast bleek ook dat
delirium verminderd voorkwam na
de interventie.
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Studie

Design

Lombardo, V.,
Vinatier, I.,
Baillot, M.-L.,
Franja, V.,
BourgeonGhittori, I.,
Dray, S.,
Jeune, S.,
Mossadegh,
C., Reinier, J.,
Souweine, B.,
Roch, A.

Multicenter
prospective
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Populatie
tijdens dezelfde
hospitalisatie
• Verminderd
cognitief
functioneren
• Geen Engels
begrijpen
• Verminderde
visuele en/of
auditieve
functie
• Cardiaal arrest
gedurende
opname
Zorggevers op
intensieve zorgen
afdelingen in
Franstalige landen

N

Interventie
zoals benzo’s en opiaten
vermijden

Outcome

915
stafleden
(artsen,
verpleegkun
digen,
verpleegkun
dig
assistenten,
kinesitherap
euten) van
264 IZ’s
voor
volwassenen
en 28
pediatrische
IZ’s

Vragenlijst ontwikkeld die
bestond uit 52 vragen
gerelateerd aan de rol van de
respondent, kenmerken van
de IZ op gebied van design,
materiaal en organisatorische
aspecten die potentieel het
comfort van de patiënt
kunnen beïnvloeden, hoe
zorggevers bronnen van
ongemak voor patiënten zien
en hoe het welbevinden van
de patiënt gezien wordt door
zorggevers in de praktijk

68% van de IZ’s had alleen maar
eenpersoonskamers. In 66% van
de IZ’s was er een natuurlijke
lichtbron aanwezig in elke kamer.
Alhoewel een klok aanwezig was in
elke kamer in 68% van de IZ’s, was
de datum slechts zichtbaar in de
kamer in 11% van de IZ’s.
Bezoekuren waren vaak strikter in
volwassenen dan pediatrische IZ’s,
met bezoektijden van minder dan 4
uur in 49% van deze IZ’s. Volgens
zowel paramedici als artsen is
ongemak bij patiënten meestal te
wijten aan angst, slaapverstoring,
het gevoel hebben tegengehouden
te worden (psychologisch en
fysiek), geluid en pijn.

Familieleden van
patiënten waarvan
verwacht werd dat
ze langer dan 96u

332
familieleden,
waarvan 144
voor de

De ervaring van familieleden
werd vergeleken voor (T0) en
na (T1) de invoering van een
brochure en website voor de

Het begrip van de behandeling
(p=0,027) en de prognose
(p=0,04) verbeterde significant.

Studie
Formenti, P.,
Spanu, P.,
Anania, S.,
Andrighi, E.,
Di Carlo, A.,
Martinetti, F.,
Vecchi, I.,
Palo, A.,
Pinna, C.,
Russo, R.,
Francesconi,
S.,
Valdambrini,
F., Ferretti, E.,
Radeschi, G.,
Bosco, E.,
Malacarne, P.,
Iapichino, G.

Design

Populatie
zouden beademd
worden op
intensieve zorgen.
Dit op 9 Italiaanse
intensieve zorgen
afdelingen.
Exclusiecriteria:
• Weigeren deel
te nemen aan
onderzoek
• Geen
familieleden
aanwezig
tijdens de
eerste 3 dagen
• Geen Italiaans
kunnen
spreken

N
interventie
en 179 na de
interventie.

Interventie
familieleden. Gedurende T1
werd de familie een brochure
gegeven en bij het eerste
overleg uitgenodigd om te
website te bezoeken.

Outcome
Het begrip van de behandeling
verbeterde niet significant. De
interventie zorgde ook voor een
reductie van PTSS bij familieleden.
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