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1. Voorwoord 

In het kader van onze opleiding “BanaBa intensieve zorgen en spoedgevallenzorg” aan de 

University College Leuven-Limburg deden wij een literatuurstudie en een 

praktijkonderzoek naar het onderwerp PTSS (post-traumatische stress syndroom) na een 

opname op intensieve zorgen. We kozen voor dit onderwerp omdat we op onze werkplek 

aanvoelden dat er vaak weinig aandacht besteed wordt aan wat de psychologische impact 

is op de patiënt na opname op IZ. Daarom zijn we in de literatuur op zoek gegaan naar 

meer informatie rond PTSS in het algemeen en meer specifiek of er screeningstools bestaan 

om patiënten die risico lopen op het ontwikkelen van PTSS (na opname op IZ) te 

herkennen. Daarnaast hebben we in het praktijkgedeelte de kennis van verpleegkundigen 

op IZ rond PTSS getest en nagegaan of er reeds aandacht besteed wordt aan PTSS op IZ. 

Tijdens deze literatuurstudie en praktijkonderzoek werden we bijgestaan door onze 

promotor Griet Engels, die wij willen bedanken voor de feedback, motivatie en bijsturingen. 

Ook willen we graag onze inhoudsdeskundige Sara Dehandschutter bedanken voor haar 

bijsturingen en overlegmomenten. Daarnaast ook graag Mieke Florquin, Koen Balcaen en 

de hoofd-/adjunctverpleegkundigen van alle intensieve diensten te UZLeuven om het 

mogelijk te maken onze enquêtes hier te verdelen. Als laatste bedanken we ook alle 

verpleegkundigen die hun steentje hebben bijgedragen aan dit werk door onze enquête in 

te vullen. 

Wij hopen dat deze specialisatieproef het probleem van PTSS op intensieve zorgen onder 

de aandacht brengt en verpleegkundigen kan informeren over deze problematiek. 

Ondergetekenden dragen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor dit werk.  

15 mei 2018 te Leuven, 

Sonck Eline 

Bartels Rozi 

Mathues Dorien 
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2. Abstract   

Doelstelling: Gemiddeld één op vijf patiënten ontwikkelt PTSS (post-traumatische stress 

syndroom) na een opname op IZ (intensieve zorgen), wat uiteindelijk leidt tot een 

verminderde kwaliteit van leven. Het doel van deze literatuurstudie is om na te gaan welke 

risicofactoren er bestaan voor het ontwikkelen van PTSS na IZ en om na te gaan of er 

screeningstools bestaan die kunnen voorspellen welke patiënten een hoger risico hebben 

op het ontwikkelen van PTSS. 

Methode: In deze literatuurstudie wordt gebruikt gemaakt van de databases MEDLINE, 

LIMO, TRIP, COCHRANE en CINAHL om wetenschappelijke artikels te verzamelen. Door 

gebruik te maken van de sneeuwbalmethode werden meerdere artikels gevonden. 

Conclusie: In deze literatuurstudie werden vijf screeningstools gevonden die mogelijk 

gebruikt kunnen worden bij het herkennen van patiënten die een verhoogd risico hebben 

op het ontwikkelen van PTSS, namelijk de IES-R, PTSS-14, IPAT, PTSS-10 en de HADS-

schaal. De sensitiviteit en specificiteit van de PTSS-14 blijken het hoogst te scoren. De 

PTSS-14 heeft een voorspellende factor van 85% en de PTSS-10 een voorspellende factor 

van 91%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de PTSS-14 en PTSS-10 bruikbare schalen 

zouden kunnen zijn in de praktijk om patiënten met een verhoogd risico op PTSS te 

herkennen. Er is zeker nog verder onderzoek nodig om te bepalen of dit daadwerkelijk de 

beste schaal is om in de praktijk te gebruiken en hoe dit dan verder in de praktijk concreet 

geïmplementeerd kan worden. 
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3. Inleiding  

De mortaliteit van patiënten op intensieve zorgen is het voorbije decennium gedaald van 

50% naar 20% dankzij de grote evolutie van de geneeskunde. Hierdoor zijn er meer 

patiënten die een opname op intensieve zorgen overleven. Een aantal van deze patiënten 

zal in de toekomst te maken hebben met mentale en fysieke beperkingen als gevolg van 

een opname op intensieve zorgen (Jackson et al., 2016). Deze literatuurstudie zal dieper 

ingaan op de psychologische gevolgen, meer specifiek het post-traumatisch 

stresssyndroom (PTSS) bij patiënten na opname op intensieve zorgen.  

PTSS wordt door de DSM-V omschreven als een angststoornis die ontstaat na blootstelling 

aan een extreme stressor, een verwonding of een gebeurtenis die een bedreiging is voor 

het leven of het mentale welzijn. De reactie op deze gebeurtenis/bedreiging zorgt vaak 

voor een gevoel van extreme angst en hopeloosheid. PTSS wordt gekarakteriseerd door 

drie clusters van symptomen: herbeleving, vermijding en overprikkeling. Deze symptomen 

moeten minstens gedurende één maand voorkomen en gaan gepaard met stress en een 

verminderd functioneren van de patiënt (Wade, Hardy, Howell, & Mythen, 2013). 

Een ziekenhuisopname is een stressvolle ervaring, zeker als deze onverwacht is en het 

gaat om een ernstige aandoening waarvoor een opname op intensieve zorgen noodzakelijk 

is. Kritiek zieke patiënten hebben een groot risico op het ontwikkelen van PTSS door 

verschillende risicofactoren: intubatie, mechanische beademing, verschillende katheters, 

agitatie, alarmen, gebruik van sedativa en analgetica, en nog vele andere factoren waar 

later in deze literatuurstudie nog wordt op teruggekomen.  Buiten deze risicofactoren is er 

ook nog het gegeven dat patiënten een opname op IZ ervaren als overweldigend omwille 

van de afhankelijkheid, door de therapie of ziekte kunnen ze vaak niet communiceren dat 

ze honger en dorst hebben, angst hebben om te sterven,…  (Wade et al., 2013). 

De prevalentie van PTSS bij patiënten die een opname op IZ overleven is 20 – 40 %. Op 

lange termijn heeft PTSS grote gevolgen op de levenskwaliteit. Hierdoor is er een groeiende 

interesse naar de factoren die een voorspellende waarde voor het ontwikkelen van PTSS 

kunnen hebben (Paparrigopoulos, Melissaki, Tzavellas, Karaiskos, Ilias, & Kokras, 2014). 

Daarom zal deze literatuurstudie onderzoeken welke risicofactoren (reeds) gekend zijn en 

of hiermee een screeningslijst gevormd kan worden om het risico op het ontwikkelen van 

PTSS vroegtijdig op te sporen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Methode  

4.1. PICO 

In deze specialisatieproef wordt onderzocht wat de risico’s zijn voor het ontwikkelen van 

PTSS en wordt er ook onderzocht of screeningsschalen kunnen gebruikt worden om PTSS 

vroegtijdig op te sporen.   

De volgende PICO werd opgesteld, alvorens te starten aan de literatuurstudie:  

P  Patiënten met een onverwachte opname op IZ   

I  Het vroegtijdig gebruik van screeningstools   

C  Het niet gebruiken van screeningstools   

O  Ontwikkelen van PTSS   

In deze specialisatieproef worden enkel patiënten besproken die onverwachts opgenomen 

weren op intensieve zorgen. Er werd bewust gekozen om patiënten die een geplande 

opname (bv. electieve chirurgie) hebben niet te bespreken. Dit omdat er verondersteld 

wordt dat deze patiënten ingelicht en voorbereid worden op hun opname. Zij kennen het 

standaard verloop van de opname en weten waaraan ze zich kunnen verwachten. Dit 

betekent echter niet dat deze patiënten geen PTSS zouden kunnen ontwikkelen, het wordt 

in dit werk echter niet verder toegelicht.  

 4.2. Onderzoeksvraag 

Hieruit kon de volgende onderzoeksvraag opgesteld worden: 

Kan het vroegtijdig gebruik van screeningstools bij patiënten met een onverwachte 

opname op IZ bijdragen tot de preventie van PTSS? 

Om op deze vraag een antwoord te vinden werd er gezocht in verschillende databanken. 

Tussen 5 oktober en 30 november 2018 werden er artikels gezocht in volgende 

databanken: MEDLINE, LIMO, TRIP, COCHRANE en CINAHL. Hierbij werd gebruik gemaakt 

van volgende zoektermen:   

Items  Sleutelwoorden 

Intensive care 

 

OR 

 

ICU 

Critical care 

Critical patient 

Critical care unit 

Critical illness 

Intensive treatment unit 

AND PTSD OR 
Post traumatic stress disorder 

Posttraumatic stress disorder 

Post-traumatic stress disorder 

PTSS 

Post-traumatic stress syndrome 
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AND Tool OR 
Instrument 

Scale 

Measure 

Screening 

Diagnosis 

Early detection 

Volgende zoektermen werden gebruikt in de verschillende databases:(icu OR intensive care 

unit OR critical care OR critical patient OR intensive treatment unit OR critical illnes) AND 

(ptsd OR post traumatic stress disorder OR posttraumatic stress disorder OR post-

traumatic stress disorder OR ptss OR posttraumatic stress syndrome OR post traumatic 

stress syndrome OR post-traumatic stress syndrome) AND (tool OR instrument OR scale 

OR measure OR screening OR diagnosis OR early detection) 

4.3. Inclusie- en exclusiecriteria  

Inclusiecriteria: 

 Engelstalig. 

 Max 10 jaar oud. 

Er werden 1244 artikels gevonden. 

Op basis van de titels en abstracts werden artikels over volgende 

onderwerpen geëxcludeerd:  

 Geplande opname.   

 Subpopulaties van patiënten: zoals ARDS, ALS, ...   

 Kinderen. 

 Minder dan 12 uur opgenomen.   

 Familieleden. 

 Hulpverleners. 

 Andere mentale aandoeningen: zoals angst, depressie en acute stress disorder.  

Hierdoor werden er 21 artikels gevonden die gebruikt werden in deze literatuurstudie. Door 

het sneeuwbaleffect vonden we in deze artikels nog 3 extra artikels die ook werden 

opgenomen in deze literatuurstudie. 

In bijlage 9.1 wordt de flowchart afgebeeld.  
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5. Resultaten literatuuronderzoek 

5.1. Begrippen 

In de Engelstalige literatuur wordt er gesproken over PTSS en PTSD. Om verwarring te 

voorkomen worden deze begrippen hieronder toegelicht. Long, Kriss, Davydow en Curtis 

(2014), die onder andere meer uniformiteit aan toekomstige epidemiologische studies wil 

bieden, hebben deze begrippen geformuleerd in volgende tabel:  

 

Een “post-traumatic stress disorder (PTSD)” wordt, zoals hierboven beschreven, 

gekenmerkt door een levensbedreigende traumatische gebeurtenis. Deze traumatische 

gebeurtenis kan zowel een reële als waargenomen gebeurtenis zijn. Men spreekt van PTSD 

als de patiënt herinneringen heeft aan deze traumatische gebeurtenis, die telkens weer 

terugkomen. Deze patiënten vertonen als gevolg vermijdend en overprikkelend gedrag in 

situaties/zaken die hun aan deze gebeurtenis doen herinneren.  

“Post-traumatic stress symptoms",  zijn de symptomen die zich voordoen bij PTSD. Deze 

zijn onder andere slaapstoornissen, irritatie, boosheid en het vermijden van het 

praten/denken over/aan het traumatische event dat heeft plaatsgevonden. Hierbij is het 

belangrijk te weten dat de symptomen worden gemeten met een vragenlijst en de stoornis 

wordt gediagnostiseerd door een klinisch assessment (Long et al., 2014).  

Omdat in deze specialisatieproef Nederlandstalige termen gebruikt worden, zal PTSS staan 

voor het post-traumatisch stresssyndroom (wat hetzelfde betekent als de Engelstalige 

term PTSD). 

(Long et al., 2014) 



 

 

 

5.2. Wat is PTSS? 

De criteria voor de diagnose van PTSS hebben de afgelopen jaren een evolutie 

meegemaakt. Om de diagnose van PTSS te stellen kan gebruik gemaakt worden van de 

DSM-V criteria. Volgens de DSM-V moet er sprake zijn van een blootstelling aan een 

trauma. De definitie van een trauma wordt in de DSM-V zorgvuldig uitgewerkt omdat een 

onduidelijke definitie in het verleden reeds heeft geleid tot verkeerde diagnoses en 

prevalentiecijfers (Carol, Bary, & Dana, 2018). Een traumatische gebeurtenis is een 

gebeurtenis die een bedreiging vormt voor het leven van een persoon. Een bedreiging voor 

het leven wordt hier gedefinieerd als een daadwerkelijke of dreigende dood, een ernstig 

letsel of seksueel geweld. Hierdoor mag niet elke stressvolle gebeurtenis zomaar 

beschouwd worden als een trauma (bijvoorbeeld: falen op een schooltest). Men kan op 

vier verschillende manieren een trauma meemaken. Ten eerste kan de persoon zelf het 

trauma hebben ondergaan, maar het kan ook zijn dat de persoon getuige is van een trauma 

dat iemand anders overkwam (ooggetuige). Ten derde kan het zijn dat de persoon heeft 

vernomen dat een familielid of goede vriend een gewelddadige gebeurtenis of ongeval 

heeft meegemaakt. Als laatste kan het gaan over hulpverleners die herhaaldelijk te maken 

krijgen met psychotraumatische gebeurtenissen (Carol et al., 2018). 

De DSM-V beschrijft in welke situaties PTSS zich kan ontwikkelen en beschrijft daarnaast 

aan welke symptomen moet voldaan worden om van PTSS te kunnen spreken. De 

symptomen worden in vier domeinen verdeeld: het domein van herbeleving, het domein 

van vermijding, het domein van negatieve gedachten en stemmingen en tot slot het 

domein van verhoogde prikkelbaarheid. Binnen elk domein worden verschillende 

symptomen opgesomd. Er kan pas van PTSS gesproken worden als aan voldoende (binnen 

elk domein vastgelegde) symptomen wordt voldaan. Belangrijke nota hierbij is dat de 

symptomen nieuw of aanzienlijk verergerd moeten zijn sinds de blootstelling aan het 

trauma. Ten slotte moeten de symptomen meer dan één maand aanwezig zijn en leiden 

tot verslechtering van functioneren op zowel sociaal, beroepsmatig als andere vlakken.  Dit 

alles mag niet het gevolg zijn van een andere oorzaak zoals afhankelijkheid van alcohol of 

medicatie of een andere medische aandoening (Carol et al., 2018).  

Carol et al (2018) geeft ook een algoritme om de diagnose van PTSS te stellen dewelke 

aan de bijlage (9.2) is toegevoegd. 

Doordat PTSS zorgt voor symptomen van vermijding, herbeleving en overgevoeligheid, is 

het een aandoening die invaliderend kan zijn en kan leiden tot chronische psychiatrische 

morbiditeit, alsook het verlies van het normaal dagelijks functioneren. Uit onderzoek blijkt 

duidelijk dat slechts de helft van deze patiënten terug gaat werken één jaar na hun opname 

op intensieve zorgen (Mouthaan, Sijbrandij, Reitsma, Gersons, & Olff, 2014)..  

Omdat PTSS een grote impact heeft op de kwaliteit van leven is het belangrijk om te 

kunnen inschatten wat de prevalentie is van PTSS na intensieve zorgen. 
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 5.3. Prevalentie op IZ  

In de literatuur is veel onduidelijkheid over de prevalentie van PTSS na een opname op 

intensieve zorgen. Volgens een review daterend uit 2016 is de prevalentie variërend tussen 

de 5% en 63%  (Morrisey et al., 2016). Volgens Paparrigopoulos et al. (2014) is de 

prevalentie van patiënten die PTSS ontwikkelen na intensieve zorgen tussen de 20-40%. 

In de studie van Warlen et al. (2016) werd de PTSS-14 schaal afgenomen bij 47 patiënten. 

Ongeveer 17% van deze patiënten zou voldoen aan de diagnostische criteria van PTSS. Na 

24 maanden blijkt dat 40% van deze patiënten die ontslagen werden van intensieve zorgen 

last hadden van depressie of PTSS, waarvan één op de vier patiënten symptomen 

vertoonde van PTSS.   

Bij een prospectieve cohort studie daterend uit 2009 werd er onderzoek gedaan naar de 

prevalentie van PTSS na een opname op intensieve zorgen en in hoeverre activiteiten 

(bijvoorbeeld: werken, huishouden, hobby’s) van patiënten die ze deden voor de opname 

terug werden hervat na drie en twaalf maanden. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer 25% 

van de patiënten de symptomen van PTSS hadden en slechts 44% hun vroegere 

activiteiten kon hervatten (Davydow et al., 2009). Milton et al (2018) beschrijven dat één 

op de drie IZ-overlevenden na drie maanden last heeft van angst, depressie en het PTSS. 

Wanneer de diagnose door een psychiater gesteld wordt bij ontslag uit het ziekenhuis is 

de prevalentie 44%. 

We kunnen dus stellen dat er een grote onduidelijkheid bestaat over de prevalentie van 

PTSS bij patiënten na intensieve zorgen, de prevalentie ligt tussen de 5% en 63%. Maar 

het gemiddelde ligt rond de 20% wat overeenkomt met één op vijf patiënten. 

5.4. Risicofactoren  

Het herkennen van risicofactoren speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling 

van PTSS. Wanneer risicofactoren worden herkend kan hierop vroegtijdig worden 

ingespeeld. Hierdoor zou er een meer kwalitatieve follow-up na het ontslag op intensieve 

zorgen kunnen ontstaan. Op basis van de risicofactoren zou er een screeningstool 

ontwikkeld kunnen worden die aangeeft welke patiënten een risico lopen op het 

ontwikkelen van PTSS.  Er zijn reeds verschillende studies gedaan naar welke factoren een 

risico vormen op het ontwikkelen van PTSS, welke hieronder zullen besproken worden. De 

risicofactoren kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: kritieke zorgfactoren, 

patiëntfactoren en ervaringsfactoren (Morrisey et al., 2016). 

Long et al. (2014) gebruiken een andere indeling, nl. beïnvloedbare en niet beïnvloedbare 

factoren. De niet beïnvloedbare factoren zijn reeds aanwezig bij de patiënt voor opname 

op intensieve zorgen. Voorbeelden hiervan zijn; een voorgeschiedenis van psychische 

stoornissen (depressie en angst), genetische factoren en een traumatisch letsel. De 

beïnvloedbare factoren ontstaan tijdens de opname op intensieve zorgen of zeer kort na 

opname. Voorbeelden hiervan zijn extreme agitatie, paranoïde gedachten, angst (angst 

kan beïnvloed worden door fixatie), hallucinaties (kan beïnvloed worden door 

benzodiazepines), sedatie, acute stress symptomen, extreme angst en depressie (Long et 

al., 2014).  
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5.4.1. Patiëntfactoren  

Patiëntfactoren zijn eigenschappen waarover patiënten reeds beschikken voor de opname 

op IZ. 

Geslacht  

Uit het onderzoek van Wu, Cho, Chow en Tsang (2018) blijkt dat vrouwen en mannen 

hetzelfde scoren op de IES-R en HADS schaal. Dus geslacht zou geen risicofactor zijn voor 

het ontwikkelen van PTSS.  Ook Wade et al. (2013) komen tot dezelfde conclusie.  

Morrisey et al. (2016) spreken dit tegen en zegt dat patiënten van het vrouwelijk geslacht 

meer kans hebben op het ontwikkelen van PTSS. Vrouwen zouden wel sneller activiteiten 

hervatten dan mannen (Davydow et al., 2009). 

Leeftijd  

Binnen de literatuur is er onduidelijkheid over het feit of leeftijd al dan niet een rol speelt 

in het ontwikkelen van PTSS. Wade et al. (2013) concluderen dat leeftijd geen invloed 

heeft op het al dan niet ontwikkelen van PTSS. Volgens Morrisey et al. (2016) blijkt leeftijd 

wel een risicofactor, en dan specifiek wanneer de patiënt jonger is dan 50 jaar. Mensen die 

ouder zijn dan 50 jaar blijken minder kans te hebben om symptomen van PTSS te vertonen 

dan jongere mensen die hoger scoren op verschillende PTSS-scores tijdens de follow-up. 

Een onderzoek binnen deze review ontdekte dat non-responders significant jonger waren 

dan responders. Dit wordt verklaard door de 'vermijdende' component van 

posttraumatische stressstoornis. Als jongere patiënten meer symptomen ervaren, kunnen 

ze zichzelf uitsluiten, wanneer ze worden benaderd om deel te nemen aan onderzoek, om 

te voorkomen dat ze het trauma herbeleven dat ze ervaren hebben tijdens kritieke zorg 

(Morrisey et al., 2016). 

Ook uit de corhortstudie van Milton et al. (2018) wordt afgeleid dat leeftijd een risicofactor 

is. Maar de piekleeftijd zou liggen tussen 45-65 jaar. De verklaring die hieraan gegeven 

wordt is de volgende: mensen van deze leeftijd zijn vaak reeds voor de opname het minst 

gelukkig met het leven (in vergelijking met andere leeftijdscategorieën).  

Er is dus geen consensus binnen de literatuur te vinden over of leeftijd al dan niet een 

risicofactor is voor het ontwikkelen van PTSS na intensieve zorgen. 

Psychiatrische voorgeschiedenis 

Patiënten die reeds voor opname op IZ gediagnosticeerd zijn met depressie hebben een 

hogere PTSS-14 score dan patiënten zonder depressie (Warlan, Howland, & Connelly, 

2016). Naast depressie is ook een voorgeschiedenis van alcoholgebruik een risicofactor 

voor het ontwikkelen van PTSS. Patiënten die voor hun opname depressief waren en 

alcohol gebruikten scoorden meer dan twee op de ‘Pre-icu Charlson Comorbidity’, wat een 

significante voorspeller was op het ontwikkelen van PTSS (Davydow et al., 2009). 

Patiënten die reeds een psychiatrische voorgeschiedenis hadden, stressvolle life-events en 

een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt als volwassenen, hebben een hoger 

risico op het ontwikkelen van PTSS (Paparrigopoulos et al., 2014). Een psychiatrische 

voorgeschiedenis wordt daarom ook als belangrijkste patiëntrisicofactor beschouwd voor 

het ontwikkelen van PTSS.  
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De volgende items kunnen worden beschouwd als risicofactoren voor PTSS: traumatisch 

event tijdens kindertijd (zoals mishandeling, verstoting), traumatisch event als 

volwassenen (zoals verwondingen, seksuele en mentale mishandeling, ...), 

voorgeschiedenis van psychiatrische aandoening (zoals middelenmisbruik, depressie, 

psychoses, ...), stressvolle gebeurtenis (zoals werk, familiaal, materieel) en problemen in 

ondersteuning (emotioneel, financieel) (Paparrigopoulos et al., 2014). 

Scholingsgraad  

In slechts één onderzoek kwam scholingsgraad als risicofactor naar voren. Patiënten die 

laaggeschoold zijn (geen diploma hebben) zouden twaalf maanden na het verblijf op 

intensieve zorgen meer symptomen van PTSS ontwikkelen dan hooggeschoolde patiënten 

(Davydow et al., 2009).  

5.4.2. Ervaringsfactoren  

De manier waarop een opname op IZ wordt ervaren door een patiënt blijkt ook een invloed 

te hebben op het ontwikkelen van PTSS. De psychologische risicofactoren op intensieve 

zorgen zijn onder andere stress en angst, maar ook beangstigende herinneringen kunnen 

een risicofactor zijn voor PTSS (Wu et al., 2018). 

Patiënten die veel traumatische herinneringen hebben aan hun verblijf op IZ (bijvoorbeeld: 

nachtmerries, hallucinaties, waanbeelden, paniek, herinneringen aan pijn en respiratoire 

distress) vertonen een grotere incidentie en intensiteit van PTSS dan patiënten die geen 

traumatische herinneringen hebben aan hun verblijf op intensieve zorgen (Morrisey et al., 

2016). Waanbeelden blijven namelijk langer in de herinnering van een patiënt dan de 

feitelijke herinneringen. Sociale ondersteuning van de patiënt na intensieve zorgen kan 

daarentegen het risico op PTSS verkleinen (Warlan et al., 2016). 

Naast waanbeelden is ook acute stress tijdens een verblijf op intensieve zorgen een grote 

risicofactor voor een slechtere psychologische uitkomst na ontslag. Daarom is het 

belangrijk om acute stress te detecteren en te verminderen waar mogelijk. Zorgverleners 

die niet getraind zijn in de mentale gezondheidszorg vinden het moeilijk om acute 

psychologische stress bij patiënten te herkennen. Hierdoor ontvangen veel patiënten met 

acute stress geen psychologische ondersteuning en blijven ze lijden onder deze stress na 

ontslag uit het ziekenhuis (Wade, et al., 2014). In de UK staat in de NICE guidelines dat 

patiënten tijdens hun verblijf op IZ moeten beoordeeld worden op acute stress symptomen 

zoals angst, depressie, episoden van paniek, nachtmerries, delier, hallucinaties, flashbacks 

en onderliggende psychologische aandoeningen om zo hun risico op toekomstige 

psychologische morbiditeit te kunnen inschatten. Maar er is een gebrek aan tools om acute 

distress op te sporen (Warlan et al., 2016). 

5.4.3. Kritieke zorgfactoren  

Als laatste is er de groep van kritieke zorgfactoren. Dit is een uitgebreide groep van 

factoren die alles te maken hebben met kritiek ziek zijn en de behandeling daarvan. 

Sedatie 

Verschillende onderzoeken suggereren dat het sederen met benzodiazepines en langdurig 

sederen risicofactoren zijn op het ontwikkelen van PTSS. Dit omdat benzodiazepines 

bekend staan om amnesie te veroorzaken. De diepte van sedatie en de totale hoeveelheid 

sedatie die gegeven wordt zou het risico op PTSS niet verhogen (Wade et al., 2013). 

Warlan et al. (2016) hun onderzoek gaf daarentegen aan dat patiënten met matige sedatie 

een significant hoger risico op PTSS hadden dan patiënten met lichte tot geen sedatie. Ook 
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blijkt een langere periode van sedatie een risico te zijn voor PTSS (Loretta, 2014). In 2003 

werd er door Kress et al. aangetoond dat het dagelijks stoppen van de sedatie bij patiënten 

op IZ zorgt voor een lagere kans (P = .02) op het ontwikkelen van PTSS twee jaar na 

ontslag van IZ (Loretta, 2014).  

Een gelijkaardige studie werd door Girard et al. in 2008 gedaan, deze studie werd de ABD 

(Awake and Breathing Controlled trial) genoemd. Bij een interventiegroep werd dagelijks 

de sedatie gestopt. Een verschil in beide studies is dat bij Kress et al. de sedatie terug 

werd opgestart via de Ramsey schaal en Girard et al (2008) enkel de sedatie terug 

opstartte (aan halve dosis) indien de patiënt onrustig was. Blijkt de patiënt comfortabel te 

zijn dan was er een blijvende sedatiestop (Loretta, 2014).  

In 2009 wilden Treggiari et al. ook bepalen wat de impact is van sedatie op de 

psychologische uitkomst bij gerandomiseerde patiënten. Deze waren licht (score 1 – 2) of 

(score 3 – 4) diep gesedeerd. Deze patiënten werden geëvalueerd volgens de Modifies 

Ramsey Scale waarbij een score van 0 kalm en rustig betekent. De interventiegroep kreeg 

bolustoedieningen van Midazolam, terwijl de controlegroep een continue toediening kreeg. 

Er was geen dagelijkse sedatiestop bij deze patiënten. Net zoals bij Kress et al. kwam uit 

dit onderzoek dat de interventiegroep een minder groot risico had op het ontwikkelen van 

PTSS dan de groep die diep gesedeerd was. Daarnaast had de controlegroep moeite met 

het herinneren van belangrijke stressvolle ervaringen en had deze herhaaldelijk 

verontrustende herinneringen (Loretta, 2014). 

Er is dus een mogelijkheid dat er een link bestaat tussen het gebruik van benzodiazepines 

en PTSS. Maar deze link is niet significant en niet éénduidig. Zo tonen sommige 

onderzoeken aan dat het gebruik van benzodiazepines een grote kans geeft op delirium. 

Delirium geeft irreële gedachten en herinneringen, en dit is dan weer een risicofactor op 

het ontwikkelen van PTSS. Het is dus dan ook mogelijk dat benzodiazepines een invloed 

hebben op het ontwikkelen van PTSS. Uiteindelijk wordt er dus geen sluitend antwoord 

gegeven op de vraag of verminderde sedatie een kleinere kans geeft op het ontwikkelen 

van PTSS. Toch is er een nieuwe richtlijn ontwikkeld. Patiënten zouden licht gesedeerd 

moeten worden, dit houdt in dat ze in staat zijn bevelen uit te voeren en makkelijk te 

wekken zijn, maar toch comfortabel zijn (Loretta, 2014). 

Kunstmatige ventilatie  

Mechanische ventilatie wordt slechts als een kleine risicofactor omschreven. Dankzij de 

sedatie wordt dit vaak goed verdragen. Langdurige ventilatie wordt dan weer wel als 

traumatiserend omschreven en is dus ook een riscofactor. Vanaf meer dan vijf dagen 

mechanische ventilatie wordt er gesproken van een risicofactor (Davydow et al., 2009).  

Gebruik stresshormonen 

De regulatie van stresshormonen en het gebruik van stresshormonen wordt gezien als een 

risico voor het ontwikkelen van PTSS (Morrisey et al., 2016). Verscheidene patiënten op 

intensieve zorgen krijgen catecholamines (adrenaline en noradrenaline) toegediend om het 

sympathisch zenuwstelsel te stimuleren, met als doel een efficiënte cardiale output te 

bekomen. Soms is er ook sprake van een behandeling met hydrocortison, wat ook een 

stresshormoon is. Deze stresshormonen zouden een rol hebben in het vormen van 

herinneringen en daardoor ook een rol in het ontwikkelen van PTSS (Morrisey et al., 2016).  
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Ziektebeeld  

Specifieke ziektebeelden zoals een sepsis, ARDS, multipel orgaan falen, thoracotomie en 

cardiaal arrest worden niet geassocieerd met het al dan niet ontwikkelen van PTSS. Het 

hebben van een tracheotomie daarentegen was wel een significante voorspeller voor het 

niet hervatten van de dagelijkse activiteiten van de patiënt (Davydow et al., 2009). Ook 

een Glasgow coma schaal (GCS) lager dan 9 voor opname is een risicofactor voor het 

ontwikkelen van PTSS. De redenen hiervoor werden niet onderzocht (Peris et al., 2011) 

(Morrisey et al.,2016). 

Verblijfsduur  

Een verblijfsduur langer dan 5 dagen op intensieve zorgen geeft een hoger risico op de 

ontwikkeling van PTSS (Davydow et al., 2009) (Morrisey et al., 2016). 

5.5. Preventie 

Patiënten met symptomen van PTSS die vroegtijdig geïdentificeerd en behandeld worden 

hebben mogelijks een verbeterde uitkomst. Peris et al. (2011) vond in een onderzoek dat 

het gebruik van interventies zoals therapie, educatie (over PTSS) en psychologische 

ondersteuning resulteren in een lagere incidentie van PTSS (21% in de interventiegroep 

tegenover 57% in de controlegroep). 

Er wordt sterk aangeraden om vroegtijdig te screenen en aan monitoring te doen van het 

mentale welzijn van de patiënten op intensieve zorgen. Voornamelijk patiënten die weinig 

feitelijke herinneringen, veel levendige gevoelens, veel irreële herinneringen hebben en 

weinig emotionele ondersteuning hebben, zijn een risicogroep. Uit vroege screening zou 

een vroegtijdige behandeling opgestart kunnen worden wat dan weer leidt tot verminderde 

angst, depressie, PTSS en een verminderd gebruik van geneesmiddelen om de 

voorafgaande aandoeningen te behandelen (Wu et al., 2018). 

De meerderheid van de patiënten wordt opgenomen op intensieve zorgen ten gevolge van 

onverwachte en levensbedreigende pathologieën. Dit heeft een negatief effect op zowel 

het psychologische als fysieke herstel van de patiënt. Patiënten ontwikkelen na ontslag op 

intensieve zorgen vaak langdurige complicaties ten gevolge van hun opname, zowel op 

psychologisch als op fysiek vlak. Uit studies waaraan patiënten deelnemen na ontslag op 

IZ blijkt dat één op drie klinisch belangrijke symptomen vertoont van depressie of PTSS in 

het jaar na ontslag uit het ziekenhuis. Deze problemen blijven vaak gedurende lange tijd 

aanwezig en hebben effect op de kwaliteit van leven. Ze kunnen mogelijks wel behandeld 

worden indien de symptomen herkend worden. Om het herstel van de patiënt te faciliteren 

wordt er in richtlijnen aangeraden om patiënten gedurende het eerste jaar na opname op 

te volgen, maar de evidentie hieromtrent is niet éénduidig.  Uit verschillende studies blijkt 

wel dat de opvolging van kwetsbare patiënten een verbeterde psychologische uitkomst 

geeft. Ideaal zou zijn als de opvolging van deze patiënten gestart wordt tijdens de 

hospitalisatieduur en gericht is op de specifieke, individuele problematiek van elke patiënt. 

Het probleem is dat er geen éénduidige richtlijn is omtrent het evalueren van patiënten na 

ontslag op intensieve zorgen (Milton et al., 2018). 

Na onderzoek blijkt dat de patiënten die geen psychologische ondersteuning hebben 

gehad, 57% kans hebben op de diagnose van PTSS. Terwijl de controlegroep met 

psychologische ondersteuning hier maar 21% kans op had. Hieruit volgt dan ook dat er 

meer patiënten uit de controlegroep na het ontslag uit het ziekenhuis nood hebben aan een 

anxiolyticum en/of andere antidepressie therapie. (41.7% vs 8.1%). De interventiegroep 

had scores lager dan 11 voor de HADS. Toch kon er geen significant verschil gevonden 

worden tussen de interventie- en controlegroep (Peris et al., 2011). 
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Uit de resultaten blijkt ook dat de afwezigheid van psychologische interventies een vijf keer 

zo groot risico geeft op het ontwikkelen van PTSS na 12 maanden (Peris, et al., 2011). 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat psychologische hulp nuttig is ter voorkoming van 

PTSS. Indien er dan nog gebruik gemaakt wordt van een schaal, kan men inschatten welke 

patiënten deze ondersteuning effectief nodig hebben. 

5.6. Screeningstools  

Tot op  heden is er nog geen gestandaardiseerde follow-up voor mogelijke psychiatrische 

problemen die patiënten na opname op IZ kunnen ontwikkelen. De oorzaak hiervan is dat 

er een gebrek is aan een methode om risicopatiënten te identificeren (Milton et al., 2018).  

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan of het screenen naar PTSS efficiënt en uitvoerbaar 

is (Warlan et al., 2016). Een screeningstool om acute stress te detecteren op intensieve 

zorgen zou best gebruikt worden door de verpleegkundige die de patiënten verzorgt. 

Daarnaast moet de screeningstool kort, makkelijk te begrijpen, en zo weinig mogelijk extra 

last bezorgen voor het personeel en de patiënt, zodat zieke en vermoeide patiënten deze 

kunnen beantwoorden zodra ze alert zijn (Warlan et al., 2016).  

Vroegtijdige interventies voor iedere traumapatiënt blijkt uit studies niet succesvol voor de 

preventie van PTSS. Maar er is wel evidentie dat vroegtijdig behandelen van patiënten met 

acute PTSS chronische PTSS kunnen voorkomen. Daarom wordt in studies voorgesteld om 

patiënten met risico op PTSS te identificeren aan de hand van screeningstools. Deze 

instrumenten kunnen mogelijks patiënten met risico op PTSS triëren, screenen en 

aanzetten tot behandeling (Mouthaan et al., 2014). 

5.6.1 Verschillende screeningstools 

IES-R  

IES-R (The Impact of Event Scale-Revised) wordt samen met HADS (The Hospital Anxiety 

and Depression Scale) gebruikt in verschillende studies om de prevalentie van angst en 

depressie vast te stellen. 

IES-R is de meest gebruikte schaal om PTSS - symptomen te bepalen. Er wordt gebruik 

gemaakt van drie subschalen: opdringing, vermijding en overprikkeling. Op iedere vraag 

kan een score gegven worden van nul tot vijf. Wanneer er een score is die groter is dan 

33, is er een grote waarschijnlijkheid van de diagnose van PTSS (Peris et al., 2011).  

De IES schaal is de voorloper van de IES-R schaal en wordt niet geschikt bevonden om 

PTSS vast te stellen. Studies die gebruik maakten van de IES-R schaal hadden een hogere 

prevalentie van PTSS dan de studies die IES (Impact of Ivents Scale) gebruikte. Dit wordt 

verklaard omdat de IES slechts twee van de drie clusters bevraagt die nodig zijn om PTSS 

te kunnen diagnosticeren. Hierdoor worden er dus diagnoses gemist (Wade et al., 2013).  

De IES-R werd in het onderzoek van Mouthaan et al. (2014) goed geacht om PTSS te 

identificeren, met een sensitiviteit van >80%. Maar deze scoort slecht in het identificeren 

van patiënten die geen risico hebben op PTSS. Dus het instrument kan gebruikt worden 

om een eerste selectie te maken van patiënten die mogelijks risico hebben op PTSS. Er is 

nood aan een tweede, meer diagnosticerend onderzoek (klinisch interview) bij patiënten 

om uit te maken of deze ook effectief nood hebben aan therapie (Mouthaan et al., 2014). 

In 9.3 wordt de IES-R schaal afgebeeld. 
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PTSS- 14 

PTSS-14 is een screeningslijst die peilt naar de symptomen van PTSS bij patiënten die een 

opname op intensieve zorgen hebben overleefd. Er zijn twee grote luiken die in deze schaal 

bevraagd worden: traumatische herinneringen en stresssymptomen. Vanaf een score van 

45 wordt er gesproken van symptomen van PTSS (Milton et al., 2018). 

Er worden vier  gesloten vragen gesteld over traumatische herinneringen. De andere 14 

vragen bevragen stresssymptomen. Er wordt een score gegeven van 1 (nooit) tot 7 (altijd). 

Patiënten (n=47) geven aan dat de PTSS-14 schaal gemakkelijk te begrijpen was (90%), 

dat de schaal binnen een acceptabele periode kon ingevuld worden (98%) en dat het weinig 

(7%) tot geen extra stress (88%) gaf. Daarnaast worden patiënten liever gescreend buiten 

het ziekenhuis (44%) dan in het ziekenhuis (32%) (Warlen et.al., 2016).  

De PTSS-14 kan eventueel geïncludeerd worden in het ontslagproces van de patiënt uit 

het ziekenhuis. Patiënten vinden de PTSS-14 een acceptabele screeningstool. Maar op 

basis hiervan een patiënten doorverwijzen naar de mentale gezondheidszorg kan zorgen 

voor een grote kostprijs en patiënten die mogelijks spontaan herstellen kunnen te vroeg 

doorverwezen worden.  Er kan wel een standaardprotocol komen voor een goede follow-

up na ontslag voor deze patiënten, die tijdens de screening van de PTSS-14 schaal in het 

ziekenhuis symptomen vertoonden van PTSS (Warlan et al., 2016). 

De voorspellende validiteit van de PTSS-14 is voor 4-14 dagen na ontslag van ICU r=0,50 

en twee maanden na ontslag van ICU r=0,85. Dit wil zeggen dat de PTSS-14 goed PTSS 

kan voorspellen twee maanden na ontslag. De sensitiviteit van de PTSS was 86%, wat wil 

zeggen dat 86% van de patiënten die hoog scoorden op de PTSS-14 ook effectief PTSS 

ontwikkelden. De specificiteit van de PTSS-14 was 97%, dit betekent dat 97% van de 

patiënten die laag scoorden op de PTSS-14, ook geen PTSS ontwikkelden (NHS, 2009). 

In bijlage 9.4 staat de UK-PTSS 14 afgebeeld.  

IPAT 

Deze schaal werd ontwikkeld voor zorgverleners van intensieve zorgen als een klinische 

tool met een dubbel doel: om acute stress bij patiënten op intensieve zorgen te detecteren 

en te voorspellen welke patiënten het risico lopen op het ontwikkelen psychologische 

morbiditeit in de toekomst (Wade et al., 2014). 

Om de waarde van IPAT vast te stellen, werd een validatie studie gedaan met 166 

patiënten. Hieruit blijkt dat 10 van de 14 items een betrouwbare uniforme meting doen 

van de psychologische stress bij patiënten op IZ. De studie van Wade et al. (2014) toont 

aan dat de IPAT uitvoerbaar en acceptabel is. Ze is daarenboven gemakkelijk en snel uit 

te voeren voor patiënten en verpleegkundigen. Een analyse van IPAT maakt duidelijk dat 

de IPAT een goede test-retest betrouwbaarheid, interne samenhang en een constructieve 

en voorspellende validiteit heeft. De IPAT heeft een sensitiviteit van 71% en een 

specificiteit van 48% voor toekomstige diagnose van PTSS. Er is wel verder onderzoek 

nodig om de psychometrische eigenschappen van de IPAT te verfijnen zodat het effectief 

als tool kan gebruikt worden om psychologische morbiditeit te voorspellen (Wade et al., 

2014). 

De IPAT schaal kan teruggevonden worden in 9.5. 
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The three-month risk of psychological morbidity in ICU survivors  

Deze schaal werd ontwikkeld door Milton et al. (2018), in eerste instantie werd er via 

bestaande gevalideerde screeningstools, de mentale gezondheid van patiënten getoetst. 

Hiervoor werd er gebruik gemaakt van de HADS en PTSS-14 screeningtool. Bijkomend 

werd er ook gebruik gemaakt van HRQOL en RAND-36, deze toetsen beide naar de mentale 

kwaliteit van het leven, maar worden niet gebruikt om PTSS te diagnosticeren en worden 

daarom niet verder besproken.  

Er werd een lijst van voorspellende factoren samengesteld door middel van een 

literatuurstudie en een discussie tussen experts. Een statistische vergelijking werd 

gemaakt tussen de verschillende screeningstools en (medische) gegevens van de 

deelnemers waarover de onderzoekers beschikte (Milton et al., 2018).  

Uit dit onderzoek werden vijf voorspellende factoren gehaald: een eerste voorspellende 

factor is leeftijd, met een piek leeftijd van 45- 65jaar.  Een tweede voorspellende factor 

zijn traumatische herinneringen. Een derde voorspellende factor zijn symptomen van 

depressie. Het hebben van een beperkt sociaal opvangnet kan ook een voorspellende factor 

zijn voor het ontwikkelen van PTSS. Een laatste voorspellende factor is het hebben van 

een voorgeschiedenis van psychologische problemen, maar deze factor haalde de lijst van 

de factoren niet omdat er een sterke associatie is met depressieve symptomen (Milton et 

al., 2018). 

In bijlage 9.6 kan deze schaal teruggevonden worden.  

PTSS 10 

De PTSS-10 is een gevalideerde screeningstool om PTSS te detecteren bij patiënten die 

ontslagen zijn uit intensieve zorgen. Het eerste deel van deze schaal bestaat uit vragen 

omtrent de herinneringen aan traumatische gebeurtenissen en gevoelens tijdens het 

verblijf op intensieve zorgen (zoals nachtmerries, angst, paniek en moeilijkheden met 

ademen). Het tweede deel bestaat uit vragen omtrent blijvende stress. Het verschil met 

de PTSS-14 is dat de PTSS-10 uit 10 items bestaat en de PTSS-14 uit 14 items, dewelke 

dus uitgebreider is. De PTSS-14 focust ook meer op symptomen van vermijding dan de 

PTSS-10. Een score van meer dan 34 op de PTSS-10 wijst op klinisch significante PTSS - 

symptomen en is geassocieerd met een diagnose van PTSS (Milton et al, 2018). 

De interne betrouwbaarheid van deze studie was α=0,93, wat als excellent wordt 

beschouwd. De test meet dus wat gemeten moet worden en er is een hoge correlatie 

tussen de verschillende items gebruikt in de schaal. De sensitiviteit van de PTSS-10 was 

77% en de specificiteit was 97,5%.  Dit betekent dat de patiënten die geen PTSS zullen 

ontwikkelen goed worden geïdentificeerd door de test. Maar diegene die wel PTSS zullen 

ontwikkelen worden matig herkend. De schaal heeft wel een excellente positieve 

voorspellende waarde van 91% (NHS, 2009). 

In bijlage 9.7 bevindt de schaal zich.  

HADS 

Net zoals de IES-R schaal wordt HADS (The Hospital Anxiety and Depression Scale) 

gebruikt om in verschillende studies angst en depressie aan te tonen. De HADS is een 

vragenlijst met veertien vragen, waarbij er twee subgroepen zijn: angst en depressie. 

Ieder item krijgt een score tussen 0 en 3. Indien de eindscore tussen 8 en 10 ligt, kan er 

aangenomen worden dat de diagnose van depressie en/of angst gesteld kan worden (Peris, 

et al., 2011). De schaal is gevalideerd voor kritisch zieke patiënten. 
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Deze schaal heeft een sensitiviteit van 80% en een specificiteit van 84%. De positieve 

voorspellende waarde is 55%. Dit betekent dat slechts 55% van de personen die hoger 

scoren dan 9 op de HADS ook effectief depressie en angst hebben (NHS, 2009). 

In de bijlage 9.8 bevindt de schaal zich.  

5.6.2 Vergelijking van de schalen 

In onderstaande tabel worden de schalen hun kwaliteit systematisch weergegeven.  

Schaal  Betrouwbaarheid  

(α) 

sensitiviteit specificiteit Voorspellende 

waarde 

IES-R  >80%   

PTSS-14 0,85 86% 97% 85% 

IPAT   48% 71%  

PTSS 10 0,93 77% 97,5% 91% 

HADS >0,9 80% 84% 55% 

De PTSS-10 en de HADS werden in de studie Milton et al (2018) gebruikt om symptomen 

van PTSS, angst en depressie te evalueren.  Er werd een klinische correlatie gevonden 

tussen symptomen van stress, angst en depressie in de week na ontslag van IZ en drie 

maanden na ontslag. De predictieve waarde van deze schalen was het beste om PTSS te 

onderkennen, met een AUROC- score van >0.9 (= AUROC wordt gehanteerd om te kijken 

of schalen een predictieve waarde hebben). Psychologische problemen blijken aanwezig te 

zijn gedurende het eerste jaar na ontslag, wat wijst op een langdurige problematiek. 

Daarom kan men baat hebben bij het vroegtijdig detecteren van deze problemen. De studie 

van Milton et al (2018) bewijst dat de PTSS-10 een predictieve waarde heeft. In de studie 

van Wade et al (2014) werd de IPAT schaal opgesteld en getest, de predictieve waarde 

hiervan was matig en had een lagere sensitiviteit en specifiteit dan de HADS en PTSS-10 

schaal.  

5.7. Interventies 

Peris et al (2011) hebben patiënten die psychologische interventies kregen (therapie, 

educatie, stress management en coping strategieën) vergeleken met patiënten die deze 

niet kregen. De resultaten hiervan tonen aan dat de patiënten die deze wel kregen een 

verlaagde kans hadden op het ontwikkelen van PTSS. De interventies resulteerden ook in 

een reductie van psychiatrische medicatie één jaar na ontslag uit het ziekenhuis. Maar 

verder onderzoek is nodig om optimale en kost-effeciënte strategieën te ontwikkelen die 

patiënten na IZ behandelen en screenen (Warlan et al., 2016). 

Het staat vast dat patiënten na het ontslag terugkeren naar zorgverleners (o.a. huisartsen) 

die niet bekend zijn met de psychische noden van de patiënt na een behandeling op 

intensieve zorgen. Deze zorgverleners onderwijzen over het vaak voorkomen van dit 

probleem zal helpen bij vroegtijdige herkenning en zal leiden tot een effectieve behandeling 

en verwijzing naar specialisten. Verder is er een ontwikkeling van een conceptueel model 

met als doel vroegtijdige identificatie, preventie, diagnose en behandeling. Dit model kan 

worden geïmplementeerd in klinische praktijk (Long et al., 2014). 
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(Long, et al., 2014) 

 

Belangrijk voor het werkveld is het herkennen van de niet-beïnvloedbare factoren en deze 

te identificeren. Omdat patiënten hierbij een hoger risico hebben en dus meer nood aan 

opvolging hebben tijdens en alsook na de opname. Verder werden er nog enkele richtlijnen 

gegeven voor de praktijk. Een eerste richtlijn is het minimaliseren van diepe sedatie en  

het behandelen van distress, wat de symptomen van PTSS kan verzachten. Een tweede 

richtlijn is het geven van educatie en informatie aan patiënten over de ervaringen op 

intensieve zorgen, dit kan de psychische morbiditeit verminderen. Daarnaast zal 

psychosociaal support tijdens de opname hoog risicopatiënten helpen. Als laatste kan het 

gebruik van dagboeken de outcome voor patiënt en de familie verbeteren (Long, et al., 

2014). 
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6. Praktijkgedeelte  

De opzet van het praktijkgedeelte is  te peilen naar de kennis van verpleegkundigen over 

PTSS binnen intensieve zorgen van UZ Leuven. De dag van vandaag hebben 

verpleegkundigen een grote rol in het melden van psychische problemen bij patiënten aan 

artsen.  Zodat deze kunnen beslissen of er een behandeling nodig is en wat deze 

behandeling mogelijks inhoud. Omwille van de ethische moeilijkheden rond het testen van 

screeningstools bij patiënten op ITE, werd er gekozen om een enquête af te nemen bij 

verpleegkundigen op ITE. Meer bepaald werd er een enquête (bijlage 10.8) opgesteld om 

de kennis omtrent PTSS bij verpleegkundigen op ITE te UZLeuven te testen. Als feedback 

naar de verschillende afdelingen wordt er een brochure gemaakt waarin PTSS, symptomen 

en risicofactoren worden besproken.  

Het eerste deel van de enquête peilt naar de persoonlijke gegevens van de 

verpleegkundigen. Het tweede deel van de enquête peilt naar kennisvragen omtrent PTSS. 

Nergens werd de optie gegeven om aan te duiden ‘ik weet het niet’. Zo kon er een 

duidelijker beeld gecreëerd worden over wat er op dit moment over PTSS geweten is bij 

verpleegkundigen op ITE. Dit geeft wel als nadeel, dat verpleegkundigen gevoelsmatig 

gaan invullen en hierdoor kan de indruk gewekt worden dat er een betere parate kennis is 

dan dat er in realiteit is. Dit had voorkomen kunnen worden door volgende vragen toe te 

voegen: ‘hebt u tijdens uw opleiding over PTSS bij patiënten iets geleerd?’ en ‘stond u voor 

deze enquête erbij stil dat patiënten PTSS konden ontwikkelen?’. 

Er vulde meer vrouwen als mannen (109 vs 40) de enquête in. Ook waren er meer 

enquêtes ingevuld door verpleegkundigen met een BANABA spoedgevallen en intensieve 

zorgen dan een BANABA pediatrie. Verpleegkundigen die het bezit van een master hebben 

ook allemaal de BANABA spoedgevallen en intensieve zorgen behaald. Als laatste hebben 

we ook gekeken naar het aantal dienstjaren en  wat de invloed hiervan is op de kennis van 

PTSS. Opnieuw is er hier ook een verschil in het aantal deelnemers. In bijlage 10.10 wordt 

er in grafieken weergegeven wat de verhoudingen zijn.  

Omdat er verschillende grootte van onderzoeksgroepen zijn kan dit mogelijks een invloed 

hebben op de resultaten. Van iedere intensieve afdeling van UZ Leuven hadden we minsten 

15 ingevulde enquêtes willen ophalen. Niet op iedere afdeling is dit gelukt, de verklaring 

hiervoor is mogelijks een gebrek aan interesse in het onderwerp, de werkdruk op de dienst 

of te weinig kennis rond PTSS (waardoor lagere interesse om deze enquête in te vullen). 

Daarnaast hebben ook een aantal interne mobiele equipe verpleegkundigen de enquête 

ingevuld, dit is een kleinere groep die moeilijk te bereiken is. Dit kan ook het resultaat 

beïnvloeden. 
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6.1. Bespreking van resultaten 

Definitie 

Van de 149 deelnemers hebben 62 verpleegkundigen de definitie juist, wat overeenkomt 

met 41%. Op figuur 6.1 wordt weergegeven welke personen de definitie correct hebben 

ingevuld. Hieruit kan worden afgeleid dat mannen beter scoren dan vrouwen (50% vs 

38%). Mensen met meer dan tien jaar werkervaring (52,72%) scoren beter als de 

verpleegkundigen die minder lang werken. Verpleegkundigen die tussen de vijf en tien jaar 

werken scoorde het minst goed (25%). Qua opleidingsgraad is er een klein verschil: 

bachelor verpleegkunde 41,48%, BANABA spoedgevallen en intensieve zorgen 44,44%,  

en tot slot de BANABA pediatrie 43%. Enkel de verpleegkundige met een masteropleiding 

scoorde lager, namelijk 30%. Deelnemers die reeds zelf geconfronteerd werden met een 

ziekenhuisopname scoorde beter (47% vs 31%). 

Slechts 5 van de 149 verpleegkundigen denkt dat PTSS niet kan ontstaat door een opname 

op intensieve zorgen. Het is mogelijk dat een groot verpleegkundigen voor de enquête hier 

niet bij stil stond. Maar door de aard van de vraag en het onderwerp van het eindwerk, 

zou er door vele vermoed kunnen worden dat PTSS kan ontstaan door een opname op IZ.  

Fig 6.1 

 

 

In onderstaande figuur (fig 6.2) wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende 

intensieve diensten. Het brandwondencentrum en medium care scoorde het beste (50%). 

De PICU (35,3%) en verpleegkundigen die op alle intensieve diensten (25%) werken 

scoorden het minst goed. De overige afdelingen scoorden allemaal rond 40%.  

Uit de resultaten werd verwacht dat het brandwondencentrum beter ging scoren dan de 

andere diensten. Dit omdat er reeds rond PTSS (na brand) gewerkt wordt en er een 

wekelijks een multidisciplinair overleg is waar o.a. ook een psychologe wordt ingeschakeld. 

Toch scoort medium care even goed. Het verschil met de andere diensten is minder groot 

dan verwacht.  
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Fig 6.2 

 

Risicofactoren  

Één van de overige items ging over de risicofactoren die er zijn voor het ontwikkelen van 

PTSS bij patiënten die op intensieve zorgen hebben gelegen. Er werd gevraagd welke 

factoren een risico zouden vormen op het ontwikkelen van PTSS. In figuur 6.3 wordt 

weergeven welke werden aangeduid.  

De correcte factoren zijn: langdurige sedatie (67,11%), psychiatrische voorgeschiedenis 

(71%), gebruik van benzodiazepines tijdens opname (52%), mechanische ventilatie langer 

dan vijf dagen (45,63%) en delirium (85,23%). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

meeste risicofactoren door meer dan de helft van de verpleegkundigen herkend worden. 

Fig 6.3 

 

Fixatie wordt in de literatuur niet besproken, maar werd aangeduid door 82,55% van de 

verpleegkundigen als een (mogelijke) risicofactor. Dit geeft weer dat veel 
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verpleegkundigen verwachten dat dit een traumatische ervaring is voor patiënten en dat 

hier niet te licht overgegaan mag worden. De invloed van fixatie op het ontwikkelen van 

PTSS dient in de toekomst verder onderzocht te worden. 

Preventieve handelingen voor PTSS 

Er werd gepeild naar welke maatregelen volgens intensieve verpleegkundigen nuttig zijn 

om PTSS te voorkomen. In fig 6.4 wordt de grafiek weergegeven. Psychosociale 

ondersteuning (124) en uitleg op maat van de patiënt (139) worden door de 

verpleegkundigen het meeste aangeduid. Slechts 36 verpleegkundigen (24%) denken dat 

het bijhouden van dagboeken voor patiënten nuttig kan zijn. Verschillende onderzoeken 

hebben reeds aangetoond dat dagboeken wel degelijk nuttig kunnen zijn maar momenteel 

wordt deze techniek niet standaard toegepast binnen UZ Leuven. Net iets minder dan de 

helft van de deelnemers (68) denken dat een opvolggesprek met hulpverleners nuttig kan 

zijn. Ook wordt de maatregel ‘onnodige diepe sedatie’ door minder dan de helft van de 

verpleegkundigen aangeduid (72). Wat evenveel is als muziek naar keuze van de patiënt 

afspelen. Onrechtstreeks wordt er ook een link (door onnodige diepe sedatie en klok met 

tijd en datum) gemaakt naar delirium, mits delier een risico is op het ontwikkelen van 

PTSS.  

Fig 6.4 

 

Gevolgen op lange termijn 

De gevolgen die PTSS heeft op lange termijn worden bevraagd in de laatste vraag en in 

fig 6.5 worden de resultaten weergeven. De vier gevolgen worden door de meeste 

verpleegkundigen aangeduid. Gebruik van psychiatrische medicatie (67,78%), een 

verminderd functioneren in het dagelijks leven (77,85%), tragere hervatting van 

werkactiviteiten (75,17%) en meer kans op depressie (81,21%).  

Ook werden psychoses (46,98%) en meer kans op burn out op het werk (59,73%) 

regelmatig aangeduid. 
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95 of 63,76% van de deelnemende verpleegkundigen hebben de vier grote lange termijn 

gevolgen aangeduid. 42 verpleegkundigen (28,29%) herkenden drie van de vier gevolgen. 

Slechts 8% herkende er maar twee. Geen enkele verpleegkundige herkende minder dan 

twee gevolgen. 

Screeningstool 

Binnen intensieve zorgen zijn er al tal van screeningstools voor pijnscore (VAS, CCPOT), 

delirium (ICDSC), decubitus (Norton scale), Ter preventie van PTSS of het bepalen van 

risicopatiënten op het ontwikkelen van PTSS wordt er momenteel geen screeningstool of 

schaal gebruikt binnen UZ Leuven. 

Dit gaf de aanleiding tot de vraag: ‘Denkt u dat het gebruik van een screeningstool effectief 

is om PTSS na intensieve zorgen te voorspellen?’ 87 verpleegkundigen denken dat het 

nuttig kan zijn. 60 verpleegkundigen geven aan dat het gebruik van een screeningstool 

niet nuttig is. 2 deelnemers hebben deze vraag niet ingevuld. Bij het antwoord van deze 

vraag speelt persoonlijke mening een rol, het is niet duidelijk waarop de verpleegkundigen 

hun antwoord hebben gebaseerd. Het zou kunnen dat ze het nut van een screeningstool 

(in het algemeen) niet kennen, angst hebben voor toename in takenpakket. 

 

In kader van dit werk en de enquête werd er een brochure gemaakt waarin PTSS wordt 

uitgelegd en de resultaten meegedeeld. Elke afdeling intensieve zorgen die mee gedaan 

heeft aan deze enquête ontvangen een exemplaar. 
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7. Discussie  

PTSS wordt vaak geassocieerd met oorlog en veteranen die met PTSS  te maken krijgen. 

Maar ook andere personen kunnen te maken krijgen met PTSS. Uit onze literatuurstudie 

blijkt dat PTSS veroorzaakt wordt door een blootstelling aan een levensbedreigend trauma. 

Dus ieder persoon die geconfronteerd wordt met een trauma kan PTSS ontwikkelen, zo 

ook patiënten die opgenomen worden op intensieve zorgen. PTSS wordt gekenmerkt door 

symptomen van vermijding, herbeleving, negatieve gedachten en verhoogde 

prikkelbaarheid, die meer dan één maand moeten aanwezig zijn.  

Er is geen eenduidigheid binnen de literatuur te vinden is omtrent de prevalentie van PTSS. 

Gemiddeld zou ongeveer 1 op 5 patiënten na ontslag van intensieve te maken krijgen met 

PTSS. Het grote verschil in prevalentie tussen de verschillende onderzoeken is te wijten 

aan de verschillende manieren waarop PTSS wordt vastgesteld. Sommige studies maken 

gebruik van meerdere schalen om een vergelijking te kunnen maken, sommige studies 

maken slechts gebruik van één screeningstool en nog andere maken gebruik van de DSM-

V criteria. De verschillen in prevalentie kunnen ook verklaard worden door de 

populatiegrootte van de onderzoeksgroepen en het aantal deelnemers die wegvallen in de 

loop van de studies, door weigerig van verdere opvolging, sterfte,… Patiënten die te 

kampen hebben met PTSS zullen vaak ook een opvolging uit de weg gaan, door de 

ontwijkende aard van de aandoening (Long et al., 2014).  

Omdat PTSS een belangrijke invloed heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt werd 

er in deze literatuurstudie nagegaan of er screeningstools zijn om patiënten met risico op 

PTSS te detecteren. Dankzij een vroegtijdige screening zou er snel een behandeling 

opgestart kunnen worden, wat leidt tot verminderde angst, depressie, PTSS en het gebruik 

van geneesmiddelen om de voorafgaande aandoeningen te behandelen. Om een duidelijker 

zicht te krijgen op welke patiënten een risico lopen op PTSS werd eerst nagegaan wat de 

risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van PTSS. 

Een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van PTSS is wanneer de patiënt een 

psychiatrische voorgeschiedenis (depressie, angst, traumatische gebeurtenis,…) heeft. Dit 

wordt in alle onderzoeken binnen deze literatuurstudie bevestigd. De verklaring hiervoor 

is omdat deze patiënten reeds vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van psychiatrische 

aandoeningen. Ondanks dat dit een belangrijke risicofactor is wordt deze in geen enkele 

screeningstool opgenomen om het risico op PTSS te bepalen. Ook traumatische 

herinneringen en acute stress symptomen tijdens de periode op IZ (onder andere ontstaan 

door delier) zijn een risicofactor voor het ontstaan van PTSS, deze worden wel in meerdere 

screeningstools binnen deze literatuurstudie gebruikt om het risico op PTSS te bepalen. 

Ook het gebruik van benzodiazepines zou een risico vormen voor het ontstaan van PTSS 

op intensieve zorgen, maar de studies binnen deze literatuurstudie zijn hier niet eenduidig 

rond. Toch is er de richtlijn om patiënten slechts lichte sedatie te geven, zodat zij bevelen 

kunnen uitvoeren en waarmee ze comfortabel zijn. Dit is natuurlijk moeilijk om in de 

praktijk uit te voeren, omdat er soms een fijne lijn is tussen wakker en rustig zijn of te 

diep gesedeerd zijn. Laaggeschoold zijn en mechanische ventilatie van meer dan vijf dagen 

zijn een risicofactor voor PTSS, maar deze worden slechts in één onderzoek beschreven, 

waardoor er verder onderzoek noodzakelijk is . 
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Er zijn een aantal risicofactoren waar geen eenduidige conclusie te vinden is in de 

wetenschappelijke literatuur, zoals leeftijd en geslacht. Dit heeft voornamelijk te maken 

met de verschillende populaties (verhouding deelnemers: man, vrouw, leeftijd) binnen de 

onderzoeken. Over educatieniveau en sociale status is er nog te weinig onderzocht 

waardoor de waarde van de voorspellende factor moeilijk in te schatten is. Er werd geen 

eigen patiëntonderzoek opgestart om de risicofactoren zelf te onderzoeken, aangezien 

hiervoor een toestemming van de ethische commissie noodzakelijk was. 

Daarnaast werd er in de literatuur ook op zoek gegaan naar verschillende 

screeningsschalen om PTSS vast te stellen. Deze schalen kunnen van pas komen om 

patiënten vroegtijdig te screenen en te behandelen. Want uit dit onderzoek blijkt dat 

vroegtijdig opvolging van kwetsbare patiënten leidt tot minder PTSS in de toekomst. 

Interventies die kunnen toegepast worden zijn onder andere: therapie, educatie rond 

PTSS, aanreiken coping strategieën, minimale sedatie en dagboeken. De schalen die op dit 

moment ontwikkeld zijn, zijn voornamelijk schalen die symptomen van PTSS bevragen. Ze 

kunnen dus enkel bevraagd worden enige tijd nadat de patiënt niet meer gesedeerd is. In 

de toekomst zou het interessant kunnen zijn om een schaal te ontwikkelen op basis van 

de risicofactoren zodat er effectief op voorhad vastgesteld kan worden welke patiënten een 

risicolopen. In de schaal van Milton et al ( ‘The three-month risk of psychological morbidity 

in ICU survivors’ werd er wel gebruik gemaakt van risicofacoteren. Deze schaal kon qua 

kwaliteit niet vergeleken worden met de andere schalen.  

De andere schalen werden op basis van verschillende wetenschappelijke studies met elkaar 

vergeleken. Niet van elke schaal is er duidelijke validatie gevonden, hierdoor kan niet 

worden ingeschat of ze beter of slechter zijn dan de anderen. Deze schalen zijn in deze 

literatuurstudie niet getest en met elkaar vergeleken, er is sprake van een beschrijvende 

studie. 

De studies die gebruikt werden om deze literatuurstudie op te baseren werden op 

verschillende wijze uitgevoerd, gebruik van verschillende schalen, verschillende landen en 

populatie grote werden gehanteerd. Hierdoor zouden de resultaten beïnvloed kunnen zijn. 

Uit dit literatuuronderzoek blijkt de sensitiviteit van de PTSS-14 het hoogste te zijn en ook 

de specificiteit scoort het hoogst. De voorspellende waarde van de PTSS-10 blijkt 

daarentegen wel hoger te liggen als deze van de PTSS-14. Het is moeilijk om deze schalen 

op deze manier met elkaar te vergelijken omdat deze resultaten bekomen zijn uit 

verschillende wetenschappelijke artikels die telkens een andere kwantitatieve methode 

gebruiken om de specificiteit, sensitiviteit, betrouwbaarheid en voorspellende factor te 

berekenen. Om een goede vergelijking te kunnen maken zou in de toekomst een 

kwantitatieve vergelijkende studie tussen de schalen moeten uitgevoerd worden. Uit onze 

literatuurstudie blijkt wel dat de PTSS-14 en PTSS-10 goede schalen zouden zijn om te 

gebruiken bij patiënten op intensieve zorgen. De PTSS-10 kan de voorkeur genieten, 

omdat deze korter is en dus makkelijker af te nemen is. 

Hieruit blijkt dus  blijkt zowel de PTSS-14 als de PTSS-10 goede screeningstools zouden 

zijn om patiënten met een risico op PTSS op intensieve zorgen te screenen. Toch is er 

verder onderzoek nodig naar hoe deze screeningstools best geïmplementeerd kunnen 

worden binnen de zorg en dient er rekening mee gehouden te worden dat er naast deze 

screeningstool ook een klinisch assessment nodig is om PTSS vast te stellen. 
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De ontwikkeling van screeningtools om mensen met een hoog risico op PTSS in de post-

IZ-omgeving te identificeren, biedt een kans voor toekomstig onderzoek en kan van 

toenemend nut zijn voor een meer kwalitatieve totaal zorg. Toch is er verder onderzoek 

nodig naar de risicofactoren en zodat er betrouwbare en gevalideerde screeningstools 

ontwikkelt kunnen worden die in de praktijk kunnen toegepast worden. Tot die tijd moeten 

hulpverleners zich van de potentiele riscofactoren bewust zijn en tijdig psychologische 

ondersteuning inschakelen waar nodig 
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8. Conclusie 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een aanzienlijk aantal van de patiënten na een 

opname op IZ PTSS ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat hier aandacht aan besteed 

wordt op intensieve zorgen. Verpleegkundigen hebben hierin een belangrijke 

doorverwijsfunctie, zij hebben het meeste contact met de patiënt en moeten doorgeven 

aan artsen dat er psychologische hulp ingeschakeld dient te worden. Uit de resultaten van 

de enquête blijkt dat er bij de verpleegkundigen op IZ te UZ Leuven een goede basiskennis 

is over PTSS. Toch denkt meer dan de helft van de verpleegkundigen (58,39%) dat PTSS 

pas ontstaat drie maanden na een traumatische gebeurtenis. Terwijl de definitie één 

maand luidt en de traumatische gebeurtenis als levensbedreigend beschouwd moet 

worden. Alle risicofactoren worden herkend door 6,7% verpleegkundigen. Het aantal 

verpleegkundigen dat alle lange termijn gevolgen aanduiden is 95. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat er nog nood is aan educatie omtrent het ontwikkelen en 

voorkomen van PTSS bij patiënten die opgenomen werden op IZ. Ter aanvulling van dit 

werk werd er een brochure gemaakt om PTSS meer onder de aandacht te brengen bij 

verpleegkundigen. In bijlage 9.11 vindt u deze terug. 

Om verpleegkundigen te helpen met het onderkennen van PTSS bij patiënten op ITE werd 

er in de literatuurstudie onderzoek gedaan naar mogelijke screeningstools. Hieruit blijkt 

dat er twee schalen (PTSS-10 en PTSS-14) zijn die kunnen gebruikt worden om PTSS vast 

te stellen. Maar deze schalen hebben beperkingen, waardoor verder onderzoek naar 

nieuwe schalen en implementatie in de praktijk noodzakelijk is. 
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10. Bijlagen 

10.1 Flowchart  

 

10.2 Criteria PTSS en symptomen PTSS 
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10.3 IES-R 

 

10.4 UK-PTSS-14 
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10.5 IPAT 
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10.6 Three-month risk of psychological morbidity in ICU survivors 

 

10.7 PTSS 10 

1. Slaapproblemen 

2. Nachtmerries over ICU 

3. Depressieve gevoelens 

4. Snel schrikken van plotse geluiden of bewegingen 

5. De nood om zich terug te trekken van anderen 

6. Snel geïrriteerd geraken 

7. Regelmatig mood swings 

8. Slecht geweten (zichzelf beschuldigen, schuldgevoelens hebben) 

9. Schrik hebben van plaatsen die zich doen herinneren aan ICU 

10. Spierspanning  

Elk symptoom wordt gescoord met een score van 0 tot 6. Een score hoger dan 34 is 

geassocieeerd met een diagnose van PTSS. 
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10.8 HADS 
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10.9 Enquête praktijkgedeelte 

Post-traumatisch stress syndroom bij patiënten op intensieve zorgen 

 

Beste,  

 

Wij zijn drie studenten, Rozi Bartels (E514), Dorien Mathues (E516/E519) en Eline Sonck (E595) 

die tewerkgesteld zijn binnen de zone kritieke diensten te UZ Leuven. Momenteel volgen wij 

de Banaba spoedgevallen en intensieve zorgen. Hiervoor doen wij onderzoek naar PTSS en het 

voorkomen hiervan op intensieve zorgen. Aan de hand van deze vragenlijst willen wij een beeld 

krijgen over jullie kennis omtrent PTSS bij patiënten die op intensieve zorgen opgenomen zijn 

geweest.  

De ingevulde vragenlijst mag in de desbetreffende doos steken.  

Hartelijk dank voor jullie medewerking!  

1. Uw geslacht 

 Man  

 Vrouw  

2. Dienst waar u bent tewerkgesteld  

 509 

 510 

 511 

 513 

 514 

 516 

 519 

 910 

3. Welke opleiding heeft u gevolgd?  

 Bachelor verpleegkunde 

 BANABA spoedgevallen en intensieve zorgen 

 BANABA pediatrie  

 Master in de verpleegkunde  

 Andere: ….......................................................... 

4. Hoeveel jaar bent u tewerkgesteld op intensieve zorgen? 

 < 5 jaar 

 5 – 10 jaar 

 > 10 jaar 

5. Heeft u zelf al een confrontatie gehad met een ziekenhuisopname? 

 Ja  

 Nee 
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6. Welke definitie omschrijft het beste PTSS?  

 De blootstelling aan een (levensbedreigende) traumatische gebeurtenis met 

symptomen van herbeleving, vermijding en overprikkeling dewelke zich langer dan één 

maand manifesteren. Waarbij er sprake is van een verminderd algemeen functioneren. 

 De blootstelling aan een traumatische gebeurtenis met symptomen van herbeleving, 

vermijding en overprikkeling, vermijding en overprikkeling dewelke zich langer dan drie 

maanden manifesteren. Waarbij er sprake is van een verminderd algemeen 

functioneren. 

 De blootstelling aan een traumatische gebeurtenis (opgelopen in oorlogsgebied) met 

symptomen van herbeleving, vermijding en overprikkeling. Waarbij er sprake is van een 

verminderd algemeen functioneren. 

7. Denkt u dat PTSS kan ontstaan na een urgente opname op intensieve zorgen?  

 Ja  

 Nee 

8. Hoeveel % van de patiënten ontwikkelt PTSS na een urgente opname op intensieve zorgen?  

 < 10% 

 10-20% 

 20-40% 

 30-40% 

 30-50% 

 50-60% 

 60-70% 

 > 70%  

9. Welke van onderstaande risicofactoren denkt u dat invloed hebben op het ontwikkelen van 

PTSS (meerdere antwoorden mogelijk).   

 Leeftijd 

 Beroep 

 Tweepersoonskamer 

 Geslacht  

 Maatschappelijke status  

 Graad van diploma van patiënt  

 Langdurige diepe sedatie 

 Psychiatrische voorgeschiedenis  

 Mechanische ventilatie (< 5 dagen) 

 Eenpersoonskamer 

 Gebruik opiaten tijdens opname 

 Glasgow coma schaal tussen 9 en 15 

 Gebruik benzodiazepines tijdens opname  

 Lichte sedatie waarbij patiënt kalm en adequaat is 

 Koorts  

 Mechanische ventilatie (> 5 dagen)  

 Glasgow coma schaal kleiner dan 9  

 Fixatiemiddelen  

 Delirium  
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10. Worden er bij u op dienst screeningstools gebruikt om PTSS op te sporen?  

  Ja, welke? …........................................................................................................ 

 Nee 

11. Denkt u dat het gebruik van een screeningstool effectief is om PTSS na intensieve zorgen te 

voorspellen?  

 Ja 

 Nee 

12. Welke maatregelen/handelingen kan je als verpleegkundige stellen of waar je zeker op moet 

letten, ter preventie van PTSS? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Zo snel mogelijk opstarten met enterale voeding 

 Gebruik van dagboeken  

 Toilet op de kamer plaatsen 

 Het terugkeren van patiënten naar zorgverleners voor een opvolggesprek 

 Muziek laten spelen die patiënt graag hoort 

 Zo veel mogelijk uitleg geven op maat van de patiënt 

 Familie zo veel mogelijk bij de patiënt laten  

 Minimaal gebruik van opiaten  

 Zo snel mogelijk extuberen  

 Geen onnodige diepe sedatie, patiënt is kalm en adequaat  

 ‘s Ochtens bij de ochtendtoer meteen de gordijnen openen 

 Bij onrustige patiënten meteen fixatiemateriaal aanleggen 

 Een klok met datum en uur en de kamer hangen  

 Psychosociale ondersteuning  

 …  

13. Wat zijn de gevolgen voor een patiënt die PTSS heeft ontwikkeld op lange termijn? (Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk)  

 Meer kans op depressie  

 Seksuele ontremdheid  

 Meer kans op burn out op het werk  

 Tragere hervatting van werkactiviteiten 

 Overdreven geluksgevoel  

 Verminderd functioneren in het dagelijkse leven 

 Hoogmoedigheid 

 Gebruik van psychiatrische medicatie  

 Psychoses  

 Epilepsie  
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10.10 Aantal deelnemende verpleegkundigen 

 



 

 

10.11. Brochure PTSS voor verpleegkundigen  
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In deze brochure wordt het risico op het ontwikkelen van post traumatisch stress syndroom 

(PTSS) door een onverwachte opname op intensieve zorgen besproken. In de literatuur 

worden er heel verschillende getallen gegeven over de prevalentie, onderzoek hiernaar is 

moeilijk (patiënten die lijden aan PTSS zullen vermijdend gedrag hebben en daardoor 

lopende onderzoeken stopzetten). Er wordt gesproken over een prevalentie van 5% - 65%. 

Een gemiddelde prevalentie van verschillende onderzoeken is 20%. Uit een enquête, die 

afgenomen werd bij verpleegkundigen die hier tewerkgesteld zijn op intensieve zorgen te 

UZ Leuven, blijkt dat 63,75% dat de prevalentie voor PTSS rond correct inschat. 

Vier verpleegkundigen op tien kent de definitie van PTSS en 67 verpleegkundigen kunnen 

meer dan 3 risicofactoren op het ontwikkelen van PTSS opnoemen. De gevolgen op lange 

termijn worden door 65,77% van de deelnemende verpleegkundige allemaal herkend.  

Dankzij deze brochure willen we de kennis omtrent PTSS bij patiënten die zijn opgenomen 

op intensieve zorgen vergroten en meer onder de aandacht brengen.  
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1. Wat is PTSS? 

De definitie van PTSS wordt in de DSM 51 als volgt omschreven:  

“Een traumatische gebeurtenis is levensbedreigend daadwerkelijke of dreigende dood, 

ernstig letsel of seksueel geweld”. Een stressvolle gebeurtenis dat alleen als trauma voor 

de persoon aanzien wordt volstaat niet.  

De blootstelling aan het trauma moeten aan volgende vereisten voldoen;   

 Een directe ervaring van onmiddellijk ernstig fysiek gevaar; 

 Ooggetuige van een trauma aan andere (deze moeten in persoon aanwezig zijn, 

dus opvangen via mediakanalen telt niet); 

 Indirecte blootstelling aan een gewelddadig of accidenteel trauma bij naast 

familielid of goede vriend; 

 Herhaaldelijke of extreme blootstelling aan vrezende of vermijdende details van het 

trauma. 

Ten tweede zijn er ook symptomen die aan bepaalde criteria moeten voldoen. Ze zijn 

opgedeeld in vier domeinen: 

 Herbeleving; 

 Vermijding; 

 Negatieve gedachten en stemmingen; 

 Verhoogde prikkelbaarheid. 

 

Daarnaast moeten de symptomen minstens één maand aanhouden om te kunnen spreken 

van een posttraumatisch stresssyndroom (Carol, et al., 2018). 

In onderstaande figuur wordt procentueel weergegeven hoeveel verpleegkundigen van 

iedere dienst (binnen UZ Leuven) de definitie correct hebben ingevuld.  

 

Fig 1.1

                                           

1 DSM 5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, een internationaal classificatiesysteem om 
psychiatrische aandoeningen te diagnosticeren.  
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2. Symptomen   

De symptomen werden reeds aangehaald bij de definitie van PTSS maar worden hieronder 

verder toegelicht.  

Herbeleving  

 Er vinden herhalende en pijnlijke herinneringen aan het trauma; 

 Herhalende onaangename dromen die een link hebben met het trauma; 

 Dissociatieve reacties waarbij de betrokkene het gevoel heeft of handelt alsof het 

trauma opnieuw plaatsvindt; 

 Intense of langdurige emoties bij blootstelling aan interne of externe prikkels die 

een deel van het trauma symboliseren of die erop lijken. 

Vermijding 

 Poging tot het vermijden van pijnlijke herinneringen, gedachten of gevoelens 

gerelateerd met het trauma; 

 Poging tot het vermijden van externe prikkels die zich aan het trauma doen 

herinneren (mensen, plaatsen, gesprekken, activiteiten, voorwerpen, situaties).  

Negatieve gedachten en stemmingen 

 Negatieve veranderingen in gedachten en stemming die gerelateerd zijn aan het 

trauma; 

 Aanhoudend onvermogen om positieve gevoelens te ervaren. 

Verhoogde prikkelbaarheid 

 Slaapproblematiek; 

 Ongepaste reactie of emotie op een gebeurtenis of situatie; 

 Overdreven waakzaamheid; 

 Concentratieproblemen; 

 Overdreven schrikreacties (PTSS-ervaring, 2016). 
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3. Risicofactoren  

Hieronder volgt een opsomming van risicofactoren. Er zijn een aantal factoren waarover 

verschillende onderzoekers het eens zijn dat deze een risico vormen. Daarnaast zijn er ook 

een aantal factoren waarover verschillende resultaten worden weergegeven. Het is niet 

duidelijk of deze al dan niet een risico vormen, maar dienen toch in acht genomen te 

worden. Deze worden variabele risicofactoren genoemd. 44% van de verpleegkundigen 

kunnen meer dan drie risicofactoren opnoemen. In figuur 3.1 wordt weergegeven welke 

factoren verpleegkundigen aangeduid hebben als risicofactoren.  

Gekende risicofactoren: 

Dit zijn risicofactoren die aangeduid worden door verschillende onderzoeken:  

 Psychiatrische voorgeschiedenis (Davydow et al, 2009) (Paparrigopoulos; et al, 

2014); 

 Langer dan vijf dagen mechanische ventilatie (Davydow et al., 2009); 

 Delirium en waanbeelden; 

 Sedatie (Warlan et al (2016) (Loretta, 2014); 

 Verblijfsduur langer dan vijf dagen op intensieve zorgen (Davydow et al., 2009) 

(Morrisey et al., 2016); 

 Stress;  

 Angst;  

 Beangstigende herinneringen;  

 Weinig psychologische ondersteuning (Wu et al., 2018);  

 GCS lager dan negen (Peris et al., 2011) (Morrisey et al.,2016). 

Variabele risicofactoren:  

Naast de éénduidige risicofactoren zijn een aantal factoren waarvan de invloed op het 

ontwikkelen van PTSS onduidelijk is. Dit betekent niet dat deze factoren onbelangrijk zijn 

en steeds in overweging genomen moeten worden. De factoren waarover het gaat zijn 

leeftijd en geslacht. In de toekomst zijn er verdere studies nodig om te onderzoeken wat 

hun invloed is op het ontwikkelen van PTSS.   

Geslacht  

Uit het onderzoek van Wu et al (2018) blijkt dat vrouwen en mannen hetzelfde scoren op 

de IES-R en HADS schaal. Dus geslacht zou geen risicofactor zijn voor het ontwikkelen van 

PTSS  Ook volgens Wade et al (2013) zou geslacht geen risicofactor zijn voor het 

ontwikkelen van PTSS.  

Morrisey et al (2016) spreekt dit tegen en zegt dat patiënten van het vrouwelijk geslacht 

meer kans hebben op het ontwikkelen van PTSS. Volgens Davydow et al (2009) zouden 

vrouwen wel sneller activiteiten hervatten van voor de opname dan mannen. 

Leeftijd 

Ook over welke leeftijdscategorie een risicogroep vormt ontstaat er in de literatuur 

discussie. Wade et al (2013) concludeert dat leeftijd geen invloed heeft op het al dan niet 

ontwikkelen van PTSS. Volgens Morrisey et al (2016) blijkt leeftijd wel een risicofactor, en 

dan specifiek wanneer de patiënt jonger is dan 50 jaar.   
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Uit het onderzoek van Milton et al (2018) wordt afgeleid dat de leeftijdsgroep van 45-65 

jaar het meest kans heeft op het ontwikkelen van PTSS. De verklaring die hieraan gegeven 

wordt is de volgende: mensen van deze leeftijd zijn vaak reeds voor de opname het minst 

gelukkig met het leven (in vergelijking met andere leeftijdscategorieën).   

Graad van diploma  

In slechts één onderzoek kwam de scholingsgraad als risicofactor naar voren. Patiënten 

die laaggeschoold zijn (geen diploma hebben) zouden twaalf maanden na het verblijf op 

intensieve zorgen meer symptomen van PTSS ontwikkelen dan hooggeschoolde 

patiënten (Davydow et al., 2009).  

Fixatie  

Fixatie werd opvallend veel aangeduid door de deelnemers, namelijk 123 keer of door 

82,55% van de verpleegkundigen. Dat fixatie een grote indruk nalaat bij patiënten en hun 

familie is reeds enkele jaren gekend. Toch werd er nog geen onderzoek gedaan of de 

vraag gesteld of fixatie ook een invloed heeft op het ontwikkelen van PTSS. Tot op  heden 

wordt het dus niet beschouwd als een risicofactor.  

 

Fig 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

4. Gevolgen op lange termijn  

De vier gevolgen op lange termijn werden door 63,75% van de verpleegkundigen 

aangeduid.  

 Gebruik van psychiatrische medicatie (Warlan et al,.2016); 

 Tragere hervatting van werkactiviteiten;  

 Meer kans op depressie; 

 Verminderd functioneren in het dagelijks leven(Mouthaan et al, 2014). 

Fig 4.1 
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5. Interventies voor verpleegkundigen  

Enkele interventies om PTSS te voorkomen, komen overeen met de preventieve 

maatregels voor delirium.  

 Psychosociale ondersteuning van een psychologe; 

 Educatie en informatie geven aan de patiënt op maat (Peris et al 2011); 

 Gebruik van dagboeken waarin geschreven wordt door verpleegkundigen, artsen 

en familieleden; 

 Minimale sedatie die mogelijk waarbij de patiënt kalm en adequaat is (Warlan, et 

al, 2016); 

 Terugkeren na ontslag van patiënten naar zorgverleners voor een opvolggesprek 

(Long et al., 2014); 

 Gebruik van klok met uur en datum. 

Uiteraard kan er steeds psychiatrische medicatie  (zoals neuroleptica en anti-psychotica) 

voorgeschreven worden ter ondersteuning. 

Fig 5.1 
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10. Literatuurtabel   

Studie  Design   Populatie N  Interventie/observatie   Outcome   

1. Use of a screening 

questionnaire for 

post-traumatic 

stress disorder 

(PTSD) on a sample 

of UK ICU patients 

(2008)  
  

Cohortstudie 

uitgevoerd in 

twee IZ  in de 

UK.  
   

44 patiënten die 

verspreid liggen over 

twee 

verschillende intensieve 

afdelingen over de UK. 

De patiënten voldoen 

aan de volgende 

criteria:  

 18jaar   

 Engelse taal 

machtig  

 Verblijf > 48 uur op 

IZ   

 Personen zijn niet 

gekend met delirium 

of andere mentale 

problemen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijking van de UK-PTSS 14 schaal 

met IES, PDS en PTSS 10. Dit om een 

schaal te ontwikkelen die specifiek is voor 

is voor ICU.   
Op 3 momenten worden de verschillende 

testen af genomen:   

 4-14 dagen na ICU - ontslag   

 2 maanden na ICU - ontslag   

 3 maanden na ICU - ontslag   

In DSM-IV valt PTSD onder de 

angststoornissen dat ontwikkeld wordt door de 

blootstelling aan een traumatische gebeurtenis, waarop 

het individu reageert met een intense angst, 

machteloosheid of horror en er sprake is van een 

dreigende dood, zware verwonding of bedreiging van het 

mentale welzijn. PTSD wordt opgesplitst in drie 

categorieën: herbeleving, vermijding/ verlamming en 

gestegen prikkelbaarheid. Ook al zijn er vele 

verschillende manieren waarop de behandeling van 

PTSD kan worden uitgevoerd, over één ding is men het 

eens. PTSD dient zo snel mogelijk te worden vastgesteld, 

zodat er een lang en moeizaam herstel voorkomen kan 

worden.   
In deze studie hebben ze de effectiviteit van de UK-

PTSS- 14 getest door deze te vergelijken met andere 

schalen die PTSD in een vroeg stadia detecteren.  Na de 

vergelijking tussen de andere testen (IES en PDS) en de 

UK-PTSD 14 blijkt dat de testen eenzelfde niveau van 

voorspellende waarden hebben. Toch wordt er 

waargenomen dat op het tweede afname moment de 

gevoeligheid van de UK-PTSD 14 groter is dan op het 

eerste en laatste afname moment. Deze studie toont ook 

aan dat de schaal met de 14 items nauwkeuriger het 

risico op PTSD aantoont dan de schaal met de 10 items.   
Er wordt enkel uitspraak gedaan over acute PTSD. DSM-

IV spreekt pas over chronische PTSD wanneer de 

symptomen langer als 3 maanden aanhouden.   
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2. Early 

psychological 

screening of 

intensive care unit 

survivors: a 

prospective cohort 

study (2017)  

Prospectief 

cohortstudie  
132 patiënten in de 

algemene intensieve 

zorgen te Stockholm.  

Hospital anxiety and depression  scale en 

PTSS checklist 10 werden 1 week en 3 

maanden na verblijf op IZ afgenomen om 

de predicatieve waarden van deze 

schalen te onderzoeken.  
   

Er is een significante correlatie tussen gerapporteerde 

symptomen van PTSD, angst en depressie in de week na 

ontslag van IZ  en 3 maanden na ontslag uit IZ. De PTSS 

checklist 10 en de HADS kunnen gebruikt worden om 

patiënten met risico op PTSD, angst en depressie te 

identificeren.  

3. Literature review 

of post-traumatic 

stress disorder in 

the critical 

care population  (20

16)   

  

Systematic 

review   

23 artikels werden 

geïncludeerd   

Inclusiecriteria:   

> 18 jaar die PTSD 

ervaarden alsook een 

medische diagnose.    

Exclusiecriteria:   

Studies die focussen 

op:    

Familieleden of 

gezondheids- medewerk

ers.    

Kinderen.  

Acuut stres-syndroom.  

Prevalentiestudie.  

Andere mentale 

stoornissen bijvoorbeeld 

angst en depressie.   

PTSD ten gevolge van 

traumatische 

gebeurtenissen 

bijvoorbeeld 

natuurrampen, 

veteranen, ...  

Doel van het artikel was bepalen welke 

factoren gerelateerd zijn aan het 

ontwikkelen van PTSD na een verblijf op 

intensieve zorgen.    

P: volwassen patiënten   

I: toelating tot kritische zorgsetting   

C: geen vergelijking    

O: ontwikkeling van PTSD na ontslag   

   

Uiteindelijke onderzoeksvraag werd 

gedefinieerd als:   

Wat zijn de oorzakelijke factoren van 

PTSD na een opname op intensieve 

zorgen voor volwassen patiënten?  

  

Er worden in de review drie hoofdthema’s behandeld die 

een rol spelen in de ontwikkeling van een PTSS.    

 Kritieke zorgfactoren:    

 Duur van het verblijf op de intensieve zorgen is 

meer dan 5 dagen    

 Sedatie door benzodiazepine    

 Stress hormonen    

 Doorgemaakt delirium   

 GCS minder dan 9 bij opname    

Patiënt factoren: 

 Leeftijd < 50 jaar    

 Geslacht: vrouw    

 Psychiatrische voorgeschiedenis    

Ervaringsfactoren: 

 Waangedachten   

 Traumatische ervaringen    

Deze lijst met factoren zou ook gebruikt kunnen worden 

als tool om het risico op PTSS op te sporen bij patiënten 

die opgenomen zijn op intensieve zorgen of 

spoedgevallen.  
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4. Posttraumatic 

stress after 

treatment in an 

intensive care unit 

(2018)   

  

Prospectieve 

cohort study   

N = 136   

Inclusiecriteria:  

Volwassen  

Zowel chirurgisch als me

dische  pathologeën   

GCS > 13  

Geen hoofdletsel   

De patiënt is zelf in staat

 om de vragenlijst in te 

vullen  

Er wordt gebruik gemaakt van 

de volgende schalen:   

IES-R   

HADS  

(Beide schalen worden uitgelegd in artikel

 nummer 8)  

ICU memory tool (ICU) MT)  

De ernst van het ziek zijn werd bepaald 

door het aantal ligdagen. 

APACHE II  (acute psysiology and chronic 

health evaluation II in de eerste 24uur en 

de hoogste 

TISSscore.(theapeutic intervention scorin

g system.   

ICU-MT wordt gebruikt om te meten hoeveel events van 

tijdens de opnamen worden herinnerd. Deze vragenlijst 

bestaat uit 3 subschalen: de herinnering over reële 

gebeurtenissen, de herinnering over gevoelens tijdens 

de opname en herinneringen van waanideeën.  

Een hogere APACHE II score wil zeggen dat er meer kans 

op overlijden is, dit valt te wijten aan een 

verminderd bewustzijn, en verlaagde mogelijkheid om 

oncomfortabele gebeurtenissen aan te geven. Met de 

TISS schaal wordt er gezien welke invasieve procedures 

er werden uitgevoerd en welke verpleegkundige zorgen 

er zijn. Beide schalen geven dus aan welke patiënten het 

meest kritiek ziek zijn. Beide schalen versterken en 

vullen elkaar aan, ze staan samen dan ook binnen de 

intensieve zorgen bekend als goede schallen om de ernst 

van het ziek zijn goed weer te geven.  

Klinische risico’s:   

 Benzodiazepines   

 Duur van sedatie   

 Mechanische ventilatie   

 Gebruik van curare zonder volledige sedatie  

Psychologische risicofactoren:   

 Stress  

 Angst   

 Beangstigende herinneringen   

 Weinig psychologische ondersteuning  

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen en mannen 

hetzelfde scoren op de IES-R en HADS schaal. Dus 

geslacht zou geen risicofactor zijn. Daarnaast blijkt dat 

herinneringen en waanideeën over de opname op IZ een 

invloed hebben op het ontwikkelen van PTSS.   
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Er wordt sterk aangeraden om vroegtijdig te screenen 

en monitoring te doen van het mentale welzijn 

van intensieve zorgen patiënten.  

Voornamelijk bij degene die weinig feitelijke 

herinneringen, levendige gevoelens of veel irreële 

herinneringen hebben, weinig emotionele ondersteuning 

en zwaar kritiek ziek zijn. Uit vroege screening zou een 

vroegtijdige behandeling opgestart kunnen worden wat 

dan weer leidt tot verminderde angst, depressie, PTSS 

en het gebruik van geneesmiddelen om de voorafgaande 

aandoeningen te behandelen.   

5. Increased co-

morbitity of 

depression and post-

traumatic stress 

disorder symptoms 

and common risk 

factors in intensive 

care unit survivors: A 

two-year follow-up 

study (2014)  

 

Prospective 

cohort study   
N = 48 patiënten   
Inclusiecriteria:   
Minstens 24uur opgeno

men op IZ  
Exclusiecriteria:   
Maar weinig exclusie, dit

 om een grote variatie te

 hebben in patiënten . Z

owel medisch, chirurgisc

h als multiple 

trauma patiënten worde

n gebruikt  

Volgende gegevens van de patiënten 

werden genoteerd:   
Demografische info: geslacht, leeftijd, 

burgerlijke staat, diploma, werksituatie, 

socio-economische status, APACHE II , 

ligtijd op IZ  en medische 

voorgeschiedenis  

 

De volgende schalen worden afgenomen 

op 12 en 24 maanden na ontslag:   
CES-D  
DTS  

PTSS heeft een prevalentie van 20 – 40 % bij patiënten 

die een opname op intensieve zorgen overleven. PTSS 

heeft op lange termijn grote gevolgen op de 

levenskwaliteit. Hierdoor is er een groeiende interesse 

naar de voorspellende factoren op het ontwikkelen van 

PTSS. In dit onderzoek wordt er nagegaan of 

er patiëntgerelateerde risicofactoren zijn voor het 

ontwikkelen van PTSS.   
CES-D (center fot epidemiologic studies for depression) 

is een vragenlijst met 20 – items, en werd gebruikt om 

depressie te screenen. Davidson Trauma Scale (DTS) 

wordt gebruikt als assessment voor PTSS 

symptomen die gerelateerd zijn aan de IZ opname.  
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Daarnaast werd er ook een checklist afgenomen om de 

volgende vijf mogelijke risicofactoren te onderzoeken:   
 Traumatisch event tijdens kindertijd (mishandeling, 

verstoten)  

 Traumatisch event als volwassenen (verwondingen, 

seksuele en mentale mishandeling,..)  

 Voorgeschiedenis van psychiatrische aandoening ( 

middelenmisbruik, depressie, psychoses,..)  

 Stressvolle gebeurtenis (werk, familiaal, materieel)  

 Problemen in ondersteuning (emotioneel, financieel)  

Na 24 maanden blijkt dat 40% van de patiënten die 

ontslagen werden van IZ last hadden van depressie of 

PTSS. 1 op de 4 patiënten vertoonde symptomen van 

PTSS. Uit het onderzoek blijkt dat er een sterk verband 

is tussen het ontwikkelen van PTSS bij patiënten die 

reeds een psychiatrische voorgeschiedenis hadden, 

stressvolle life-events en een traumatische gebeurtenis 

als volwassenen doormaakten. Toch wordt een 

psychiatrische aandoening aangeduid als de 

belangrijkste risicofactor.   
Er wordt aangeraden om tijdens de opname op 

intensieve zorgen pogingen te ondernemen om PTSS te 

identificeren bij patiënten die reeds een psychiatrische 

voorgeschiedenis hebben en deze patiënten vroegtijdig 

psychologisch te ondersteunen. Dit omdat zij een 

grotere kans hebben op het ontwikkelen van PTSS.   



58 

 

6. Early intra-

intensive care unit 

psychological 

intervention 

promotes recovery 

from post 

traumatic stress 

disorders, anxiety 

and depression 

symptoms in 

critically 

ill patients  (2011)  
  

Observational 

study  
Controle - groep:  
n = 86   
Interventie - groep:  
 n = 123  

  
Inclusiecriteria:  

  
Patiënten zijn tussen de 

18 – 75 jaar  
ICU verblijf             > 

72 uur  
  

Exclusiecriteria:  
Patiënten met 

psychiatrische 

aandoening  

De interventie -  groep krijgt tijdens de 

opname psychologische 

ondersteuning. Deze ondersteuning houdt 

in: educatieve interventies, 

psychologische ondersteuning, 

ontwikkelen van copings-strategieën. Na 

het ontwaken zijn er vijf tot zes 

interventies.  
De controle - groep krijgt geen 

psychologische ondersteuning  
  
Er vond een interview plaats tijdens de 

opname en na één jaar. De IES-R en 

HADS schalen worden gebruikt om PTSS 

te screenen.   
De intensieve dienst is zo georganiseerd 

dat 24uur per dag familie of een nabije 

vriend kan verblijven.  

De gebruikte schalen zijn de IES-R (The Impact of 

Event Scale-Revised) en HADS 

(The Hospital Anxiety and Depression Scale). IES-R is 

de meest gebruikte schaal om PTSS symptomen te 

bepalen. Er wordt gebruikt gemaakt van 

drie subschalen: opdringing, vermijding en 

overprikkeling. Iedere vraag kan gescoord worden van 0 

tot 5. Wanneer er een score is die groter is dan 33 is er 

een grote waarschijnlijkheid van de diagnose van 

PTSD.   

De HADS is een vragenlijst met veertien vragen, waarbij 

er twee subgroepen zijn: angst en depressie. Ieder item 

krijgt een score tussen 0 en 3. Indien de eindscore 

tussen 8 en 10 ligt kan er aangenomen dat de diagnose 

van depressie en/of angst gesteld kan worden.   
Na het onderzoek blijkt dat de patiënten uit de 

controle - groep 57% kans hebben op de diagnose van 

PTSD. Terwijl de interventie groep hier maar 21% kans 

op had. Hieruit volgt dan ook dat er meer patiënten uit 

de controle - groep na het ontslag uit het ziekenhuis 

nood habben aan anxiolyticum en/of andere 

antidepressie therapie. (41.7% vs 8.1%). De 

interventiegroep had scores lager dan 11 voor de HADS. 

Toch kon er geen significant verschil gevonden tussen 

de interventie en controle - groep.   
Uit de resultaten blijkt ook dat de afwezigheid van 

psychologische interventies een vijfkeer zo’n groot risico 

geeft op het ontwikkelen van PTSS na 12 maanden.   
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Uit dit onderzoek blijkt verder dat een GCS < 9 bij 

opname een risicofactor is op het ontwikkelen van PTSD. 

Verder werd er niet gekeken naar de andere mogelijke 

risicofactoren mits het onderzoek voornamelijk gericht 

was op het vroegtijdig opstarten van psychologische 

ondersteuning om het ontwikkelen van PTSS, angst en 

depressie 1 jaar na het ontslag op IZ te voorkomen.   

7. Detection 

of posttraumatic 

stress symptoms in 

patient 

after discarge from 

intensive care 

(2016)  

 

Single- 

center, cross-

sectional ont

werp  

N = 41 patiënten    41 Patiënten werden na 2 en na 4 weken 

na ontslag van ICU telefonisch 

gecontacteerd voor het afnemen van 

PTSS –14 

en  the Screening Experience Questionnai

re.   
Eerst werd bij patiënten die minimum 

24u geëxtubeerd waren 

een informed consent gevraagd, waarna 

zij twee tot vier weken later 

gecontacteerd werden. Alle patiënten die 

stress symptomen hadden op dit moment 

werden doorverwezen naar 

behandelingscentra.  
  
Persoonlijke en klinische karakteristieken 

werden bij elke patiënt gemeten: Leeftijd, 

geslacht, echtelijke status, 

onderwijsniveau, raciale achtergrond, 

inkomen, totaal aantal dagen ICU, totaal 

aantal dagen 

ziekenhuis, dossage sedatie, dagen 

sedatie, dagen mechanische ventilatie, 

delier (CAM-ICU)  

17 % van de patiënten beantwoord aan de criteria om 

met hoge waarschijnlijkheid PTSS te ontwikkelen.  
Het risico op PTSS was geassocieerd met voorafgaande 

depressie, mild niveau van sedatie en delier.  
De PTSS-14 schaal werd door patiënten gezien als 

gemakkelijk te begrijpen, kon in een acceptabele periode 

ingevuld worden en bracht de patiënt weinig tot geen 

stress teweeg. 44% van de patiënten verkoos een out-

patiënt setting, 32% inpatient en 24% had geen 

voorkeur. De patiënten zeiden ook dat er geen formele 

screening op PTSS gebeurd was, zowel niet 

in inpatient als outpatient. Geen van de patiënten 

ontving educatie omtrent PTSS na ontslag van ICU.  
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Instrumenten:  
PTSS-14 (heeft validiteit van r=0,86). 

Score van >45 betekent dat patiënt meer 

dan waarschijnlijk voldoet aan de criteria 

voor PTSD.  
Screening Experience Questionnaire: om 

de te meten hoe patiënten staan 

tegenover het invullen van de PTSS-14 

vragenlijst  

8. Detecting acute 

distress and risk of 

future psychological 

morbidity in 

critically ill patients: 

validation of the 

intensive care 

psychological  

assesment tool 

(2014)  

 

Validatie  

studie  

N=161  

Inclusiecriteria:  

>48 icu  

Wakker en alert op 

moment vragenlijst  

Level-2 of level 

3 zorgen nodig  

>18jaar  

Exclusie:  

Delier  

Neurologische probleme

n  

GCS < 15  

Dag 1 (wanneer patiënt GCS van 15 had) 

kreeg de patiënt een IPAT vragenlijst, later 

die dag kregen ze een validatie 

vragenlijst ( bestaande uit de STAI, PHQ-

2 en CMSAS vragenlijst). Sommige 

patiënten ontvingen ook op dag 2 de IPAT 

vragenlijst om de test-retest 

betrouwbaarheid te testen.  

3 maanden na opname ontvingen 

patiënten een follow up vragenlijst 

bestaande uit een combinatie van de PDS, 

CES-D en STAI vragenlijst.  

In een validatie studie wordt nagegaan of de 

meetmethode meet wat ze moet meten. In deze studie 

is de meetmethode de IPAT-schaal en wordt er 

nagegaan of deze schaal meet wat ze moet meten. De 

IPAT heeft een goede test-retest betrouwbaarheid, 

interne consistiteit, “face” validiteit, constructieve 

validiteit, concurrent validity en predictieve validiteit.   

Op basis hiervan kan IPAT gebruikt worden als 

screeningstool om acute stress in ICU te detecteren om 

toekomstige psychologische morbiditeit te voorspellen  
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9. Identifying 

clinical and acute 

risk factors for PTSD 

after critical care: a 

systematic review 

(2013)   

(Wade, et al., 

2013).  

Systematic 

review  

N = 26 artikels   

Inclusiecriteria:   

Prospective cohort 

studies of cross-

sectional surveys  

Volwassenen   

Ligduur >24uur  

Exclusiecriteria:   

N < 30  

Neonataal of 

pediatrische ICU  

  

Er werden artikels gebruikt van zowel 

medische als chirurgische patiënten die 

op intensieve zorgen lagen. Er werd 

gekeken wat de risicofactoren zijn op het 

ontwikkelen van PTSS. Dit tussen de 

jaren 1997-2007 en 2008-2012. Om zo 

een vergelijking te kunnen maken welke 

risicofactoren naar vorenkomen.   

  

  

PTSS is een angststoornis dat meestal ontstaat na een 

blootstelling aan een extreme stressor die een 

verwording, levens- of mentale bedreiging veroorzaakt. 

De reactie van de persoon is een grote angst en 

hopeloosheid. De aandoening wordt gekarakteriseerd 

door drie clusters van symptomen: herbeleving, 

vermijding en overprikkeling. Deze symptomen dienen 

langer dan één maand voor te komen en gaan samen 

met stress en een verminderde functionering.   

Kritisch zieke patiënten hebben een groot risico op het 

ontwikkelen van PTSS voor verschillende redenen. Ze 

leiden aan een levensbedreigende aandoening, een 

gekende stressfactor dat PTSS kan veroorzaken. Maar 

daarnaast krijgen ze ook invasieve levensreddende 

therapieën die levensreddend zijn maar ervaren kunnen 

worden als zeer stressvol.  

Enkele voorbeelden hiervan zijn: intubatie, mechanische 

ventilatie, katheterisatie,. Patiënten omschrijven hun 

verblijft op IZ dan ook vaak als overweldigend. Dit door 

bijvoorbeeld pijn, dorst en honger, angst om te sterven, 

het niet mogelijk zijn om te 

communiceren en slaapdeprivatie. Daarnaast moet de 

mix van sederende en analgetische medicatie ook nog in 

rekening gebracht worden.   

Sinds 2007 worden er ook vroegtijdig interventies 

ondernomen om PTSS te voorkomen en te behandelen. 

Dit gebeurt door o.a. vroegtijdige psychologische 

ondersteuning en patiënten dagboeken om de gaten in 

de herinneringen te kunnen aanvullen.    
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Studies die gebruik maakten van de IES-R schaal hadden 

een hogere prevalentie van PTSS dan de studie de IES 

(Impact of Ivents Scale) gebruikte. Dit wordt verklaard 

omdat de IES slechts twee van de drie clusters bevraagd 

die nodig zijn om PTSS te kunnen diagnosticeren. 

Hierdoor worden er dus diagnoses gemist. Ook andere 

schalen worden niet gevonden om PTSS te 

diagnosticeren: PTSS-10 en TSQ. Andere schalen die 

gebruikt werden in de verschillende studies:   

 Posttraumatic diagnostic Scale ( PDS)   

 IES – R  

 The Davidson Trauma Scale (DTS)  

 PTSD Checklist (PCL)  

 The UK Post-traumatic Stress Syndrome 14-

Questions Inventory  

De meeste studies geven aan dat geslacht en leeftijd 

geen risicofactor zijn op het ontwikkelen van PTSS (7 

vs. 3). Er werd in beide periodes maar weinig onderzoek 

gedaan naar de etniciteit en socio-economische 

omstandigheden van de patiënten.  

Daarnaast halen de meeste artikels er dezelfde 

psychologische risicofactoren uit; herinneringen en 

delier zijn de twee grote items. Voorbeelden zijn: 

waanideeën, irreële herinneringen, 

feitelijke herinneringen,..   

Er wordt vastgesteld dat de TISS score van groter 

belang is als riscofactor dan de APACHE ll score op het 

ontwikkelen op PTSS. Dit omdat de TISS 

score weergeeft welke invasieve 

therapieën gegeven worden aan de patiënt.  
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Ondanks dat de resultaten niet definitief 

zijn, suggereren de resultaten wel dat het sederen met 

benzodiazepines en het langtijdig sederen risicofactoren 

zijn op het ontwikkelen van PTSS. Dit omdat 

benzodiazepines bekend staan om amnesie 

te veroorzaken. Toch zou de sedatiediepte en de totale 

hoeveelheid die geven wordt het risico niet verhogen. Er 

dient verder onderzoek gevoerd te worden naar het 

risico van sedatie op het ontwikkelen van PTSS. Op dit 

moment is er geweten dat er een link is, alleen is deze 

nog niet volledig duidelijk.   

Mechanische ventilatie wordt slechts als een kleine 

risicofactor omschreven. Dankzij de sedatie wordt dit 

vaak goed verdragen. Het langdurig geventileerd wordt 

dan weer wel als traumatiserend omschreven en is dus 

ook een riscofactor.   

10. Comparing 

Screening 

Instruments to 

Predict 

Posttraumatic Stress 

Disorder (2014)  

 

Vergelijkende

studie  

N=311 patiënten in een 

level 1 trauma center  

SPAN, TSQ en IES-R vragenlijsten werden 

ingevuld door patiënten rond de 23 dagen 

na opname op ICU en na 6 manden werd 

er een klinisch onderzoek gedaan naar de 

diagnose van PTSS.  

Alle drie de instrumenten zijn adequaat om PTSD te 

identificeren, maar zijn niet goed in het identificeren van 

non-cases. Daarom kunnen de instrumenten wel 

gebruikt worden voor een eerste selectie proces. Maar 

een tweede diagnostisch onderzoek is nodig om 

patiënten die nood hebben aan behandeling te 

identificeren.  
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11. Early 

psychological 

screening of 

intensive care unit 

survivors: a 

prospective cohort 

study (2017)  

 DORIEN  

  

Prospectiveco

hort studie   

N= 132 patiënten  

Inclusiecriteria:  

>24u in ICU  

Exclusiecriteria:  

Mentale retardatie  

Visuele en auditieve bep

erking  

Afasie  

HADS en PTSS 10 vragenlijst werden 

afgenomen op 1 week na ontslag uit ICU 

en op 3 maanden na verblijf op ICU.  

De AUROC wordt gebruikt om na te gaan 

of beide schalen een predictieve waarde 

hebben  

Screenen met de PTSS –10 en de HADS in week 1 na 

ontslag   correleren met de resultaten bekomen na het 

nemen van deze vragenlijsten op 3 maand na ontslag op 

ICU, waardoor ze een goede predictieve waarde 

hebben.  

De instrumenten zijn gemakkelijk te gebruiken en 

kunnen van waarde zijn op patiënten met risico op PTSS 

symptomen, angst en depressie te 

identificeren.  Hierdoor kan verdere psychologische 

ondersteuning gericht worden op een kleinere 

hoog risico groep patiënten  

12. Posttraumatic 

Stress Disorder 

among Survivors of 

Critical Illness: 

creation of a 

conceptual Model 

Addressing 

Identification, 

Prevention and 

Management (2014)  

 

Systematic re

view     

N= 60 artikels   Voorafgaande reviews hebben vooral de 

prevalentie en potentiele risicofactoren 

beschreven die gerelateerd zijn aan post-

traumatische stress betreffende 

overlevende van “critical illness”. Deze 

gaan niet direct in op de identificatie van 

post-traumatische symptomen als gevolg 

van het kritiek ziek zijn.  

Ook maken ze geen gebruik van 

bestaande data ter ontwikkeling van een 

conceptueel model voor preventie, 

identificatie en management van de 

symptomen van post- traumatische stress 

onder IC- overlevende.  

Uiteindelijke doelen van het artikel:   

Belang hechten aan uniformiteit in 

toekomstige epidemiologische studies en 

ingaan op de prevalentie   

 

Doel 1:     

De prevalentie en risicofactoren zijn al in vele studies 

vastgesteld, maar er zijn daarin nog geen haalbare 

methoden geëvalueerd om patiënten tijdens of na een 

ziekte te screenen op de symptomen van 

PTSD.  Belangrijk is ook dat de bestaande 

screeningstools ook moeten geëvalueerd worden voor 

familieleden omdat zij ook een risico lopen.  

De ontwikkeling van screeningtools om mensen met een 

hoog risico op PTSS in de post-ICU-omgeving te 

identificeren, biedt een kans voor toekomstig onderzoek 

en zal van toenemend nut zijn, aangezien aanvullende 

studies interventies onderzoeken gericht op het 

verzachten van de ontwikkeling van post-ICU PTSD via 

effectieve en schaalbare interventies.  
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Risicofactoren onder te verdelen in wel en 

niet beïnvloedbare.  

Een beoordeling geven aan de 

beïnvloedbare factoren in de context van 

studies die inzicht bieden 

in potentiële strategieën om uiteindelijk 

de symptomen van PTSD  te verzachten 

onder de overlevende van een kritieke 

ziekte.   

Creëren van een conceptueel model 

dat clinici die voor ernstig zieke patiënten 

zorgen helpt bij de identificatie, preventie, 

diagnose en behandeling van PTSD.   

Het gesprek rond dit aanzienlijke 

probleem voor de volksgezondheid 

bevorderen.  

   

  

Ook staat vast dat patiënten na het ontslag terugkeren 

naar zorgverleners (o.a. huisartsen) die niet bekend zijn 

met de psychische noden van de patiënt na een 

behandeling op intensieve zorgen, deze zorgverleners 

onderwijzen over het vaak voorkomen van dit probleem 

zal helpen bij vroegtijdige herkenning en zal leiden tot 

een effectieve behandeling en verwijzing naar 

specialisten.   

Verder hebben ze een overzichtelijke tabel gemaakt dat 

een duidelijk onderscheidt geeft tussen PTSS en PTSD 

omdat hieromtrent nog veel verwarring bestaat.   

Doel 2:  

Er is een conceptueel model ontwikkelt met de 

beïnvloedbare en niet beïnvloedbare risicofactoren als 

ook de strategieënvoor een vroegtijdige identificatie, 

preventie en diagnose en behandeling kunnen dienen. 

Deze kan in de klinische praktijk worden 

geïmplementeerd.    

Doel 3:   

Aanvullend onderzoek zal nodig blijven om het inzicht in 

de risicofactoren te verbeteren, alsook meer onderzoek 

om screeningsmethoden te ontwikkelen om patiënten 

met een hoog risico op te identificeren.  
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Totdat er betrouwbare en gevalideerde screeningstools 

zijn ontwikkeld moeten artsen zich van de potentiele 

riscofactoren bewust zijn. Deze zijn zowel de niet 

beïnvloedbare van voor de opname als de beïnvloedbare 

van de tijdens de opname zoals o.a. angstaanjagende 

hallucinaties, paranoïde waanideeën en episoden van 

extreme opwinding omvatten. Medicijnen die op 

de intensieve zorgen worden toegediend, met name 

benzodiazepines, kunnen een belangrijke rol spelen bij 

de pathogenese van post-ICU PTSS en het minimaliseren 

van sedativa lijkt het optreden van PTSS-symptomen te 

verminderen zonder bewijs van letsel bij de patiënt. 

Aanpasbare risicofactoren die zich voordoen in de vroege 

periode na de ICU zijn ook belangrijk. Psychische stress, 

gemanifesteerd door angst en/ of acute 

stresssymptomen, is een belangrijke marker van post-

ICU PTSS-risico, waarbij aandacht wordt gevraagd van 

zorgverleners die voor deze patiënten zorgen voordat ze 

uit het ziekenhuis worden ontslagen. Ten slotte biedt de 

positieve impact van interventies om patiënten de 

nodige copings-vaardigheden te bieden in de nasleep 

van kritieke ziekte en om het begrip van patiënten over 

traumatische gebeurtenissen te verbeteren, een belofte 

voor het verbeteren van het lange termijnbeheer van 

PTSS bij IC-overlevenden.  
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13.Sedation and its 

association with 

posttraumatic stress 

disorder after 

intensive 

care (2014)  

Systematic 

review  

N = 4 artikels  

Inclusiecriteria:   

Sedatie   

Volwassen   

Mechanische ventilatie  

   

De artikels die gebruikt werden 

zijn prospective randomizes controlled tra

ils. Ze worden met elkaar vergeleken. 

Daarnaast werd er ook gebruik gemaakt 

van een observerende studie om de 

discussie te formuleren.  

   

Er worden verschillende studies met elkaar vergeleken. 

Sedatie wordt gemeten door de Ramsey 

schaal, Richmond Agitation sedation scale of 

de modified Ramsay schaal.   

In 2003 werd er door Kress et al reeds aangeduid dat 

patiënten die dagelijks een sedatiestop (bij herstarten 

van de medicatie werd deze 

gehalveerd) hadden, minder kans hadden op het 

ontwikkelen van PTSS twee jaar na ontslag van IZ. Er 

werd gebruik gemaakt van de IES schaal om symptomen 

van PTSS te constateren. (n = 32)  

In 2008 hebben Girard et al een gelijkaardige studie 

gedaan, deze studie werd de ABD 

(Awake and Breathing Contrlled trail) genoemd. Echter 

hebben ze de kwaliteit van de studie verbetert door een 

grotere onderzoekspopulatie. Opnieuw werd er bij de 

interventiegroep dagelijks de sedatie gestopt. Een 

verschil in beide studies is dat bij Kress et al de sedatie 

terug werd opgestart via de Ramsey schaal en Girard et 

al kijkt louter naar het comfort van de patiënt. Een ander 

verschil is dat wanneer een patiënt bij sedatiestop 

comfortabel en niet angstig is, de medicatie gestopt blijft 

bij Girard et al.   

In 2010 wordt er een vervolg prospective trail gedaan 

door Jackson et al. Ze gingen het ABC trail van Girard et 

al na bij 80 patiënten. Uit de resultaten bleek dat de 

patiënten uit de controlegroep slechts een iets grotere 

kans hadden op het ontwikkelen van PSST, dit werd niet 

– significant aangetoond.   
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In 2009 wilden Treggiari bepalen wat de impact was van 

sedatie op de psychologische uitkomst bij 

gerandomiseerde patiënten. Deze waren of licht (score 

1 – 2) of (score 3 – 4) diep gesedeerd, volgens 

de Modifies Ramsey Scale waarbij een score van 0 

agitatie betekend. De interventie groep krijg 

bolustoedieningen van Midazolam, waarbij de 

controlegroep een continue bolus kreeg. Er was geen 

dagelijkse sedatiestop. Er was een onderzoekspopulatie 

van 129 patiënten. Net zoals Kress et al toonden hier 

ook de resultaten dat de interventie groep een minder 

voorkomen hadden van PTSS dan de groep die diep 

gesedeerd was. Daarnaast had de controlegroep moeite 

met het herinneren van belangrijke stressvolle 

ervaringen en herhaaldelijke verontrustende 

herinneringen. Maar toch was de prevalentie van PTSS 

in beide groepen even groot.  

Er is een speculatie dat er een link bestaat tussen het 

gebruik van benzodiazepines en PTSS. Toch is deze niet 

significant en dus eenduidig. Wel tonen andere 

onderzoeken aan dat het gebruik van benzodiazepines 

een grote kans heeft op delirium. Delirium geeft irreële 

gedachten en herinneringen, en dit is dan weer een 

risicofactor op het ontwikkelen van PTSS. Het is dan ook 

niet ondenkbaar dat benzodiazepines een invloed 

hebben op het ontwikkelen van PTSS.   
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Andere risicofactoren die omschreven worden uit de vier 

onderzoeken:   

 Herinneringen van pijn   

 Controleverlies   

 Onmogelijk om verlangens te uiten  

 Minder bewust zijn van de omgeving   

 Angstige herinneringen   

Uit deze review is er geen eenduidig antwoord op de 

vraag of verminderde sedatie een mindere kans geeft op 

het ontwikkelen van PTSS. Toch wordt er een nieuwe 

richtlijn ontwikkelt. Patiënten zouden licht gesedeerd 

moeten worden, dit houdt in dat ze in staat zijn bevelen 

uit te voeren, en makkelijk te wekken zijn. Toch dienen 

ze comfortabel te zijn.  

15.Development 

of an ICU 

discharge instrumen

t predicting psycholo

gical morbidity: a 

multinational study.  

  

  

Prospective 

multi-center   

cohort  

studie   

N = 404  

Op 10 verschillende 

intensieve zorgen afdelin

gen  

Inclusiecriteria:  

 Ligduur IZ > 12uur  

 Ouder dan 18jaar  

Exclusiecriteria:  

 Patiënten die de taal niet spraken   

 Zonder adres   

 Therapie - beperking  

 Patiënten die voor neurologie/ 

neurochirurgie opgenomen zijn   

 Electieve ingreep  

In dit grootschalig onderzoek wordt er 

bevraagd via schalen wie er leidt aan 

PTSS en wordt er door de gegevens in 

documenten gekeken of er een correlatie 

is met een eigenschap en het meer of 

minder voorkomen van PTSS.  

 

Opnieuw wordt het belang van het vroegtijdig opsporen 

van PTSS en mentale problemen na een opname van IZ 

aangehaald. Als er al een opvolging gebeurt, is dit vaak 

alleen bij patiënten die langdurig op IZ verbleven of 

langdurig kunstmatig geventileerd werden. Maar voor 

patiënten met een gewone verblijfsduur wordt er vaak 

geen verdere opvolging van de mentale toestand 

gedaan.   

Gebruik van verschillende schalen:   

 HADS (hierboven uitgelegd)   

 PTSS-14: is een screeningslijst die peilt naar de 

symptomen van PTSS bij patiënten die IZ hebben 

overleefd. Er zijn twee grote luiken die bevraagd 

worden: traumatische herinneringen en stress 

symptomen. Vanaf een score van 45 wordt er 

gesproken van symptomen van PTSS  
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Op deze manier kan er vast- gesteld wat 

risicofactoren zijn op het ontwikkelen van 

PTSS.  

Er wordt gebruik gemaakt van de 

HADS, PTSS-14 en RAND-36 schalen om 

PTSS vast te stellen. De schalen worden 

3 maanden na het ontslag afgenomen   

  

 RAND-36: is een vragenlijst met 36 vragen. Het 

bevraagt de mentale en de fysieke gezondheid. De 

scores liggen tussen nul en honderd. Een hogere 

score wijst op een betere outcome die gerelateerd 

is aan de kwaliteit van het leven voor de mentale 

gezondheid.   

Na een grondige literatuurstudie uitgevoerd te hebben 

werd er een inschatting gemaakt van mogelijkse 

risicofactoren. Deze werden afgetoetst aan de 

resultaten en de gegevens van de onderzoek 

personen.   

Uit deze analyse kwamen 4 riscofactoren:   

 Leeftijd: mensen van middelbare leeftijd zijn 

gevoeliger ( 49-65jaar). Mits 

deze leeftijdscategorie vaak het minst tevreden is 

over zijn leven reeds voor de opname   

 Gebrek aan sociaal netwerk  

 Symptomen van depressie   

 Traumatische herinneringen  

Psychologische problemen/aandoeningen voor de 

opname werd aanvankelijk ook als een risicofactor 

gezien. Uiteindelijk is er toch geen significatie en hangt 

deze factor sterk vast aan symptomen van depressie.   

Uiteindelijk wordt er een screeningstool ontwikkeld, deze 

werd ook getest. Van de vijf risicofactoren werd een 

screeningstool gemaakt. Het uiteindelijke model heeft 

een AUC van 0,76 of 95%.   
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16. Predictors of 

posttraumatic stress 

disorder and 

return to usual 

major activity in 

traumatically injured 

intensive care unit 

survivors (2009)  

ELINE  

(Davydow et al,  200

9)  

Multicenter 

prospective 

cohort study  

  

N= 1906 ICU-

overlevenden vanuit 69 

ziekenhuizen.  

Waarvan 18 Level 

I traumacentra’s en 51 

non-trauma centra’s.  

Inclusiecriteria:   

Engels- en 

Spaanssprekende 

patiënten in de leeftijd 

tussen 18 en 84 jaar  

Levende aankomst in 

de deelnemende ziekenh

uizen  

Behandeling voor matig 

tot ernstig letsel  

Patiënten die zowel 

opzettelijk gewond zijn 

geraakt (bv door fysieke 

aanval) of onbedoeld 

gewond zijn geraakt (bv 

Ongevallen met 

motorvoertuigen, op het 

werk letsel)   

 

 

 

 

 

 

 

Het doel van dit onderzoek is het 

beoordelen van acute zorgverlening, pre-

icu factoren, vroege post-icu disstress en 

de terugkeer naar de gebruikelijke 

activiteit na 12 maand.   

Ze verzamelden de gegevens betreffende 

de opname, de zorgen, katheters, 

onderzoeken, medicatie, intubatie, 

complicaties,... via een medisch 

dossieronderzoek van de patiënt.  

Ze beoordeelden PTSS met de PTSS-

checklist.   

Getrainde interviewers voerden 

telefonische evaluaties uit op 3 en 12 

maanden na ontslag uit het ziekenhuis. 

Demografische informatie (bijv. Ras / 

etniciteit, inkomen, opleiding, 

verzekeringsstatus) en details met 

betrekking tot medische co-morbiditeit 

werden aangevuld met een patiëntrapport 

bij het 3 maanden durende interview.   

Pre-ICU medische co-morbiditeit werden 

beoordeeld met 

de Charlson Comorbidity Score.  

De gebruikelijke hoofdactiviteit van de 

patiënt voor de opname werd nagegaan 

via een vragenlijst en werd gedefinieerd 

als het al dan niet werken van een patiënt, 

het zijn van een student of huisvrouw, het 

verzorgen van een ander of 

vrijwilligerswerk .  

12 maanden na een ICU-verblijf wegens traumatisch 

letsel, onderschreef ongeveer 25% van de patiënten de 

symptomen die een diagnose van PTSS suggereren. 

Bovendien was slechts 44% van de ICU-overlevenden 

teruggekeerd naar hun gebruikelijke hoofdactiviteiten.  

Analyses lieten zien dat pre-ICU depressie, pre-ICU 

alcoholmisbruik / afhankelijkheid, een Pre-

ICU Charlson Comorbidity Score ≥2, minder dan een 

universiteitsopleiding, ICU LOS (ligdagen) ≥5 dagen, ≥5 

dagen van mechanische ventilatie, bloedproducten 

ontvangen in de eerste 24 uur 

ziekenhuisopname en PAC-insertie significante 

voorspellers van symptomen die wijzen op een diagnose 

van PTSS 12 maanden na een ICU-verblijf wegens 

traumatisch letsel.  

Andere ICU- en acute zorgziekten  (bijv. Sepsis, 

ARDS, MOF, thoracotomie, hartstilstand en epidurale 

analgesie) niet worden geassocieerd met PTSS-

symptomen of verminderde gebruikelijke activiteit in 

de  analyses.  

Een ICU LOS ≥5 dagen en patiënten met een 

tracheotomie tijdens de 

ziekenhuisopname waren significante voorspellers van 

beperkingen in ruil voor gebruikelijke belangrijke 

activiteiten 12 maanden na een ICU-verblijf.   

Het vrouwelijk geslacht was beschermend tegen 

beperkingen bij het terugkeren naar de gebruikelijke 

hoofdactiviteit.  
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Exclusiecriteria:   

65 jaar of ouder met 

primaire diagnose van 

een 

heupfractuur of ernstige 

brandwonden  

Vertraging van de 

behandeling van meer 

dan 24 uur of waren 

opgesloten op het 

moment van de 

verwonding.  

De terugkeer naar de gebruikelijke 

hoofdactiviteit werd vastgesteld bij het 

telefonische interview na 12 maanden als 

een dichotome uitkomst (ja / nee).  

DUS:  

Verhoogde vroege ICU-angst voorspelde zowel PTSS als 

verminderde gebruikelijke belangrijke activiteit 

na ontslag.  

Pulmonary artery catheter insertion en pre-ICU-

depressie waren geassocieerd met PTSS.   

Langere ICU-verblijfsduur en tracheotomie 

gingen gepaard met een verminderde gebruikelijke 

activiteit.   

Grotere reeds bestaande 

medische comorbiditeiten waren geassocieerd met PTSS 

en beperkte terugkeer naar de gebruikelijke activiteit.  

=>gemakkelijk identificeerbare risicofactoren, 

waaronder kenmerken van de ICU / acute 

zorgdienstverlening en vroege nood na de ICU, gingen 

gepaard met een verhoogd risico op PTSS en 

beperkingen in ruil voor de gebruikelijke belangrijke 

activiteit.  

=> Toekomstige onderzoeken zouden vroege 

screeningsinterventies kunnen ontwikkelen in acute 

zorginstellingen die op deze risicofactoren zijn gericht, 

en geschikte behandelingen mogelijk maken.  

  

  

  

  

  
  



 

 

 


