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SAMENVATTING
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg is belangrijk voor patiënten en beroepsbeoefenaars 

van de gezondheidszorg. Helaas bestaat er een kloof tussen de huidige en gewenste 

kwaliteit en het is van belang deze kloof te overbruggen.

Een instrument om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren is Evidence 

Based Medicine (EBM). EBM bevordert niet alleen de professionele kennis, maar ook het 

levenslang leren. Behalve artsen zijn ook verpleegkundigen dit paradigma in toenemende 

mate gaan gebruiken in hun besluitvorming met betrekking tot de patiëntenzorg, 

waarbij het verpleegkundig handelen in de praktijk ondersteund wordt door resultaten 

uit wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft geleid tot de meer algemene term Evidence 

Based Practice (EBP). EBP bevordert de integratie en implementatie van nieuwe kennis 

uit wetenschappelijk onderzoek in de praktijk en is daarmee een pijler voor continue 

kwaliteitsverbetering (CQI).

Dit proefschrift draagt bij aan de kennis van verpleegkundigen, de bevordering 

van evidence based besluitvorming, en het aangaan van een aantal uitdagingen in het 

implementatieproces. Het resultaat van vrijwel elk onderzoek in deel 1 van dit proefschrift 

leidde tot een evidence based besluit in de verpleegkundige praktijk. Hierbij werd ook de 

implementatie en het effect op de kwaliteit van de zorg gemeten. Dit staat beschreven 

in deel 2.

Deel 1: Evidence based besluitvorming in verpleegkunde

NIeuwe procedures

Het eerste voorbeeld van een nieuwe procedure op basis van verkregen bewijsmateriaal 

betreft het invoeren van een nieuw triagesysteem op de afdeling Spoedeisende Hulp 

(SEH). Door de grote toename van het aantal patiënten op de SEH zijn gestructureerde 

triagesystemen noodzakelijk om vertraging in de zorgverlening aan ernstig zieke patiënten 

te voorkomen. In de Nederlandse richtlijn ‘Triage op de SEH’ uit 2004 wordt triage 

gedefinieerd als een dynamisch beslissingsproces waarbij de urgentie van patiënten wordt 

bepaald. Het Manchester Triage Systeem (MTS) en de Emergency Severity Index (ESI) zijn 

twee gestructureerde triagesystemen die hiervoor gebruikt kunnen worden. In de richtlijn 

werd een voorkeur uitgesproken voor het MTS, ondanks een gebrek aan wetenschappelijk 

bewijs over de validiteit en betrouwbaarheid van dit systeem, terwijl dit bewijs er wel was 

voor het ESI. 

Om tot een evidence-based besluit te komen of het MTS of het ESI geïmplementeerd 

moest worden op de SEH van het Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit 

van Amsterdam (AMC), hebben we de validiteit en de inter- en intra-beoordelaar 

overeenkomsten voor beide triagesystemen onderzocht. 
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Hoofdstuk 2 beschrijft een prospectieve observationele vergelijkende studie, waarin 

de validiteit werd vergeleken binnen de twee gestructureerde triage systemen (MTS en 

ESI) en het op dat moment nog in gebruik zijnde ‘informele’ triage systeem van de SEH. 

Verder wordt een relatie gelegd tussen urgentiecategorieën en gebruik van diagnostiek, 

ziekenhuis opname en verblijfsduur op de SEH. De hogere urgentiecategorieën van alle 

drie triagesystemen bleken bij 900 getrieerde patiënten geassocieerd met een aanzienlijke 

toename van diagnostiek en verlenging van ziekenhuisopname en verblijfsduur. 

De urgentiecategorieën van 421 patiënten, welke alleen door een SEH arts werden 

behandeld, werden vergeleken met een referentiestandaard. Als een maat voor validiteit 

werd het percentage ondertriage bepaald. Hoewel het ESI het hoogste percentage 

ondertriage had en het ‘informele’ triagesysteem het laagste, is het aan te bevelen om 

een formeel gestructureerd triagesysteem te gebruiken om uniformiteit en transparantie in 

triage te bevorderen. 

In hoofdstuk 3 wordt de inter en intra-beoordelaar overeenkomst van het MTS en het 

ESI vergeleken met behulp van papieren klinische scenario’s. Achttien verpleegkundigen 

verdeeld in drie groepen; een groep ervaren in het gebruik van het MTS, een groep 

ervaren in het ESI, en een groep opgeleid in beide triagesystemen, beoordeelden dezelfde 

scenario’s. De resultaten toonden aan dat het MTS een hogere inter en intra-beoordelaar 

overeenkomst had dan het ESI. 

Beide studies helpen bij de klinische beslissing welk triagesysteem gebruikt kan worden 

op een SEH, in het bijzonder de beslissing die wijzelf gemaakt hebben voor de SEH van het 

AMC. 

Het tweede voorbeeld van een nieuwe procedure was de invoering van een stoppen-

met-roken interventie bij cardiovasculaire patiënten op de polikliniek. Gebaseerd op 

systematische literatuur overzichten blijken verschillende stoppen-met-roken programma’s, 

zoals nicotine vervangende therapie (NVT), ter ondersteuning van stoppen met roken 

effectief in verschillende patiëntengroepen. Daarnaast wordt vooral de minimale interventie 

strategie (MIS) gepropageerd door de Stichting Volksgezondheid en Roken. De MIS is een 

gestructureerde gedragsinterventie voor het stoppen met roken en is aangepast voor klinische 

cardiologische patiënten (C-MIS) bij wie verpleegkundigen grotendeels verantwoordelijk zijn 

voor de interventie. 

In hoofdstuk 4 wordt het gerandomiseerde klinische onderzoek beschreven waarin 

de effectiviteit van de combinatie van de C-MIS met NVT vergeleken is met het gebruik 

van alleen NVT bij 385 cardiovasculaire patiënten op de polikliniek. Resultaten van dit 

onderzoek toonde aan dat de C-MIS interventie niet effectief was. 

Deze studie was doorslaggevend bij het besluitvormingsproces voor het niet standaard 

uitvoeren van de C-MIS in de dagelijkse praktijk bij cardiovasculaire patiënten op de 

polikliniek. 
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Onzekerheid over routinematige klinische handelingen

Er zijn veel routinematige handelingen in de klinische praktijk waarvan de effectiviteit 

betwijfeld wordt. In de volgende hoofdstukken worden hiervan twee beschreven. 

Wereldwijd zijn door verschillende overheidsinstellingen richtlijnen ontwikkeld die leiden 

tot een tijdige identificatie van acuut zieke patiënten, en deze raden hierbij het gebruik aan 

van de ‘early warning scores’ of gerelateerde systemen. Een gevolg van deze richtlijnen is 

een aanzienlijke toename van het meten van vitale functies, zoals bijv. lichaamstemperatuur, 

polsfrequentie, bloeddruk, ademhalingsfrequentie, en zuurstofsaturatie. Echter de klinische 

effectiviteit van het meten van deze vitale functies is twijfelachtig. 

Hoofdstuk 5 geeft een systematisch literatuur overzicht weer waarin de effectiviteit van 

routinematig gemeten vitale functies bij interne en chirurgische klinische patiënten werd 

onderzocht in relatie tot mortaliteit, septische of circulatoire shock, intensive care opname, 

bloeding, heroperatie of infectie. De 14 studies geïncludeerd in dit systematische literatuur 

overzicht leverden enkele discriminatieve likelihood ratios op, maar de bijbehorende 

predictieve waarden waren laag tot matig. Er blijkt dus weinig wetenschappelijk bewijs te zijn 

om het doen van deze routinematige metingen te onderbouwen. Om onnodige metingen 

te voorkomen en besluitvorming mogelijk te maken ten aanzien van deze dagelijkse routine 

is verder onderzoek nodig naar de diagnostische accuratesse en prognostische waarde van 

de individuele bijdrage of combinatie van vitale functies. 

Een ander veel gebruikte routinehandeling is het gebruik van zilver sulfadiazine (SSD) bij 

patiënten met brandwonden. Veel verpleegkundigen en artsen zijn er van overtuigd dat 

SSD helpt om wondinfectie te voorkomen en wondgenezing te bevorderen. Ook andere 

zilver bevattende wondverbanden nemen in populariteit toe, ondanks de twijfelachtige 

effectiviteit. 

Zoals in hoofdstuk 6 beschreven, is daarom een systematisch literatuur onderzoek 

uitgevoerd waarin de effectiviteit is bepaald van zilver bevattende verbanden ter preventie 

van wondinfectie en het bevorderen van wondgenezing bij niet geïnfecteerde wonden. 

Er werden 26 studies geïncludeerd, waarvan 20 studies patiënten met brandwonden 

betroffen. Er bleek onvoldoende wetenschappelijk bewijs te bestaan om vast te stellen of 

zilver bevattende verbanden wondgenezing bevorderen of wondinfectie voorkomen. In het 

bijzonder pleit het bewijs zelfs eerder tegen het gebruik van SSD. 

De resultaten van deze twee studies illustreren dat er voor een aantal routinematige 

klinische handelingen verbazingwekkend weinig wetenschappelijk bewijs beschikbaar is 

om deze handelingen te onderbouwen.
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Deel 2: Effecten van evidence-based keuzes op de kwaliteit van 
zorg
Gebaseerd op de resultaten van hoofdstuk 2 en 3, werd het MTS geïmplementeerd op 

de SEH van het AMC. Gestructureerde triagesystemen kunnen de wachttijd van urgente 

patiënten positief beïnvloeden. Wachttijden hangen samen met patiënt(on)tevredenheid 

en door het verkorten van de wachttijd kan de patiënttevredenheid verbeterd worden. Er 

zijn nog geen studies uitgevoerd die deze effecten voor het MTS beschrijven. 

In hoofdstuk 7 wordt een observationele voor- en nameting beschreven, waarin 

de effecten van het gebruik van het MTS zijn onderzocht bij twee consecutieve 

patiëntengroepen (n=1808) op wachttijden, SEH verblijfsduur en patiënttevredenheid. 

De wachttijden namen niet af, maar waren wel beter verdeeld over de verschillende 

urgentiecategorieën. De patiënttevredenheid bleek significant te verminderen met 

betrekking tot de informatieverstrekking en de gelegenheid om hun probleem uit te 

leggen. Wel waren patiënten tevredener met betrekking tot de wachttijd en ze hadden 

meer het gevoel dat hun probleem was opgelost. Er waren geen significante verschillen 

tussen getrieerde en niet getrieerde patiënten. De betere distributie van wachttijden 

over de urgentiecategorieën rechtvaardigt de beslissing om het MTS te gebruiken. Het 

gebruik van het MTS alleen is echter niet voldoende om efficiëntie en kwaliteit van zorg te 

verbeteren. 

Stoppen met roken is een belangrijke factor bij het reduceren van cardiovasculaire 

mortaliteit, maar het kost beroepsoefenaars van de gezondheidszorg veel inspanning 

om patiënten inderdaad te laten stoppen. De ‘number needed to treat’ (NNT) is een 

veelgebruikte maat die het aantal patiënten aangeeft dat behandeld moet worden om 

1 extra patiënt te laten stoppen met roken. Deze maat reflecteert echter niet de totale 

inspanning die hiervoor geleverd moet worden, namelijk de identificatie van alle patiënten 

die potentieel behandeld kunnen worden. Om te bepalen of een screeningsprogramma 

bruikbaar, relevant en efficiënt is, kan de ‘number needed to screen’ (NNS) gebruikt 

worden. Gebruikmakend van de data uit de cohortstudie en de effectiviteit van de C-MIS 

uit de gerandomiseerde studie zoals beschreven in hoofdstuk 4, is zowel een NNT als een 

NNS berekend. 

Hoofdstuk 8 beschrijft deze berekening bij 2725 patienten, waarbij de NNT en 

NNS ook gerelateerd werden aan het aantal patiënten bij wie overlijden is voorkomen 

over een periode van 5 jaar. De NNS was 687 in de cardiologie polikliniek, en 574 in 

de vaatchirurgische polikliniek. Met een C-MIS effectiviteit voor patiënten die voor het 

eerst de polikliniek bezochten of patiënten die voor een routinecontrole kwamen, werden 

respectievelijk slechts zes en nul doden voorkomen over een periode van 5 jaar. 

Hoofdstuk 7 en 8 geven beide aan welke consequenties de nieuwe kennis uit 

hoofdstukken 2 t/m 4 kunnen hebben voor diverse betrokkenen in de klinische praktijk. 
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Implementatie: uitdagingen om routinematige zorg te veranderen

Twee uitdagingen om routinematige zorg te veranderen worden beschreven in de laatste 

twee hoofdstukken. Ondanks de toegenomen kennis over effectieve implementatie-

strategieën van evidence based richtlijnen in de klinische praktijk, bestaat de ‘magic 

bullet’ niet. Een gecombineerde implementatiestrategie lijkt op dit moment het beste om 

richtlijnen in te voeren. 

Hoofdstuk 5 betrof een systematisch literatuur onderzoek waarin 14 studies 

waren geïncludeerd. Eén daarvan was een diagnostische studie die door onze eigen 

onderzoeksgroep is opgezet en uitgevoerd. Hierin werd de diagnostische accuratesse bepaald 

van routinematige postoperatieve metingen van de lichaamstemperatuur. Door gebruik te 

maken van een gecombineerde implementatiestrategie werden overbodige metingen op de 

chirurgische afdelingen afgeschaft. Drie maanden na invoering van dit nieuwe beleid was 

de compliantie hoog (91%). Het is echter bekend dat mensen na verloop van jaren weer 

terugvallen in oude routines. 

De eerste uitdaging, het bereiken van een lange termijn compliantie, is daarom 

beschreven in hoofdstuk 9. Gebruikmakend van een mixed methods onderzoek 

werd bepaald wat de lange termijn compliantie aan de richtlijn was, en tevens welke 

bevorderende en belemmerende factoren aanwezig waren om compliantie op langere 

termijn te behouden. Op basis van een beoordeling van 102 statussen bleek de compliantie 

aan de richtlijn na zeven jaar 50%. Bevorderend voor een lange termijn compliantie 

waren ondersteuning van het afdelingsmanagement en geloof in de voordelen van de 

richtlijn. Belemmeringen waren de controversiële aard van de richtlijn, het niet kennen 

van de richtlijn, gebrek aan vermogen van verpleegkundigen en artsen om op basis van 

de eigen klinische blik een postoperatieve infectie te identificeren, en een gebrek aan 

ondersteuning vanuit het afdelingsmanagement. Om lange termijn compliantie te borgen, 

dient dit gemonitord te worden door gebruik te maken van indicatoren die de gewenste 

veranderingen weergeven. Verder zouden richtlijnen met aanbevelingen een integraal 

onderdeel moeten uitmaken van de opleiding tot verpleegkundige of arts.

De tweede uitdaging betreft een betere kennis van de beschikbare resultaten uit 

wetenschappelijk onderzoek. Het is voor verpleegkundige en artsen onmogelijk om op de 

hoogte te zijn van alle nieuw gepubliceerde onderzoeken. Daarom worden de beschikbare 

resultaten in toenemende mate samengevat in systematische literatuur overzichten en 

richtlijnen. Toch krijgt 30-50% van alle patiënten nog niet de zorg die in overeenstemming 

is met deze wetenschappelijke onderzoeksresultaten. 

Gebaseerd op de resultaten uit hoofdstuk 6, beschrijft hoofdstuk 10 een cross-sectioneel 

onderzoek bij 262 betrokkenen (artsen, verpleegkundigen, inkopers, apothekers en 

fabrikanten van verbandmiddelen) waarin werd nagegaan welke soort antiseptische 

verbanden zij in de praktijk als eerste keus gebruiken bij de behandeling van wonden. Verder 

werd onderzocht in hoeverre men op de hoogte is van de evidence voor het gebruik van deze 
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verbanden. Artsen hadden een voorkeur voor conventionele antiseptische verbanden (bijv. 

jodium), terwijl gespecialiseerde wondverpleegkundigen en wondfabrikanten een voorkeur 

hadden voor de modernere verbanden (bijv. zilver). De meeste betrokkenen beschouwden 

de zilver bevattende verbanden als evidence-based, wat niet in overeenstemming is met de 

wetenschappelijke literatuur. Vooral verpleegkundigen en fabrikanten van verbandmiddelen 

waren niet op de hoogte van, of gebruikten nooit de Cochrane Library. Deze resultaten geven 

aan dat de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar wondzorg niet bij alle betrokkenen 

voldoende bekend is, terwijl dit een vereiste is voor evidence-based besluitvorming. De 

gespecialiseerde wondverpleegkundigen scoorden hierin het beste en lijken daarom bij 

uitstek degenen te zijn die kunnen helpen om de kloof tussen huidige zorg en gewenste zorg 

te overbruggen. 

Om dergelijke klinische problemen op te lossen en de kenniscirculatie te bevorderen is 

verdergaande interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk, waarbij het continu bevorderen 

van de kwaliteit van zorg, EBP en onderzoek als drie complementaire instrumenten 

gezien kunnen worden om de kloof tussen de huidige en gewenste kwaliteit van zorg te 

overbruggen. 
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