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Nederlandse samenvatting (Dutch 
Summary)
De belangrijkste doelstelling van de onderzoeken die in dit proefschrift 

beschreven worden is bewijsmateriaal/evidence te verzamelen t.a.v. de 

doeltreffendheid van een aantal routinematige procedures binnen de 

hematologie. Deze handelingen, soms ook als rituelen gekenschetst, worden 

uitgevoerd bij patiënten worden die behandeld worden voor hematologische 

maligniteiten zoals Leukemie, Hodgkin of Multipl Myeloom en hierbij hoge 

dosis chemotherapie toegediend krijgen.  Dit werd gedaan zowel door 

systematische overzichten als door klinische studies uit te voeren. We 

concentreerde ons op verschillende aspecten van de ondersteunende zorg 

bij patienten met een verlaagde afweer en daardoor verhoogd risico op 

infecties. Het uiteindelijke doel was bewijs aan te tonen welke medische 

en verpleegkundige handelingen doelmatig waren en deze te bevorderen 

en anderzijds ondoelmatige handelingen aan te passen of evt. te stoppen. 

Uiteindelijk doel is verbetering van de kwaliteit van zorg met positieve 

consequenties wat betreft veiligheid en doelmatigheid voor zowel de 

patient, gezondheidszorginstelling en de gezondheidzorg.

In hoofdstuk 2 beschrijven wij de resultaten van een prospectieve studie 

bij patiënten die met nephrotoxische chemotherapie wordt behandeld. 

Om schade van de nieren en blaas te verhinderen krijgen deze patiënten 

grote hoeveelheden intraveneus vocht ( hyperhydratie) toegediend om 

geforceerd diurese te bewerkstelligen. Hierbij is er een gevaar op overvulling 

en decompensatio cordis en dus belasting van het hart. Bij gebrek aan een 

“gouden standaard”, wordt om dit te monitoren en evt. op tijd actie te 

ondernemen zowel de vochtbalans als het gewicht gecontroleerd. Meten 

van vloeibare opname/output (vochtbalans) is arbeidsintensief en kan 

onbetrouwbaar zijn wegens onvolledige gegevens. Daarnaast hebben deze 

handelingen een beroepsrisico tot gevolg voor verpleegkundigen en andere 

gezondheidszorg werkers die met cytotoxische lichaamsafscheidingen 

omgaan. Onze hypothese was dat het lichaamsgewicht als eenvoudiger 

en meer betrouwbaar parameter voor controle op overvulling kan 

worden gebruikt. In een cohort van 591 gecombineerde observaties van 

lichaamsgewicht en vochtbalans, was er een lage correlatie tussen de twee 

parameters, met een eerdere én hogere verhoging van lichaamsgewicht 

dan bij de vochtbalans. In slechts vier gevallen (0.6%) zou de mogelijke 

overvulling gemist zijn als de vochtbalans niet meer zou zijn geregistreerd. 
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Bij geen van deze patiënten waren er klinische consequenties. Wij 

concludeerden dat het lichaamsgewicht als enige parameter kan worden 

gebruikt voor de controle van decompensatie bij patiënten die met 

hyperhydratie tijdens nephrotoxische chemotherapie wordt behandeld. 

De resultaten van onze studie werden ingevoerd als aangepaste 

ziekenhuisrichtlijn en de medische en verpleegkundige protocollen werden 

veranderd en vereenvoudigd.

Hoofdstuk 3 beschrijft een retrospectieve studie die factoren onderzocht 

die van invloed kunnen zijn op het blijven volgen van de richtlijn zoals 

beschreven in hoofdstuk 2. Dit is vergeleken met een andere gelijktijdig 

ingevoerde richtlijn, zeven jaar na invoering van beide richtlijnen. Om de 

continuïteit van het opvolgen van de richtlijnen op de langere termijn te 

beoordelen, werden de medische en verpleegkundige dossiers gecontroleerd 

op het voorkomen van vochtbalansen op de afdelingen oncologie/

hematologie, gynaecologie en longziekten in een periode van 6 maanden. 

In deze periode werden 178 cycli van chemotherapie gecontroleerd waarbij 

hyperhydratie noodzakelijk was. Volgens de routine van het berekenen van 

de vochtbalans drie maal per 24 uur, konden theoretisch 534 vochtbalansen 

berekend worden. Nochtans, werden slechts acht vochtbalansen berekend, 

of wegens het onvermogen om een patiënt te wegen of voor de controle 

van een hoge-output bij een stoma. In alle andere gevallen werd alleen 

het lichaamsgewicht gebruikt. Ook zijn er interviews met vragenlijsten en 

groepsgesprekken gehouden met verpleegkundigen en artsen. Beiden 

volgden de richtlijn correct en waren tevreden over de toepassingen.

De rol van beschermende isolatie bij neutropene patiënten werd bestudeerd 

en beschreven in hoofdstuk 4. In de literatuur vonden wij merendeels 

oudere prospectieve studies die elkaar in het nut van beschermende isolatie 

tegenspraken. Wij beslisten de beschermende isolatie te stoppen, na een 

campagne voor optimale basis hygiëne, en een gedetailleerde scholing voor 

een correct gebruik van handen wassen en handalcohol. Na implementatie 

van deze richtlijn controleerden wij het effect hiervan tijdens een driejarige 

periode, en vergeleken deze met de bevindingen in de voorafgaande drie 

jaar, toen de isolatie nog praktijk was. Patiëntengegevens wat betreft koorts, 

mortaliteit, infecties, gebruik systemische antibiotica etc. zijn vergeleken 

tussen beide periodes. Geen significante verschillen in infecties of mortaliteit 

werden gevonden. Wij concludeerden dat het stoppen van beschermende 

isolatie, met verhoogde hygiënische maatregelen in de verpleging van 

patiënten met neutropenie verantwoord was. Deze resultaten hadden tot 
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gevolg, hogere kwaliteit van zorg, grotere patiëntentevredenheid, en lagere 

kosten.

Hoofdstuk 5 beschrijft een interventiestudie die kennis en vaardigheden 

in de observatie en behandeling van mucositis bij twee groepen 

verpleegkundigen, in twee verschillende ziekenhuizen, voor en na 

scholing vergeleek. Twee hematologie afdelingen met vergelijkbare 

categorieën patiënten van twee verschillende universitaire ziekenhuizen 

werden geïmplementeerd. De kennistest bestond uit een lijst met 32 

vragen met inbegrip van open en meerkeuzevragen, en 8 foto’s van de 

mond die verschillende stadia van mondelinge mucositis illustreerden. 

Vaardigheden van de observatie werden met een lijst geëvalueerd die uit 44 

observatiepunten bestaat. De scholing werd gegeven in één ziekenhuis en 

de controletests werden uitgevoerd in de beide ziekenhuizen. Rapportage 

van de observaties van de verpleegkundigen die de mondzorg uitvoerden 

werden geregistreerd voor en na het scholingsprogramma, eveneens in 

op beide hematologieafdelingen. 31 verpleegkundigen in de interventie 

groep (onderwijs) en 29 verpleegkundigen in de controlegroep namen aan 

de kennistest deel, zowel bij de nulmeting als bij de follow-up. De kennis 

over mondzorg bij de nulmeting verschilden sterk tussen verpleegkundigen 

in beide groepen. In de interventiegroep, maar niet in de controlegroep, 

werd een significante verhoging aangetoond van de scores voor kennis 

en vaardigheden na het gevolgde onderwijs. De verpleegkundigen die de 

scholing volgden voerden de mondinspectie en zorgprotocol aanzienlijk 

beter uit dan zij die niet de scholing hadden gevolgd. Geconcludeerd werd 

dat het onderwijsprogramma t.a.v. mondinspectie en het verpleegkundig 

handelen een positieve invloed heeft op de kennis en de vaardigheden van 

verpleegkundigen die voor patiënten met een verhoogd risico op mucositis 

zorgen.

Een gedetailleerd Europees onderzoek dat in hoofdstuk 6 wordt 

beschreven, onderzocht het gebruik van een bacteriearm dieet bij patiënten 

die met hoge dosis chemotherapie worden behandeld. Twee honderd 

achtenveertig vragenlijsten werden verspreid, met 108 reacties (44%) van 

20 Europese centra en 9 niet-Europese centra. Hoewel 88% van de 108 

ziekenhuizen die de vragenlijst voltooiden richtlijnen had, waren er grote 

verschillen zowel wat betreft de richtlijnen zelf als de manier waarin zij 

werden uitgevoerd. De voorwaarden om een bacteriearm dieet te starten 

of te stoppen waren zeer divers. De beperkingen op 18 geselecteerde 

voedingsmiddelen spraken elkaar soms tegen. Dit onderzoek benadrukte 
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het feit dat er momenteel geen norm voor een bacteriearm dieet is. 

In het vervolg hierop werd in een Cochrane review (hoofdstuk 7) drie 

gerandomiseerde klinische studies geïdentificeerd, waarbij bacteriearm 

dieet met een standaarddieet werd vergeleken. Het ging hierbij om 192 

volwassenen en kinderen met verschillende soorten kanker, meestal 

hematologische maligniteiten. Andere acties, zoals antibiotische profylaxe, 

hygiëne maatregelen en definities van de verschillende eindpunten 

verschilden tussen de studies. Alle studies hadden methodologische 

gebreken, wat daarom een meta-analyse op de geïncludeerde studies niet 

mogelijk maakte. Voor alle eindpunten werden geen statistisch significante 

verschillen tussen de studiegroepen waargenomen. Er is dan ook geen 

bewijs vanuit de verschillende studies aangetoond dat het gebruik van een 

bacteriearm dieet besmettingen kan verhinderen.

In hoofdstuk 8 onderzochten wij de meerwaarde van een interactieve 

Cd-rom voor patiënten die in de toekomst een stamceltransplantatie (SCT) 

zullen ondergaan, dit als aanvulling op de mondelinge en geschreven 

informatie die al gebruikt wordt. Een algemene evaluatie (N=51) van 

deze interactieve Cd-rom toonde een algemeen zeer positieve score. De 

patiënten vonden de Cd-rom, duidelijk en nuttig, en zeer prettig om op deze 

wijze extra informatie te ontvangen. De inhoud met de  vijf hoofdstukken 

betreffende verschillende fasen van diagnose tot het naar huis gaan, de 

geïntegreerde interviews met medepatiënten, en de interactieve methode 

van Cd-rom werden allen zeer goed beoordeeld door de patiënten. De 

meeste patiënten zouden Cd-rom ook aan andere patiënten in de zelfde 

situatie adviseren. De patiëntenvoorlichting en dus ook de kwaliteit van 

de zorg is duidelijk hierdoor verbeterd en een nuttige aanvulling op reeds 

bestaande mondelinge en schriftelijke voorlichting.

Traditioneel, blijven patiënten opgenomen in het ziekenhuis tijdens 

de pancytopene fase, met of zonder beschermende isolatie. 

Gezondheidszorg aspecten, kwaliteit van leven en het efficiëntere 

gebruik van het ziekenhuismiddelen hebben geleid tot verscheidene 

projecten waarbij patiënten steeds meer buiten het ziekenhuis behandeld 

en gecontroleerd worden, ook in de periode van verlaagde afweer. 

In een prospectieve analyse die in hoofdstuk 9 wordt beschreven, 

identificeerden wij verschillende patiënten categorieën die voor 

ambulante zorg in aanmerking zouden kunnen komen. Een groep van 

55 patiënten die 82 hoge doses chemotherapie ondergingen werd 

geclassificeerd in vier behandelingscategorieën: inductie behandeling, 
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consolidatiebehandeling, autologe SCT of myeloablatieve allogene SCT. 

De patiënten karakteristieken en de toxiciteit van behandeling werden 

geanalyseerd per behandelingsgroep. Statistisch significante verschillen 

tussen groepen werden slechts gevonden voor zelfredzaamheid en mucositis. 

De patiënten die consolidatie chemotherapie en autologe SCT ondergaan 

waren de meest geschikte kandidaten voor ambulante zorg. Deze resultaten 

werden gebruikt voor de ontwikkeling van een ambulant zorgprogramma. 

In hoofdstuk 10 word in een zesjarige prospectieve, klinische studie de 

veiligheid en de haalbaarheid van ambulante zorg en het patientenperspectief 

beschreven. Tijdens deze periode  werden 224 patiënten geïncludeerd voor 

hoge dosis chemotherapie (283 cycli) die theoretisch voor het ambulante 

zorgprogramma in aanmerking kwamen (consolidatie chemotherapie voor 

AML, hoge dosischemotherapie voor NHL, of autologe SCT voor NHL of 

MM). Van deze patiënten, werden 101 patiënten (116 cycli) niet geschikt 

geacht voor het ambulante zorgprogramma, hoofdzakelijk wegens hun 

medische situatie. Het gebrek aan een mantelzorger of de te lange reistijd 

naar het ziekenhuis speelde een minder belangrijke rol. De 123 patiënten 

die wel in het ambulante zorgprogramma kwamen konden 70% van de 

tijd thuis doorbrengen waarbij zij anders in het ziekenhuis opgenomen 

zouden zijn. In 44% van de cycli, werden de patiënten helemaal niet in het 

ziekenhuis heropgenomen. De verschillende de resultatenvariabelen, zoals 

koorts en infecties werden geëvalueerd. Er was geen verwante mortaliteit 

tijdens de ambulante zorgperiode. De gemiddelde kosten per dag voor de 

ambulante zorggroep waren minder dan 50% van de kosten dan voor de 

ziekenhuisgroep. De patiënten en hun mantelzorger voelden zich comfortabel 

en veilig thuis, en de overgrote meerderheid verkoos ambulante zorg boven 

ziekenhuis behandeling. Concluderend: Ambulante zorg is veilig betreffende 

het infectierisico en andere complicaties van hoge dosis chemotherapie mits 

toegepast in een zorgvuldig geselecteerde groep, het is kostenbesparend en 

de patiënten voelen zich thuis veilig en comfortabel.


