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Nederlandse samenvatting

Implementatie van nieuwe procedures, systemen of therapeutische modaliteiten zonder 
ondubbelzinnig wetenschappelijk bewijs is niet eenvoudig en wellicht zelfs niet eens 
gewenst. Echter, sommige interventies zijn inherent moeilijk te onderzoeken door 
epidemiologische of methodologische factoren. Een voorbeeld van een dergelijke 
interventie is de implementatie en onderzoek van het Spoed Interventie Systeem (SIS). 
De situatie in Nederland in 2008 was uniek en bood de gelegenheid om een studie 
uit te voeren waarbij op grote schaal een SIS werd geïmplementeerd. Implementatie 
van het SIS was namelijk op dat moment opgenomen in de eisen van de Inspectie van 
de Volksgezondheid. Omdat het onderzoek naar SIS nog steeds geen effectiviteit had 
aangetoond werd het systeem in meerdere ziekenhuizen geïmplementeerd. Het op deze 
schaal onderzoek doen naar SIS, zou potentieel een belangrijke bijdrage doen aan de 
wetenschappelijke kennis. Echter, vanwege het verplichte karakter van de interventie, 
kon een placebo gecontroleerde studie zoals de MERIT studie, gehouden in Australië, 
niet worden uitgevoerd. Binnen de gestelde grenzen, is de Cost and Outcomes and 
Medical Emergency Teams (COMET) studie uitgevoerd om het effect op patiënt niveau 
en daarmee de klinische effectiviteit uit te zoeken. Daarbij richt het proefschrift zich ook 
meer specifiek op de afferente zijde (de signalerende component van het systeem) en de 
redenen van eventueel falende of vertraagde herkenning van de vitaal bedreigde patiënt. 
Deze aanpak is zeer vernieuwend en origineel geweest en heeft additionele kennis 
gegeven over de het systeem en de factoren geassocieerd met het systeem en herkenning 
van de vitaal bedreigde patiënt. 

Deel 1. De klinisch verslechterende patiënt op de 
verpleegafdeling

De hierna beschreven studies hebben tot doel de kwaliteit en de staat van de geleverde 
zorg te beschrijven die geleverd is aan patiënten die een ernstig adverse event (AE) 
hadden doorgemaakt voordat het SIS of één van haar componenten geïmplementeerd 
was. Hierbij werd in eerste instantie gekeken op welke wijze de vitale parameters worden 
gemeten en hoe de kwaliteit van zorg wordt beoordeeld door de zorgverleners zelf. 
Vanwege de toename van het aantal ouderen in de bevolking en de geassocieerde 
toename in ziekenhuisopnames, neemt daarmee ook de kans op een Intensive Care (IC) 
opname toe. Kennis over de prognose na een IC opname kan helpen om te bepalen of 
een dergelijke opname überhaupt wel dient te gebeuren. In een systematische review, 
werd onderzocht of er gevalideerde en klinische bruikbare modellen aanwezig zijn die de 
mortaliteit van ouderen voorspellen ten aanzien van een (aanstaande) IC opname.
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Hoofdstuk 2 beschrijft een retrospectieve studie waarin patiënten die een ernstig AE in 
2007 hebben ondergaan in het Academisch Medisch Centrum (AMC). In totaal werden 
204 patiënten geïncludeerd die een cardiopulmonale resuscitatie, een ongeplande 
IC opname, een met spoed geïndiceerde operatie of onverwacht overleden waren. Bij 
deze patiënten werden alle vitale parameters die in de 48 uur voorafgaande aan het 
event geanalyseerd. Hierbij werd gekeken naar manier waarop verpleegkundige vitale 
metingen verrichten en daarbij ook de potentiële toepasbaarheid van de Modified 
Early Warning Score (MEWS) getest. In 81% van de patiënten, werd een MEWS van 
3 of meer (positieve MEWS) gevonden welke aangeeft dat deze patiënten ergens in 
de 48 uur voorafgaand aan het event mogelijk geïdentificeerd konden mits de MEWS 
geïmplementeerd zou zijn. Daarnaast werd gekeken op welke wijze vitale parameters 
werden gemeten waarbij geconcludeerd werd dat deze grotendeels ongestructureerd 
waren en incompleet. Ademhalingsfrequentie, perifere zuurstof saturatie en diurese waren 
slechts gemeten tussen de 17 en 48% van alle metingen. Toename van meting van 
deze parameters nam slecht marginaal toe in het geval de meting een “positieve MEWS 
meting” betrof waarbij deze mogelijk een relatie zou kunnen hebben met verslechterende 
conditie van de patiënt. Deze studie heeft belangrijke inzichten gegeven dat een systeem 
zoals de MEWS van potentiële grote waarde is in de kliniek. De verpleegkundige 
beoordeling van een patiënt kan verder gestructureerd worden en daarbij mogelijk 
helpen in het prioriteren van de zorg in de soms hectische verpleegomgeving. 
Om de kwaliteit van de zorg te beschrijven vanuit het perspectief van de zorgverleners, 
werden semi-gestructureerde vragenlijsten afgenomen bij de artsen en verpleegkundigen 
die voor een patiënt hadden gezorgd die een ernstige AE hadden meegemaakt. Deze 
cross-sectionele studie is beschreven in hoofdstuk 3, waarbij 47 AE en uiteindelijk 
198 vragenlijsten werden afgenomen bij alle zorgverleners die betrokken waren bij 
een dergelijke patiënt in de 12 uur voorafgaand aan het event. De zorgverleners 
vonden unaniem dat de kwaliteit van zorg voor deze patiënten goed tot uitstekend 
was. De onderliggende aspecten zoals de communicatie tussen de zorgverleners, de 
samenwerking en coördinatie werden beoordeeld met een mediaan score tussen de 7.3 
en 8.0. Echter, verpleegkundigen en arts-assistenten vonden dat de coördinatie van de 
zorg grotendeels bij zichzelf lag in 74 en respectievelijk 76% van de gevallen. Om op 
een goede wijze de mate van vertraging in herkenning van de vitaal bedreigde status te 
kunnen vergelijken, werden alle events voorgelegd aan een expert panel. De negatief 
voorspellende waarde voor de aanwezigheid van delay was 37% voor verpleegkundigen 
en 38% voor de artsen vergeleken met de experts. Deze bevindingen kunnen 
mogelijkerwijs de tegenstand verklaren van zorgverleners om nieuwe patiëntveiligheid 
initiatieven te adopteren zoals het SIS. 
In een systematisch literatuur onderzoek beschreven in hoofdstuk 4, werd de 
prognostische literatuur onderzocht naar ontwikkeling en/of validatie studies betreffende 
mortaliteit voorspelling van de oudere IC patiënt. Zeven studies werden gevonden waarbij 
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in totaal 17 modellen werden geïncludeerd. Zes van de modellen waren ontwikkeld 
op basis van de algemene IC populatie en 11 speciaal voor de oudere IC patiënt. Het 
oppervlak onder de Receiver Operating Curve (ROC) was de meest gebruikte maat 
om kwaliteit te meten (spreiding 0.71 – 0.88). Het mediaan aantal criteria voor het 
beoordelen van de klinische toepasbaarheid was 4.5 van de 7 (spreiding 2.5 – 5.5) en 
17 van de 20 voor methodologische kwaliteit (spreiding 15 – 20). Het systematische 
review toont aan dat alle modellen relatief goed scoren op methodologische kwaliteit, 
maar geen van deze kunnen worden beschouwd als klinisch toepasbaar. 

Deel 2. Spoed Interventie Systemen

In het tweede deel van het proefschrift, ligt de focus op de effectiviteit van SIS en de 
Cost and Outcome analysis of Medical Emergency Teams (COMET) studie. Naast de 
effectiviteit van een SIS, en daarbij minimaal net zo belangrijk, worden studies beschreven 
die factoren identificeren die geassocieerd zijn met (de mate van) implementatie. Deze 
studies bieden een vernieuwend en systematisch inzicht in het proces van de identificatie 
van de vitaal bedreigde patiënt en het managen van de zorg voor deze groep patiënten.
De wijze waarop SIS in Nederland geïmplementeerd is, is beschreven in hoofdstuk 5. 
Hiervoor zijn vragenlijsten verstuurd naar alle ICs (geen kinderen) in de Nederlandse 
ziekenhuizen. De vragenlijst bevatte vragen op welke wijze elk ziekenhuis het SIS 
concept heeft ingevuld naar aanleiding van de beschrijving die de Inspectie van de 
Volksgezondheidszorg had afgegeven. Tevens waren er vragen in opgenomen met 
betrekking tot de perceptie van mogelijke effectiviteit en haalbaarheid van het SIS in 
de betreffende instelling. De vragenlijst werd in 88% van de gevallen teruggestuurd. 
Hierbij bleek dat het grootste deel van de ziekenhuizen het SIS geïmplementeerd heeft 
zoals deze uiteindelijk ook in de COMET studie is gebruikt. De MEWS, of een daarop 
lijkend systeem, is door 86% van de ziekenhuizen geïmplementeerd als de manier 
waarop bedreigde patiënt herkend dient te worden. In 68% van de ziekenhuizen, was 
er sprake van een gelijktijdige invoering van een communicatie-instrument waarbij 
het doel is om de communicatie tussen voornamelijk artsen en verpleegkundigen te 
vereenvoudigen en te systematiseren. Het Spoed Interventie Team (SIT) bestond in 57% 
van de gevallen uit een team waarin ook een arts aanwezig is. Het team is in 89% van 
de ziekenhuizen daarbij dan ook dag en nacht, zeven dag per week oproepbaar. De 
potentieel toegevoegde waarde van een SIS werd als hoog geschouwd (mediaan van 
4 op een schaal van -5 tot 5). De verwachte werklast om het systeem te implementeren 
en vervolgens te onderhouden werd tevens als hoog geschat (mediaan 3). Ondanks 
dat de inhoud van het SIS in Nederland min of meer gelijk is, zal het waarschijnlijk niet 
mogelijk zijn om een landelijke metanalyse uit te voeren wat betreft het optreden van het 
aantal cardio-pulmonale resuscitaties of andere uitkomsten. Het is gebleken dat door 
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verschillende methodologische factoren, waaronder bijvoorbeeld variatie in de specifieke 
invulling van de MEWS en gebruik van verschillende definities van eindpunten, dit 
nagenoeg onmogelijk zal blijken.
In de daarop volgende prospectief quasi-experimentele studie, werd na de implementatie 
van de MEWS en het communicatie instrument SBAR (Situation-Background-
Assessment-Recommendation), de mate van implementatie en cultuurverandering 
gemeten. In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar het onderling verschil tussen 
getrainde verpleegkundigen in het gebruik van de MEWS en SBAR en ongetrainde 
verpleegkundigen van internistische en chirurgische verpleegafdelingen in de herkenning 
van de vitaal bedreigde patiënt. De verpleegkundigen kregen het verpleegkundig dossier 
van een vitaal bedreigde patiënt te lezen basis waarvan ze moesten gaan handelen. 
Bij 77% van de getrainde verpleegkundigen versus in 58% van de niet getrainde 
verpleegkundigen werd de patiënt herkend als vitaal bedreigd. Ademhalingsfrequentie 
werd in 53% (getrainde) versus in 25% (ongetrainde) verpleegkundigen gemeten. De 
MEWS werd in de getrainde verpleegkundige groep slechts in 11% van de gevallen 
bepaald. Wanneer vergeleken werd hoe vaak de arts gebeld werd met betrekking tot 
de conditie van de patiënt, gebeurde dat in 67% van de getrainde versus in 43% van 
de niet getrainde verpleegkundigen. Deze studie geeft bewijs voor het feit dat getrainde 
verpleegkundigen in een situatie van een zieke patiënt sneller en correcter reageren 
vergeleken met niet getrainde verpleegkundigen. Echter is er nog sprake van geringe 
compliantie aan het protocol en is meer uitgebreide implementatie noodzakelijk om 
optimale effectiviteit te bewerkstelligen. 
Deze bevindingen hebben geleid tot het uitvoeren van een gerandomiseerde 
gecontroleerde studie welke van september tot en met november 2011 werd uitgevoerd 
in het AMC. Hoofdstuk 7 beschrijft de analyse waarin onderzocht werd wat het effect is 
van het meten van de MEWS drie keer per dag (geprotocolleerde afdelingen) vergeleken 
met het meten van de MEWS op indicatie op de vroege herkenning van de vitaal 
bedreigde patiënt. In totaal werden 902 patiënten geïncludeerd welke correspondeerde 
met een totaal van 6598 sets vitale metingen die bij die patiënten werden afgenomen 
gedurende de drie studie weken. Compliantie van de geprotocolleerde afdelingen aan 
het drie keer per dag meten van de MEWS was 43%. De indicatie afdelingen bepaalde 
de MEWS slecht in 4% van de gevallen wanneer dit wel geïndiceerd was. Vertraging 
in het contact opnemen met de arts was aanwezig in 49% van de geprotocolleerde 
afdeling versus in 50% van de indicatie patiënten. Dit resulteert in een relatief risico 
voor het ondergaan van vertraging in herkenning en notificatie van de dokter van 
0.982 (95% betrouwbaarheidsinterval 0.356 – 2.711). In de drie maanden dat alle AEs 
(cardiopulmonale resuscitaties en ongeplande IC opnames) werden geregistreerd, werd 
een absolute reductie gezien van het aantal AEs op de geprotocolleerde afdelingen 
van 37% versus 29% op de indicatie afdelingen. Het aantal SIT oproepen steeg tevens 
(voornamelijk op de geprotocolleerde afdelingen) en patiënten werden minder vaak 
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naar de IC meegenomen naar aanleiding van een SIT consult in november vergeleken 
met september (31% versus 64%). Ondanks dat deze studie niet ontworpen was om te 
kijken naar de klinische effectiviteit van een SIS, was geprotocoliseerd meten van de vitale 
parameters en MEWS geassocieerd met betere implementatie van het SIS, een daling van 
het aantal AEs en eerder herkenning van de vitaal bedreigde patiënt vergeleken met op 
indicatie meten van de MEWS.
In de laatste twee hoofdstukken wordt de COMET studie beschreven. Deze studie is 
opgezet om de klinische effectiviteit van een SIS in multicenter verband te onderzoeken. 
Twaalf Nederlandse ziekenhuizen hebben uiteindelijk meegewerkt aan deze studie. 
Hoofdstuk 8 beschrijft het studie protocol van deze voor-na meting waarbinnen 
generalized linear mixed modelling (GLMM) is toegepast voor correctie van confounders. 
De COMET studie is opgezet om de achtereenvolgende implementatie van de 
signalerende component bestaande uit de MEWS en SBAR te onderzoeken waarna, 
na 7 maanden, het SIT werd geïmplementeerd voor een additionele 17 maanden. 
De laatste 5 maanden van waarin het SIT beschikbaar is geweest wordt de RRT fase 
genoemd en vergeleken met de “voor” fase van tevens 5 maanden die gelegen is aan 
het begin van de studie. Vier verpleegafdelingen (twee chirurgisch en twee internistisch) 
werden per ziekenhuis geïncludeerd. De achtereenvolgende implementatie van de beide 
componenten, maakte het mogelijk om een vergelijkende analyse uit te voeren naar 
de additionele effectiviteit van een SIT ten opzichte van een meer gestructureerde en 
systematische beoordeling van de patiënten. Als primaire eindpunt is het gecombineerde 
eindpunt van een cardiopulmonale resuscitatie, ongeplande IC opname en mortaliteit 
genomen. Geassocieerde kosten vanuit het ziekenhuisperspectief werden hierin 
meegenomen.
De resultaten van de COMET studie zijn in hoofdstuk 9 beschreven. In totaal werden 
er 166,569 patiënten geïncludeerd waarbij er sprake was van in totaal 1,031,172 
opnamedagen. De primaire analyse betrof de vergelijking tussen de prospectieve voor-
meting fase en de laatste 5 maanden van de SIT fase. De resultaten werden gecorrigeerd 
voor enkele case-mix variabelen alsmede specifieke ziekenhuis confounders zoals de 
specifieke contributie van het ziekenhuis aan de resultaten alsmede verschillen in opname 
cijfers tussen de voor en SIT meting fase. Het gecombineerde eindpunt was significant 
gereduceerd, gecorrigeerde odds ratio (OR) 0.847 (95% CI 0.725-0.989, p=0.036). 
De individuele eindpunten werden tevens apart geanalyseerd. Cardiopulmonale 
resuscitatie en ziekenhuismortaliteit waren beiden significant gereduceerd, OR 0.607 (95 
CI 0.393-0.937, p=0.018) en OR 0.802 (95% CI 0.644-1.0, p=0.05) respectievelijk. 
Ongeplande IC opnames lieten een duidelijke dalende trend zijn, OR 0.878 (95% CI 
0.755-1.021, p=0.092). Wanneer gekeken wordt naar inhoudelijke parameters van de 
verschillende eindpunten, werden er geen specifieke veranderingen gezien wat betreft 
patiënt karakteristieken of parameters die ernst van de ziekte zoals APACHE scores of de 
uitkomsten van een cardiopulmonale resuscitatie, ongeplande IC opname of overlijden. 
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Alleen voor overlijden, was de gemiddelde leeftijd in de SIT fase 75.0 (14) significant lager 
dan de voor fase 76.8 (12), p=0.021. Het aantal SIT oproepen per 1,000 opnames 
was 6.8/1,000 (95% CI 6.2-7.5) in de eerste 12 maanden van de fase waarin het SIT 
beschikbaar was en steeg in de laatste 5 maanden naar 7.3/1,000 (95% CI 6.4-8.3). 

Tot slot sluiten we af met het bespreken van de sterke en minder sterke kanten van ons 
werk. Toekomstig onderzoek of beleid zou zich in eerste instantie direct moeten richten op 
toename van de compliance van de zorgverleners door “verantwoordelijkheid” van het 
uitblijven van volgen van vastgesteld beleid duidelijk te maken. Daarnaast zijn er middels 
innovatie op het gebied van de informatica, mogelijk (grote) stappen te maken op het 
gebied van “real-time” inzicht krijgen in het gehele proces. Niet alleen kan dan gekeken 
worden waar er eventueel vertraging is opgetreden bij een patiënt die ongepland naar 
de IC is gegaan, maar juist ook naar de groep patiënten die wel achteruit gaat op de 
afdeling maar geen ernstige AE doormaakt. Op deze wijze is het systeem daadwerkelijk 
effectief, omdat eerste vitale dreiging gedetecteerd kan worden en tevens (vanaf de zijlijn) 
eenvoudig(er) kan worden meegekeken en eventueel bijgestuurd kan worden. 
De onderwerpen die besproken zijn in deze artikelen geven een beeld dat de zorg 
voor de vitaal bedreigde patiënt sinds de start van de studies verbeterd is wat geleid 
heeft in minder reanimaties, ongeplande IC opnames en zelfs overlijden. Awareness 
en systematische beoordeling van patiënten is toegenomen maar een mate van 
non-compliance waardoor de implementatie niet perfect is, draagt mogelijk bij aan 
onderschatting van de effecten van de COMET studie. Ondanks dat de COMET studie 
geen gerandomiseerde studie betreft, zijn er sterke aanwijzingen dat Spoed Interventie 
Systemen effectief zijn in de vroegtijdige herkenning van vitaal bedreigde patiënten en in 
ieder geval significant bijdragen in het vermijden van ernstige adverse events. 
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