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Sindss de laatste helft van de 19e eeuw is de levensverwachting in 
Nederlandd bijna verdubbeld. De toename van de gemiddelde 
levensverwachting,, samen met de naoorlogse geboortegolf, heeft tot een 
stijgingg van het percentage ouderen in de samenleving geleid en de 
verwachtingg is dat deze stijging in de komende tijd nog verder zal 
toenemen.. Deze 'vergrijzing' van de bevolking leidt tot een toename van 
hett aantal mensen met een chronische ziekte. Om ook in de toekomst te 
kunnenn zorgen voor voldoende en kwalitatief goede voorzieningen in de 
gezondheidszorgg is kennis over het beloop van chronische ziekten van 
essentieell  belang. Dit proefschrift richt zich op de kwaliteit van zorg en de 
gezondheidd van mensen na een beroerte. 

Jaarlijkss worden ongeveer 26.000 mensen in Nederland getroffen door 
eenn beroerte. Een beroerte kan worden omschreven als een verstoring in de 
bloedsomloopp in de hersenen. In circa 85% van de gevallen gaat het om een 
herseninfarctt en in 15% om een hersenbloeding. Beroertes vormen de 
derdee doodsoorzaak in Nederland en één van de voornaamste oorzaken van 
invaliditeitt op oudere leeftijd. De meest voorkomende symptomen zijn 
halfzijdigee verlammingen, spraak- en taalstoornissen. 

Voorr dit proefschrift werd gebruik gemaakt van een onderzoek onder 
7600 mensen met een beroerte, afkomstig uit 23 ziekenhuizen uit heel 
Nederland.. De gegevens van de medische en de verpleegkundige dossiers 
werdenn bestudeerd en tevens werden alle patiënten een halfjaar, drie jaar 
enn vijfjaar na de beroerte geïnterviewd. 

Kwaliteitt van de ziekenhuiszorg 

Inn Nederland wordt ongeveer 65% van alle patiënten met een beroerte 
opgenomenn in een ziekenhuis maar er bestaat nog geen behandeling om de 
gevolgenn van een beroerte ongedaan te maken. De behandeling in het 
ziekenhuiss richt zich doorgaans op het verminderen van het risico op een 
nieuwee beroerte, het voorkómen van complicaties, en het mobiliseren en 
revaliderenn van patiënten. Goede kwaliteit van zorg wordt in dit 
proefschriftt opgevat als de mate waarin de zorg de kans op een goede 
gezondheidsuitkomstt voor patiënten verhoogt. Deze zorg dient in 
overeenstemmingg te zijn met de beschikbare professionele kennis. 
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HoofdstukHoofdstuk 2 heeft betrekking op de kwaliteit van zorg voor patiënten 
mett een beroerte in Nederlandse ziekenhuizen. Voorafgaand aan het 
onderzoekk werd door een team van experts enkele essentiële aspecten van 
zorgg geselecteerd. Vervolgens werden criteria geformuleerd waaraan 
kwalitatieff  goede patiëntenzorg zou moeten voldoen. De bestaande 
richtlijnenn en aanbevelingen werden als uitgangspunt gebruikt voor het 
formulerenn van deze criteria. De criteria werden daarna weergegeven in 
eenn 'criteriamap' waarin optimale zorgroutes werden beschreven. De 
optimalee zorgroute was afhankelijk van een aantal klinische kenmerken 
vann de patiënt. De criteriamap werd tenslotte toegepast op alle patiënten 
inn ons onderzoek die ouder waren dan 45 jaar (738 van de 760). Vij f 
belangrijkee zorgaspecten uit de criteriamap werden nader geanalyseerd: er 
wass ten onrechte geen CT scan verricht bij 8% van de patiënten; de 
antistollingg werd niet adequaat gecoupeerd bij 35% van de patiënten met 
eenn intracerebrale bloeding die antistolling gebruikten voor de beroerte; er 
werdd geen anti-hypertensivum voorgeschreven bij 22% van de 
hypertensievee patiënten; er werd geen carotisdiagnostiek verricht bij 55% 
vann de patiënten met een infarct in het stroomgebied van de a. carotis en 
err werd geen aspirine voorgeschreven bij 13% van de patiënten met een 
infarct.. In totaal werd bij 44% van de patiënten (323/738) afgeweken van 
dee optimale zorgroute met betrekking tot deze vijf aspecten. Oudere 
patiëntenn en patiënten met een slechte gezondheidstoestand bleken vaker 
suboptimalee zorg te hebben gekregen (72%) dan jongere, gezondere 
patiëntenn (19%). De betrouwbaarheid van de criteriamap, onderzocht door 
10%% van alle patiënten tweemaal te scoren, bleek voldoende te zijn (89% 
overeenkomst).. All e afwijkingen van de optimale zorgroute werden 
gerapporteerdd aan de behandelend neurologen door middel van een 
voorgestructureerdee vragenlijst. De ernst van de beroerte, leeftijd en co-
morbiditeitt waren volgens de behandelend neurologen de belangrijkste 
redenenn om af te wijken van het optimale zorgtraject. We concluderen dat 
dee criteriamap een betrouwbaar hulpmiddel is voor het opsporen van 
patiëntenn die mogelijk suboptimale zorg hebben gekregen. Daarnaast werd 
duidelijkk dat er ruimte is voor verbetering van de kwaliteit van zorg voor 
patiëntenn met een beroerte in Nederland. Om de kwaliteit van zorg bij 
ouderee en meer ernstig zieke patiënten te kunnen beoordelen, is meer 
onderzoekk gewenst naar de effecten van behandeling. 
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HoofdstukHoofdstuk 3 heeft betrekking op een ander aspect van de kwaliteit van 
dee ziekenhuiszorg, namelijk de opnameduur en mogelijke 
ontslagvertragingen.. Het is bekend dat veel patiënten met een beroerte 
langerr in het ziekenhuis verblijven dan medisch gezien noodzakelijk is 
omdatt zij moeten wachten op ontslagvoorzieningen. Dit wijst op een 
oneigenlijkk gebruik van ziekenhuisbedden en mogelijk op een suboptimale 
kwaliteitt van zorg. Ziekenhuizen zijn niet bedoeld voor de verzorging en 
revalidatiee van dergelijke patiënten en derhalve niet optimaal uitgerust. 
Daaromm hebben wij dit 'wachtdagen' probleem in een afzonderlijk 
onderzoekk gekwantificeerd. In totaal werden 154 achtereenvolgens 
opgenomenn patiënten met een beroerte in het onderzoek betrokken. Deze 
patiëntenn werden gevolgd via wekelijkse interviews met de behandelend 
neuroloogg vanaf de opname in het ziekenhuis tot de dag van ontslag of 
overlijden.. Vóór de start van het onderzoek werd een lijst opgesteld met 
zoveell  mogelijk redenen voor verblijf in het ziekenhuis. Gedurende de 
wekelijksee interviews werd voor iedere patiënt, voor elke dag in de week 
voorafgaandd aan het interview, op de lijst gescoord welke redenen er waren 
voorr verblijf in het ziekenhuis. De gemiddelde opnameduur bedroeg 28 
dagen.. Volgens de behandelend neurologen was 54% van deze gemiddelde 
opnameduurr (15 dagen) medisch gezien noodzakelijk. Tijdens deze 15 
opnamedagenn werden vooral diagnostische en therapeutische procedures 
uitgevoerd.. Voor nog eens 10% van de gemiddelde opnameduur (3 dagen) 
werdd aangegeven dat deze medisch gezien noodzakelijk was. Deze 3 dagen 
werdenn echter besteed aan medische of verpleegkundige handelingen die 
ookk buiten het ziekenhuis uitgevoerd hadden kunnen worden indien de 
extramuralee zorg anders ingericht zou zijn. De overige 10 dagen, 36% van 
dee gemiddelde opnameduur, waren vanuit medisch oogpunt onnodig. De 
meestee van deze 'wachtdagen' werden gegenereerd door patiënten die naar 
eenn verpleeghuis moesten worden overgeplaatst. Deze wachtdagen werden 
niett alleen veroorzaakt door capaciteitsproblemen in het verpleeghuis 
maarr ook door inefficiënte ontslagprocedures. Voor minstens 42% van alle 
patiëntenn die naar een verpleeghuis werden overgeplaatst, werd de 
aanmeldingsproceduree pas gestart nadat de medische noodzaak tot verblijf 
inn het ziekenhuis was verstreken. We concluderen dat de gemiddelde 
opnameduurr in het ziekenhuis voor patiënten met een beroerte aanzienlijk 
gereduceerdd zou kunnen worden zonder de kwaliteit van zorg aan te 
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tasten.. Dit zou bereikt kunnen worden door het verhogen van de lange-
termijnzorgcapaciteit,, het efficiënter organiseren van ontslagprocedures of 
hett creëren van zogenaamde 'stroke services'. 

Gezondheidsuitkomsten n 

Zoalss de definitie van kwaliteit van zorg al aangeeft is het bereiken van 
kwalitatieff  goede zorg geen doel op zich, maar een middel om de 
gezondheidsuitkomstenn van patiënten te verbeteren. Deze 
gezondheidsuitkomstenn kunnen worden uitgedrukt in sterfte, terwijl de 
gezondheidd van de overlevende patiënten hiërarchisch kan worden 
beschrevenn volgens de Internationale Classificatie van Stoornissen, 
Beperkingenn en Handicaps (ICIDH model) of volgens het Kwaliteit van 
Levenn model. Stoornissen verwijzen naar een afwijking op orgaanniveau 
bijvoorbeeldd een halfzijdige verlamming; beperkingen verwijzen naar de 
consequentiess van de stoornissen op het dagelijks leven bijvoorbeeld niet 
meerr kunnen aankleden; en handicaps verwijzen naar de gevolgen van 
stoornissenn en beperkingen op de rol die de patiënt normaal heeft in de 
maatschappij,, bijvoorbeeld niet meer in staat om te werken. Hoewel 
Kwaliteitt van Leven op verschillende manieren gedefinieerd kan worden, 
bestaatt er consensus dat het fysieke, emotionele en sociale aspecten van 
gezondheidd moet omvatten. Doorgaans heeft het betrekking op een 
persoonlijkee en subjectieve evaluatie van de gezondheid. 

HoofdstukHoofdstuk 4 betreft de ontwikkeling van een meetinstrument om de 
gezondheidsuitkomstenn na een beroerte in kaart te brengen. Tot op heden 
wordenn de gevolgen van een beroerte meestal omschreven in termen van 
stoornissenn en beperkingen, waarbij het sociale en het emotionele 
functionerenn grotendeels buiten beschouwing wordt gelaten. Een mogelijke 
verklaringg hiervoor is dat er geen geschikt instrument bestaat om deze 
aspectenn in kaart te brengen. De Sickness Impact Profile (SIP) is tot nu toe 
hett meest gebruikte instrument. Het is geschikt voor patiënten met een 
beroertee omdat de SIP het fysieke, emotionele en sociale functioneren meet 
inn termen van gedrag. Hierdoor is het instrument ook geschikt om af te 
nemenn via een proxy respondent (bijvoorbeeld de partner) indien de patiënt 
zelff  niet in staat is te antwoorden vanwege cognitieve -, spraak- of 
taalstoornissen.. Een groot nadeel is de lengte van de SIP. Bij patiënten 
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mett een beroerte duurt het doorgaans een half uur of langer om de 136 
itemss af te nemen. Om deze reden hebben wij een 30 item versie van de 
SIPP ontwikkeld: de Stroke Adapted Sickness Impact Profile-30 (SA-SIP30). 

Voorr de analyses werd gebruikgemaakt van de gegevens van 319 
communicatievee patiënten een half jaar na de beroerte. Met behulp van 
eenn statistische procedure (3 stappen) werden de 136 items en 12 
subschalenn van de originele SIP gereduceerd tot 30 items en 8 subschalen 
voorr de nieuwe SA-SIP30. Vervolgens bestudeerden we de 
betrouwbaarheidd en validiteit van de SA-SIP30. 

Dee betrouwbaarheid werd beoordeeld aan de hand van de 
homogeniteit,, of wel de mate van samenhang tussen de schaalitems. Deze 
werdd als goed beoordeeld (Cronbach's a 0.85). De validiteit heeft 
betrekkingg op de mate waarin het instrument meet wat het bedoelt te 
meten.. We beoordeelden verschillende typen validiteit: construct, 
convergente,, klinische en externe validiteit. De construct validiteit, of wel 
dee mate waarin de SA-SIP30 het theoretische concept Kwaliteit van Leven 
meet,, werd beoordeeld aan de hand van een Principale Component Analyse 
(PCA).. De PCA gaf in de SA-SIP30 twee dimensies aan, die in 
overeenstemmingg waren met die in de originele SIP: een fysieke en een 
psychosocialee dimensie. De convergente validiteit, een onderdeel van 
constructt validiteit, wordt ondersteund indien de resultaten op het 
onderzochtee instrument overeenkomen met resultaten op andere 
instrumentenn die hetzelfde concept meten. De convergente validiteit van 
dee SA-SIP30 werd ondersteund omdat de scores op de nieuwe, korte SIP 
91%% van de scores op de originele SIP kon verklaren. De klinische 
validiteit,, of wel de mate waarin de SA-SIP30 in staat is om een 
onderscheidd te maken tussen patiënten met een verschillend klinisch 
profiel,, werd eveneens aangetoond. De SA-SIP30 liet andere patronen zien 
voorr mensen met een lacunair infarct dan voor mensen met een corticaal of 
subcorticaall  letsel. Tenslotte bestudeerden we de externe validiteit, de 
matee waarin de resultaten toepasbaar zijn op andere patiënten met een 
beroerte.. Voor de analyse werd gebruikgemaakt van een cohort van 88 
patiëntenn die een half jaar daarvoor een beroerte hadden gehad. Deze 
patiëntenn werden geworven via huisartsen. In dit cohort patiënten kon de 
SA-SIP300 89% van de scores op de originele SIP verklaren. We concluderen 
datt de betrouwbaarheid en validiteit van de SA-SIP30 overeenkomen met 
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diee van de originele SIP. Echter de SA-SIP30 is door zijn lengte veel meer 

geschiktt voor (grootschalig) onderzoek dan de originele SIP. 

I nn Hoofdstuk 5 gaan we in op de klinische betekenis van de SA-SIP30 

enn de originele SIP. We richten ons op twee onderwerpen. Hoewel de SIP 

fysieke,, emotionele en sociale aspecten van functioneren in kaart brengt, 

wordtt het door sommigen opgevat als een maat voor beperkingen in p laats 

vann een maat voor Kwaliteit van Leven. Beide versies van de SIP meten 

nameli jkk objectiveerbaar gedrag en gaan niet in op de subjectieve beleving 

vann de gezondheid. Een ander probleem van de SA-SIP30 en SIP136 voor 

gebruikk in onderzoek is dat de scores continu zijn en daarom lastig te 

in terpreterenn zijn zonder een gespecificeerd afkappunt. In tr ials wordt 

meestall  gebruik gemaakt van een dichotoom eindpunt. Om beide 

onderwerpenn te bestuderen, werden de scores van beide SIP versies 

vergelekenn met de scores op andere veel gebruikte u i tkomstmaten 

gebaseerdd op het ICDH model (Barthel Index, Rankin score) en het 

Kwaliteitt van Leven model (Euroqol, gezondheidsperceptie). Er bleek 

nauweli jkss een samenhang te bestaan tussen de psychosociale dimensie 

scoress van beide SIP versies en de psychosociale domeinen van de 

onderzochtee ICIDH en Kwaliteit van Leven maten (percentage verk laarde 

var iant iee hoogstens 26%). De fysieke dimensie scores van beide SIP 

versiess bleken echter substantieel samen te hangen met de beperkingen 

scoress afkomstig van het ICIDH model (percentage verk laarde var iant ie 

tussenn 39% tot 66%) en de fysieke dimensies van het Kwaliteit van Leven 

modell  (% verk laarde var iant ie tussen 35% en 61%). De resul taten van de 

beidee SIP totaal scores verschilden bovendien nauweli jks van die van de 

fysiekee dimensie scores. We toonden verder aan dat pat iënten met een SA-

SIP300 score van 28 punten of meer, of een SIP score van 22 of meer, over 

hett algemeen beperkt zijn in hun dagelijkse activiteiten niet in s taat zijn 

omm geheel zelfstandig te leven, en meestal enige problemen ervaren met 

betrekkingg tot mobiliteit en zelfzorg. We concluderen dat de totaalscores 

vann beide SIP versies voornamelijk fysieke beperkingen meten in p laats 

vann Kwaliteit van Leven. Desondanks adviseren we het gebruik van de 

SASIP-300 omdat deze het functioneren na een beroerte veel nauwkeur iger 

inn kaart brengt dan de meet inst rumenten die thans het meest worden 

gebruikt:: de Barthel Index en de Rankin Score. 
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Inn Hoofdstuk 6 worden de gezondheidsuitkomsten gepresenteerd tot 
vij ff  jaar na het ontstaan van een beroerte in termen van mortaliteit en 
globaall  functioneren (Rankin Score; SIP scores onbekend). De cumulatieve 
mortaliteitt van alle patiënten bedroeg 34% na een halfjaar, 51% na 3 jaar 
enn 62%o na 5 jaar. Een half jaar na de beroerte was 55% van alle 
overlevendee patiënten niet in staat om een volledig onafhankelijk bestaan 
tee leiden, na 3 jaar bleek 51% niet in staat tot een volledig onafhankelijk 
bestaann en na 5 jaar was dit 43%. We bestudeerden de invloed van het type 
beroerte,, te weten infratentorieel CVA, (sub)corticaal infarct, lacunair 
infarctt en intracerebrale bloeding op deze gezondheidsuitkomsten. De 
mortaliteitt na een half jaar bleek sterk afhankelijk te zijn van het type 
beroerte:: de hoogste mortaliteit werd gevonden onder patiënten met een 
intracerebralee bloeding (46%) en de laagste mortaliteit betrof patiënten 
mett een lacunair infarct (8%). Ook na correctie voor andere mogelijk 
prognostischee factoren bleken patiënten met een lacunair infarct een 
aanzienlijkk hogere overlevingskans te hebben. Er bestond echter geen 
relatiee tussen het type beroerte en de sterfte na het eerste half jaar. 
Echter,, patiënten met een lacunair infarct waren na 5 jaar vaker in staat 
omm een onafhankelijk bestaan te leiden dan patiënten met een 
(sub)corticaall  infarct of een intracerebrale bloeding. Onze gegevens laten 
zienn dat de algemene prognose na een beroerte ongunstig is. De prognose is 
echterr wel afhankelijk van het type beroerte. Op korte termijn heeft het 
typee beroerte een invloed op de overlevingskansen van de patiënten en op 
langee termijn betreft dit de functionele gezondheidsuitkomst. 

Inn Hoofdstuk 7 worden de implicaties van onze bevindingen 
besproken.. Daarbij gaan we in op de voor- en nadelen van proces- en 
uitkomstmatenn voor het evalueren van de kwaliteit van zorg. We 
concluderenn dat er behoefte is aan onderzoeksresultaten die beter 
toepasbaarr zijn op individuele patiënten en dat er meer aandacht zou 
moetenn uitgaan naar het verspreiden van de bestaande wetenschappelijke 
kennis.. Suggesties voor verbeteringen van de zorg aan patiënten met een 
beroertee zijn: het opzetten 'stroke units' en 'stroke services' en het 
regelmatigg evalueren van het medisch en verpleegkundig handelen. Op 
dezee manier kan in de toekomst een optimale kwaliteit van zorg voor 
patiëntenn met een beroerte worden bereikt. 
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