
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Clinical decision making in cardiopulmonary resuscitation

de Vos, R.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Vos, R. (1999). Clinical decision making in cardiopulmonary resuscitation. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/clinical-decision-making-in-cardiopulmonary-resuscitation(6305dab4-f92b-4f15-9fc2-e05455fe81fe).html


Samenvatting 

Samenvatting 



Samenvatting 



Een hartsti lstand heeft de hoogste medische urgentie omdat, meer dan in 
menig andere situatie, het leven op het spel staat. Verpleegkundigen en artsen 
zullen een reanimatiepoging starten om het hart en de ademhaling van de 
patiënt weer op gang te brengen. Zo'n poging betekent niet alleen het toepas
sen van elementaire reanimatietechnieken zoals hartmassage en beademing, 
maar ook specialistische maatregelen, zoals endotracheale intubatie, intrave
neuze puncties en vaak het toedienen van elektrische schokken (defibrillatie). 
Verdere maatregelen worden getroffen voor patiënten van wie de spontane 
bloedsomloop herstelt, deze maatregelen betreffen onder meer opname op de 
intensive care en vaak mechanische beademing. Een relatief klein percentage 
van de patiënten overleeft na reanimatie (10 - 20%). Overlevenden kunnen lij
den aan ernstige neurologische stoornissen ten gevolge van postanoxische 
encefalopathie, of toch nog enige tijd later overlijden. Van oudsher, is de alge
mene regel in het ziekenhuis dat als een patiënt een hartsti lstand krijgt altijd 
een reanimatiepoging wordt gestart tenzij er een niet reanimeren code is afge
sproken. Echter, reanimatie zou alleen moeten worden gestart als het effectief 
is, zinvol en niet schadelijk. Artsen, verpleegkundigen, patiënten en hun par t 
ners kunnen van mening verschillen over de omstandigheden waaronder rea
nimatie niet meer zou moeten worden toegepast. 

In de inleiding van dit proefschrift wordt reanimatie in het ziekenhuis in de 
context geplaatst van de primaire medische doelstelling om het leven van 
patiënten te behouden en de medisch-ethische kaders die daarbij gelden 
(Hoofdstuk 1). Vervolgens wordt de rol van artsen, verpleegkundigen, patiën
ten en hun partner in de besluitvorming over het al-dan-niet reanimeren 
beschreven. Daarna volgt een historisch overzicht van de reanimatie, met aan
dacht voor de discussie over zinloos medisch handelen. Tegen deze achter
grond was ons doel de invloed van drie belangrijke overwegingen op de 
besluitvorming over het al-dan-niet reanimeren in het ziekenhuis nader te 
onderzoeken, dit zijn: (a) de kans op overleven na reanimatie, (b) de levens
kwaliteit na reanimatie en (c) de prognose van de patiënt, in termen van 
levensduur en levenskwaliteit, als geen hartsti lstand optreedt. 

Hoofdstuk 2 richt zich op de beslissing om de reanimatiepoging te beëindigen. 
Wij voerden onderzoek uit naar patiënten die reanimatie ondergingen in het 
Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam en bestudeerden factoren 
die van invloed zouden kunnen zijn op het tijdstip waarop de beslissing tot het 
staken van de reanimatiepoging werd genomen, alsmede de criteria die bij de 
beslissing werden gehanteerd. Ook onderzochten wij of de criteria van de 
European Resuscitation Council en de American Heart Association voor het 
beëindigen van reanimatiepogingen voldeden. Wij analyseerden de gesprek
ken van het reanimatieteam die tijdens de reanimatiepogingen op band 
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werden vastgelegd. De onderzoeksgroep bestond uit 36 patiënten (27 mannen 
en 9 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar), 19 patiënten onder
gingen reanimatie op verpleegafdelingen en 17 werden gereanimeerd in de 
shockroom van het AMC naar aanleiding van een reanimatiepoging die buiten 
het ziekenhuis was begonnen. De mediane duur van een reanimatiepoging 
was 33 minuten (spreiding 8-81 minuten). Multivariate lineaire regressie ana
lyse resulteerde in drie factoren die het staken van de reanimatiepoging op een 
later tijdstip kon verklaren: (1) een vertraging in het nemen van de eerst nood
zakelijke maatregelen bij reanimatie (het verkrijgen van een ECG, endotra-
cheaal intubatie, en toediening van adrenaline), (2) het afnemen van een 
bloedmonster voor biochemische onderzoek en (3) het tijdelijk herstel van de 
spontane circulatie van de patiënt. Wij concludeerden dat de criteria van de 
European Resuscitation Council en de American Heart Association onvol
doende zijn om het staken van de reanimatiepoging onder elke omstandigheid 
te kunnen rechtvaardigen. Om de besluitvorming beter te kunnen onder
steunen, is onze aanbeveling dat de huidige richtlijnen voor het staken van de 
reanimatiepoging herzien moeten worden. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met reanimatiepogingen die zich op verpleegaf delingen afspelen en in 
de shockroom. Men zou ook in het gebruik van die richtlijnen moeten trainen. 

In Hoofdstuk 3 bestudeerden wij de a priori beslissingen om een reanimatie 
niet toe te passen. Onderzochte factoren die van invloed konden zijn op het 
totstandkomen van zo'n niet-reanimeren code waren: (a) de verwachte kans 
op overleven na reanimatie, (b) de vooruitzichten van de patiënten zonder een 
hartstilstand (levensverwachting en kwaliteit van leven), en (c) de autonome 
beslissing van de patiënt om geen reanimatie te willen. In een open populatie 
onderzochten wij de medische status van patiënten op de afdelingen cardio
logie, interne geneeskunde, neurologie, neurochirurgie en algemene chirurgie 
in het Academisch Medisch Centrum. Schattingen van de kans op overleven 
na reanimatie werden berekend aan de hand van de Pre Arrest Morbidity 
score (PAM) en de Prognosis after Resuscitation score (PAR). Acht en vijftig 
(12%) van de 470 in het onderzoek betrokken patiënten hadden een niet-rea
nimeren code. Elf hadden daar zelf toe besloten. Tweeëndertig patiënten (7%) 
hadden een PAM > 5 and 82 (17%) een PAR > 8. Dit betekent een geringe kans 
op overleven. De odds ratio (OR) voor de aanwezigheid van een niet-reanime
ren code nam toe met een verslechterende prognose tot een OR van 37 bij een 
levensverwachting van minder dan 3 maanden en een OR van 13 voor een 
afhankelijk leven in een verpleeghuis. De odds ratio voor een niet-reanimeren 
code nam ook toe met een toename van de leeftijd tot een OR van 4 voor pati
ënten ouder dan 80 jaar. De verwachtte kans op overleven, zoals gemeten door 
de PAM en PAR, bleek niet onafhankelijk geassocieerd met de aanwezigheid 
van een niet-reanimeren code. 

Samenvatting 



Er werden aanwijzingen gevonden dat PAM en PAR geen ideale predictie-sco
res zijn. 

Conclusie: Niet de kans op overleving na reanimatie, maar de prognose van 
de patiënt zonder hartsti lstand is de voornaamste reden voor een niet-reani-
meren code in het ziekenhuis. Naar aanleiding van deze bevindingen advise
ren wij verder onderzoek te doen naar de voorspelling van de kans op over
leven na reanimatie. 

In Hoofdstuk 4 richten wij ons op deze voorspelling van de kans op overleven 
door de ziekte van de patiënt voorafgaande aan de reanimatie te relateren aan 
de overleving na reanimatie. Met behulp van de medische status werden de 
ziektebeelden van gereanimeerde patiënten gecategoriseerd in drie functione
le tijdskaders: vóór opname, bij opname in het ziekenhuis en gedurende de 
opname. Door middel van logistische regressie werd vastgesteld welke varia
belen onafhankelijk van invloed waren op het overlijden na reanimatie, 553 
patiënten werden in de studie betrokken. Tweeëntwintig procent daarvan 
overleefde tot aan het ontslag uit het ziekenhuis. Onafhankelijk voorspellen
de factoren voor een verhoogde kans op overlijden waren een leeftijd ouder 
dan 70 jaar (OR 0,6), een beroerte (OR 0,3) en nierinsufficiëntie voorafgaande 
aan de opname (OR 0,3), en hartfalen ti jdens de opname (OR 0,4). 
Onafhankelijk voorspellende factoren voor een verhoogde kans op overleven 
na reanimatie waren angina pectoris voorafgaande aan de opname (OR 2,1) en 
ventriculaire ritmestoornissen als reden van opname (OR 11). Gebaseerd op 
het logistische regressie model, berekenden wij dat bijna eenvijfde van de 
gereanimeerde patiënten een vooraf voorspelbaar hoog risico had op een 
slechte afloop (< 10% overleving). 

Conclusie: Het merendeel van de patiënten met een hoog risico voor een 
slechte afloop na reanimatie kunnen bij opname en gedurende het verblijf in 
het ziekenhuis herkend worden. Deze informatie kan de arts ondersteunen in 
zijn besluitvorming over het al-dan-niet reanimeren. 

In Hoofdstuk 5 verleggen wij de aandacht naar kwalitei t van leven. 
Overleving na reanimatie is geassocieerd met neurologische gevolgen in ver
schillende mate van ernst. De meest gunstige uitkomst betekent een leven 
zonder neurologische stoornissen en de meest slechte uitkomst is een vegeta
tieve toestand. Hoewel een neurologische stoornis van invloed kan zijn op de 
levenskwaliteit van de patiënt, zijn neurologische stoornissen en kwaliteit van 
leven geen synoniemen. Kwaliteit van leven speelt dan ook een belangrijke rol 
in de besluitvorming over reanimatie. Wij behandelden het concept van kwali
teit van leven, de internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en 
handicaps (ICIDH), en de huidige stand van zaken in het meten van gezond-
heidsuitkomsten na reanimatie. Met name betrof dit het gebruik van de 
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internationaal geadviseerde Cerebral Performance Categories (CPC) en Overall 
Performance Categories (OPC) om de uitkomst van reanimatie te evalueren. 
Onze conclusie was dat hoewel deze uitkomstmaten aantrekkelijk lijken door 
hun simpelheid en gebruiksvriendelijkheid, men moet beseffen dat de CPC en 
OPC grove uitkomstmaten zijn, afhankelijk van het klinisch oordeel van de 
arts. De CPC en OPC geven slechts oppervlakkige en geen diepgaande infor
matie. Voorafgaande aan dit onderzoek bestond over de levenskwaliteit na 
reanimatie relatief weinig systematische informatie. 

In Hoofdstuk 6 werd de lange termijnsoverleving en de levenskwaliteit na 
reanimatie systematisch bestudeerd. Wij bepaalden de invloed van patiënten-
kenmerken (bekend voor, tijdens en na reanimatie) op de kwaliteit van leven 
na reanimatie. Voorts vergeleken wij de levenskwaliteit met die van patiënten 
in andere reanimatie studies. 
In een cohort onderzoek van 90 overlevenden na reanimatie in het ziekenhuis, 
beoordeelden wij de kwaliteit van leven met inbegrip van het cognitief func
tioneren, depressie en de mate van afhankelijkheid. De meetinstrumenten 
waren: Sickness Impact Profile, Mini Mental Status Examination, Center for 
Epidemiologie Studies-depression scale, Rankin Scale en een visueel analoge 
schaal voor ervaren kwaliteit (score 1-10). De meeste overlevenden waren 
onafhankelijk in hun dagelijkse activiteiten (75%), 17% had cognitieve stoor
nissen, 16% had depressieve symptomen. De gemiddelde score (SD) voor erva
ren kwaliteit van leven was 7 (2). Met behulp van multivariate regressie ana
lyse kon een verminderde kwaliteit van leven en cognitief disfunctioneren na 
reanimatie ten dele worden verklaard door een niet-cardiale reden van op
name en een oudere leeftijd van de patiënt. In tegenstelling tot onze verwacht
ing speelden factoren tijdens en na de reanimatie, zoals duur van de reani
matiepoging en comateuze toestand geen belangrijke rol in de kwaliteit van 
leven of in het cognitief functioneren na reanimatie. Vergeleken met een open 
populatie van leeftijdsgenoten, was de kwaliteit van leven van de overleven
den na reanimatie slechter, maar beter dan een referentiegroep van patiënten 
met een beroerte. De kwaliteit van leven van de overlevenden na reanimatie 
verschilde wat betreft de uitkomsten niet in belangrijke mate van die in andere 
studies van gereanimeerde patiënten. Gebaseerd op deze resultaten, conclu
deren wij dat reanimatie vaak niet slaagt, maar dat bij overleving een relatief 
goede levenskwaliteit kan worden verwacht. Verschillen in kwaliteit van 
leven na reanimatie worden voor een deel verklaard uit de factoren die voor
afgaande aan de reanimatie bekend zijn. Deze bevindingen kunnen een wel
overwogen beslissing over het al-dan-niet reanimeren ondersteunen. 

Omdat artsen, verpleegkundigen, patiënten en hun partners van mening kun
nen verschillen over de omstandigheden waaronder reanimatie niet zou 
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moeten worden toegepast, onderzochten wij in Hoofdstuk 7 welke aspecten 
van de prognose van de patiënt zonder hartsti lstand (levensverwachting en 
kwaliteit van leven) invloed hebben op de reanimatie-voorkeur van artsen, 
verpleegkundigen, patiënten en hun partners. Wij betrokken daarin ook de 
verwachtingen van de 4 groepen over de kans op overleving na reanimatie. De 
respondenten evalueerden 16 beschrijvingen van fictieve patiënten met een 
verschillende prognose. Elke patiëntenbeschrijving bestond uit 6 aspecten: 
levensverwachting, leeftijd, fysieke toestand, emotionele toestand, mate van 
onafhankelijkheid en sociale omstandigheden. Na het lezen van elke beschrij
ving gaven de respondenten hun mate van voorkeur voor reanimatie aan. Tot 
slot gaven zij op een kansschaal van 0 tot 100% een schatting van de alge
mene kans op overleven na reanimatie. In totaal participeerden 448 respon
denten (122 artsen, 173 verpleegkundigen, 106 patiënten en 47 partners) par t i 
cipeerden in het onderzoek; 37% van de artsen, 20% van de verpleegkun
digen, 9% van de patiënten en 11% van de partners maakten een realistische 
schatting van de kans op succesvolle reanimatie (10-20%). 

Verwachtingen over de kans op succesvolle reanimatie beïnvloedde de keuze: 
hoe hoger de verwachtingen, hoe groter de geneigdheid was om voor reani
matie te kiezen. Met betrekking tot de prognose waren artsen ingeval van een 
korte levensverwachting (< 3 maanden) meer geneigd van reanimatie af te zien 
dan patiënten, terwijl bij een depressieve toestand en sociale isolatie patiënten 
en hun partners meer geneigd waren om van reanimatie af te zien dan artsen 
en verpleegkundigen. Aspecten van fysieke toestand en mate van afhankelijk
heid beïnvloedde in gelijke mate de voorkeur voor reanimatie in de 4 groepen. 
Wij stelden vast dat de meeste betrokkenen geen realistische verwachtingen 
hebben over de overleving na reanimatie en complexe afwegingen maken over 
de aspecten van de prognose waaronder reanimatie nog zinvol wordt gevon
den. Om wel overwogen beslissingen te kunnen maken over het al-dan-niet 
reanimeren, adviseren wij dat betrokkenen beter geïnformeerd moeten worden 
over de daadwerkelijke uitkomsten na reanimatie. Dit kan overigens niet 
voor-komen dat de wens van de patiënt over reanimatie door de betrokken 
arts, verpleegkundige of partner verkeerd wordt ingeschat. Daarom vinden 
wij het raadzaam om vroegtijdig met patiënten te overleggen over de wense
lijkheid van een reanimatiepoging. 

In Hoofdstuk 8 worden in de context van drie principes de resultaten uit het 
proefschrift en beslissingen om een reanimatiepoging te beëindigen en niet toe 
te passen besproken: (1) de kans op overleven na reanimatie, (2) de levenskwa
liteit na reanimatie en (3) de prognose van de patiënt als geen hartstilstand 
optreedt, in termen van levensduur en levenskwaliteit, Vervolgens, gaan wij in 
op het kostenaspect en op enkele aspecten van het besluitvormingsproces rond 
reanimatie. Tot slot doen wij voorstellen voor toekomstig onderzoek. 
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