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Summaryy (Dutch) 

Reanimatiee buiten het ziekenhuis 
Dee incidentie van reanimaties buiten het ziekenhuis in de leeftijdsgroep van 20 tot 75 

jaarr is 1 per 1000 per jaar. De meeste reanimaties buiten het ziekenhuis vinden in 

huiss plaats (75% tot 80%). Bij het merendeel van deze reanimaties wordt de circu-

latiestilstandd veroorzaakt door een ritmestoornis, ventrikel fibrilleren (VF). Het slagen 

vann een reanimatiepoging hangt af van vele factoren. De grootste kans op overleven 

bestaatt als er een getuige is van het collaberen van de patiënt en als het eerste ritme 

VFF is. Er bestaat een groot verschil in de kans op het overleven van een reanimatie 

tussenn diverse landen en zelfs binnen Nederland. De kans dat een reanimatie slaagt 

ligtt globaal tussen de 2% en 30%. Dit hangt af van het feit of omstanders overgaan 

tott hartmassage en beademing (CPR), de organisatie van de noodhulp en de situatie 

terr plaatse. Bij de aanwezigheid van VF is snel defïbrilleren van de patiënt van groot 

belangg voor overleving. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de kans op overleving 

mett 7% tot 10% afneemt per minuut later defïbrilleren. In de regio Amsterdam 

bedroegg de kans op het overleven van een reanimatie in de onderzoeksperiode (1995-

1997)) 8.3%. 

Automatischee externe defibrillatoren 
Mett het ter beschikking komen van automatische externe defibrillators (AED's) is het 

voorr niet-medisch personeel mogelijk geworden om te defïbrilleren. AED's zijn zeer 

eenvoudigg te bedienen apparaten. De AED is met grote betrouwbaarheid in staat het 

bestaann van VF vast te stellen door middel van het ECG met behulp van een inge-

bouwdd computer algoritme. Tijdens de gehele reanimatiepoging wordt de bediener 

begeleidd door een stem uit een luidspreker. Bij het constateren van VF door de AED 

wordtt de AED automatisch opgeladen en krijgt de bediener door middel van de 

gesprokenn tekst het advies om te defïbrilleren door het indrukken van de schokknop. 

Tevenss worden alle ritmes, handelingen en omgevingsgeluiden vastgelegd voor latere 

analysee en controle. 

Proefschrift t 

Inn dit proefschrift wordt het onderzoek naar de effectiviteit en de toepasbaarheid van 

dee AED door politie en brandweer bij reanimaties buiten het ziekenhuis beschreven. 

Eveneenss wordt in dit proefschrift onderzoek naar de potentiële beperkingen van (het 

gebruikk van) de AED, de AED-training en de uitkomst van de overlevenden van de 

reanimatiee beschreven. 



Deell I: Effectiviteit en doelmatigheid van "first responder" defibrillatie 
Dee tijd die verloopt tot aan de eerste schok speelt een belangrijke rol in de overle-

vingskanss bij reanimaties. AED's bieden niet-medisch personeel de mogelijkheid om 

veiligg te defibrilleren. In hoofdstuk 2 wordt het klinisch onderzoek naar het gebruik 

vann de AED door politie en brandweer bij reanimaties buiten het ziekenhuis beschre-

ven.. In dit onderzoek werden tussen januari 2000 en januari 2002 patiënten met een 

circulatiestilstandd buiten het ziekenhuis geïncludeerd. De studie omvatte de regio: de 

stedenn Amsterdam, Amstelveen en het politiedistrict Zaanstreek-Waterland en 

Kennemerland. . 

Dee situatie waarin politie en brandweer met AED's werden uitgerust werd vergeleken 

mett de situatie zonder AED's. In de twee studiejaren zijn er 243 patiënten gereani-

meerdmeerd in het experimentele gebied (het gebied waar politie of brandweer met AED 

werdd uitgerust) en 226 patiënten in het controlegebied (zonder AED). Het resultaat 

vann de inzet van de politie en brandweer met AED's was dat de defibrillatie mediaan 

1011 seconden eerder kon plaatsvinden. Deze eerdere defibrillatie leidde tot een grotere 

kanss op de terugkeer van de circulatie (bij 139 (57%) patiënten in de experimentele 

groepp versus 108 (48%) patiënten in de controle groep), een grotere kans tot opname 

inn een ziekenhuis (103 (42%) patiënten versus 74 (33%) patiënten) en een grotere 

kanss op ontslag uit het ziekenhuis (44 (18%) patiënten in de experimentele groep ver-

suss 33 (15%) patiënten in de controle groep). Deze verbetering was statistisch signi-

ficantficant voor de terugkeer van de circulatie en ziekenhuisopname, maar niet voor het 

percentagee ontslagen patiënten. Uit het onderzoek is gebleken dat politie en brandweer 

dee AED veilig en effectief kunnen bedienen. Tevens is gebleken dat de alarmeringske-

tenn van de meldkamer van de ambulancedienst naar de politie en de brandweer 

geoptimaliseerdd kan worden. 

Inn hoofdstuk 3 worden kosten voor de gezondheidszorg voor reanimatie buiten het 

ziekenhuiss in relatie tot de tijd tot schok beschreven. Uit dit onderzoek bleek dat de 

kostenn voor de gezondheidszorg voor een gereanimeerde patiënt in het eerste halve jaar 

naa reanimatie €28.636 bedroegen. Voor patiënten die na 6 maanden niet meer in leven 

warenn bedroegen deze kosten €2.384. Het grootste deel van de kosten in het eerste 

halvee jaar na een succesvolle reanimatie werd gemaakt in het ziekenhuis. Patiënten die 

vroegg geschokt waren, lagen significant korter op de Intensive Care dan de patiënten 

diee later waren geschokt. De incrementele kosteneffectiviteit ratio voor scenario's in 

reductiee in tijd tot schok van 2, 4 en 6 minuten, vergeleken met de uitgangssituatie, 

wass respectievelijk €17.508, €14.303 en €12.708 per gered leven. Uit deze studie is 

geblekenn dat reductie in de tijd tot schok leidt tot een acceptabele verhoging van kos-

tenn in de gezondheidszorg. 
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Deell II: Verbeteringen in (het gebruik van) de AED 
Inn het tweede deel van het proefschrift wordt het onderzoek naar de mogelijkheden 

voorr het verbeteren van de AED en verbeteringen in het gebruik van de AED beschre-

ven.. In hoofdstuk 4 wordt de dubbel geblindeerde en gerandomiseerde studie naar 

hett schoksucces van AED's met "monophasische" schokken en AED's met "biphasi-

sche""  schokken beschreven. Uit dit onderzoek bleek dat de biphasische schokken tot 

eenn hoger schoksucces-percentage leiden. Succes is in deze studie gedefinieerd als het 

beëindigenn van het VF met de eerste schok en binnen een minuut hierna de terugkeer 

vann een georganiseerd ritme. Het georganiseerde ritme werd gedefinieerd, als tenmin-

stee twee QRS-complexen met een interval van maximaal vijf seconden plaatsvonden. 

Inn totaal werden in deze studie 120 patiënten geïncludeerd. Het succes van de mono-

phasischee schokken was 31/69 (45%) en van de biphasische schokken 35/51 (69%). 

Ditt verschil was statistisch significant. Hiermee toonde deze studie aan, dat biphasi-

schee AED's beter zijn in het beëindigen van VF en in het doen terugkomen van een 

georganiseerdd ritme, dan monophasische AED's. 

Inn hoofdstuk 5 wordt de onderbreking van hartmassage en beademing (=cardiopul-

monaryy resuscitation (CPR)) tijdens het gebruik van de AED geëvalueerd. Eerdere 

studiess hebben laten zien dat CPR bij een circulatiestilstand van wezenlijk belang is 

voorr de doorbloeding van het hart en de hersenen. In het protocol van de AED moet 

dee CPR worden onderbroken in verband met de analyse van het hartritme, het opla-

den,, het schokken en het beoordelen van de patiënt. Om de daadwerkelijke onderbre-

kingsduurr van CPR te bepalen zijn 184 AED registraties geëvalueerd. Deze studie 

toontt aan dat slechts in 45%  15% (gemiddelde  SD) van de tijd dat de AED was 

aangeslotenn en er een circulatiestilstand bestond, CPR werd verricht. Bij patiënten 

mett een schokbaar ritme was dit zelfs maar 36% % (gemiddelde  SD) van de 

tijd.. De belangrijkste reden voor deze onderbrekingen was de geprogrammeerde onder-

brekingstijdd van de AED (voor analyseren, laden, schokken en het controleren van de 

patiënt).. Maar er werd ook veel tijd verloren door het handelen van de bediener van 

hett apparaat. Er zijn verschillende opties voor het verkorten van deze onderbrekingen 

vann CPR. Bijvoorbeeld de implementatie van filtertechnieken, waardoor analyse van 

hethet hartritme kan plaatsvinden tijdens de CPR. Verder zou, als een asystolie of extre-

mee bradycardie wordt gedetecteerd, de beoordeling van de patiënt kunnen worden 

overgeslagen.. Bovendien moet het belang van het continueren van CPR worden bena-

druktt tijdens de training in het gebruik van de AED. 

Inn hoofdstuk 6 zijn de karakteristieken van de terugkeer van VF na een succesvolle 

schokk beschreven. De ritme gegevens van 322 patiënten met een circulatiestilstand 

buitenn het ziekenhuis zijn hiervoor geëvalueerd. Uit deze studie komt naar voren dat 



dee terugkeer van VF zeer frequent optreedt en dat de terugkeer van VF een negatief 

effectt heeft op de kans op overleving. Deze bevindingen suggereren dat anti-aritmica 

moetenn worden overwogen bij alle reanimaties buiten het ziekenhuis. 

Inn hoofdstuk 7 wordt de evaluatie van het AED trainingsprogramma voor 

"firstt responders" beschreven. De opleiding van 823 politieambtenaren werd beoor-

deeld.. Door middel van beoordeling van CPR aan het begin en aan het eind van de 

opleiding,, werd geëvalueerd of CPR in een drie uur durende AED-training kon wor-

denn verbeterd. Door een gecombineerde beoordeling van CPR en van AED-gebruik 

aann het eind van de cursus werd geëvalueerd of de vaardigheden in het gebruik van de 

AEDD voldoende konden worden eigen gemaakt. Deze studie toonde aan dat er 

beduidendd betere CPR-vaardigheden bestonden aan het einde van de training en dat 

89%% van de agenten de AED veilig en effectief kon gebruiken na de opleiding. Voorts 

verbeterdee het zelfvertrouwen en de motivatie tijdens de training. De training van drie 

uurr bleek adequaat om de meerderheid van politieambtenaren in het gebruik van AED 

opp te leiden, hun vaardigheden in CPR op te frissen en hun motivatie en zelf-

vertrouwenn te verbeteren. 

Inn hoofdstuk 8 wordt de relatie tussen succesvol voltooien van de AED-training en 

dee prestaties tijdens een echte reanimatiepoging beschreven. Zevenenzestig reanima-

tiepogingenn door politieambtenaren met gebruik van AED werden geëvalueerd en ver-

gelekenn met de opleidingsbeoordeling. De resultaten tonen aan dat in 79% van de 

gevallenn het succesvol beëindigen van de cursus in relatie stond met goede prestaties 

bijj  een echte reanimatiepoging. Omgedraaid kwam een niet met succes beëindigde 

cursuscursus soms overeen met goede prestaties tijdens een echte poging. Deze studie toont 

aann dat het succesvol voltooien van een AED-training duidt op goede prestaties in 

hett veld, maar daar evenwel geen garantie voor is. 

Deell III: De behandeling en het resultaat na het overleven van de reanimatie 
buitenn het ziekenhuis 
Hett laatste deel van dit proefschrift richt zich op de medische behandeling en het 

resultaatt in termen van kwaliteit van leven en het cognitieve functioneren na het over-

levenn van de reanimatie. 

Inn hoofdstuk 9 is de studie naar de navolging van de richtlijnen voor ICD-implantatie 

beschreven.. De klinische praktijk in 15 ziekenhuizen van 70 overlevenden van reanima-

tiee buiten het ziekenhuis werd vastgelegd en vergeleken met de richtlijnen voor ICD-

implantatie.. Van deze patiënten hadden 18 een indicatie voor ICD-implantatie en had-

denn een ICD geïmplanteerd gekregen. Bij 13 patiënten was er onvoldoende diagnostiek 

verrichtt om een uitspraak te kunnen doen over de indicatie van ICD-implantatie. Twee 
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patiëntenn hadden een duidelijke ICD-indicatie en hadden de ICD niet gekregen. Uit 

dezee studie kan worden geconcludeerd dat clinici alerter moeten zijn bij het evalueren 

vann overlevenden van reanimatie voor ICD-implantatie. 

Inn hoofdstuk 10 wordt de kwaliteit van leven beschreven van de overlevenden van 

reanimatiee buiten het ziekenhuis. In deze studie wordt de kwaliteit van leven (geme-

tenn met de 136-item Sickness Impact Profile (SIP)) en de cognitieve functie (gemeten 

mett de MMSE) in verband gebracht met het functioneren van de hulpverleningsketen. 

Inn deze studie werden 174 overlevenden geïncludeerd. Zij werden zes maanden na de 

reanimatiee geïnterviewd. De studie toont aan dat de uiteindelijke uitkomst van reani-

matiee buiten het ziekenhuis acceptabel is. De meeste overlevenden zijn niet afhanke-

lij kk van hulp van anderen. Deze studie toonde slechts een gering effect aan op de 

kwaliteitt van leven en de cognitie van de overlevenden, wanneer de hulp later op gang 

kwam.. Alleen de heel vroeg behandelde patiënten hadden een betere kwaliteit van 

leven.. De gevonden geringe effecten van het functioneren van de hulpverleningsketen 

opp de cognitieve toestand van de patiënten is mogelijk deels te verklaren uit het feit 

datdat de MMSE een te grove test is om de schade na reanimatie te meten. Daarom is in 

hoofdstukk 11 het cognitief functioneren diepgaand geëvalueerd door middel van 

uitgebreidd neuropsychologisch onderzoek. Deze studie laat zien dat enige schade aan 

éénn van de cognitieve domeinen frequent voorkwam na reanimatie buiten het zieken-

huiss en dat bij 58% van de overlevenden geen schade werd gevonden. Er was weinig 

invloedd op dit cognitief functioneren van de tijd tot CPR, tijd tot schok en de duur 

vann de circulatiestilstand. Het belang van deze studie-uitkomst is dat het staken van 

dee reanimatiepoging uit angst voor cognitieve schade ongegrond is en dat het staken 

vann de reanimatiepoging niet moet worden gebaseerd op de duur van de circulatiestil-

stand. . 
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