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Samenvatting 

In dit proefschrift worden studies gerapporteerd over patiëntveiligheid, 
voeding en sedatie, drie problemen uit de intensive care verpleegkunde. 
De eerste studies bespreken hoe op basis van variatie in de 
verpleegkundige zorg een instrument werd ontwikkeld dat 
patiëntveiligheid meet. Uit een inventarisatie van variatie in de zorg 
(afwijkingen van richtlijnen, protocollen en standaarden) zijn 
observeerbare afwijkingen geselecteerd die potentieel tot adverse events 
kunnen leiden (Hoofdstuk 2). De essentie van dit instrument -the Critical 
Nursing Situation Index (CNSI)- is dat deze observeerbare afwijkingen in 
de zorg vertaald zijn naar onveiligheid voor de patiënt. Uit ons onderzoek 
bleek de betrouwbaarheid van de CNSI goed te zijn terwijl de construct 
validiteit in voldoende mate kon worden bevestigd (Hoofdstuk 3). De CNSI 
is bruikbaar als afhankelijke variabele in een studieopzet waar 
veranderingen in de zorg in staat worden geacht een bedreiging voor de 
patiëntveiligheid te zijn. In hoofdstuk 4 rapporteren wij een studie waarin 
de invloed van een tweede verpleegkundig niveau op de patiëntveiligheid 
wordt onderzocht. Deze introductie bleek te leiden tot een belangrijke 
risico reductie en dus een verbetering van de patiëntveiligheid. Dit effect 
in termen van CNSI scores bleek voornamelijk te verklaren uit de 
toename van de beschikbare zorgtijd per patiënt. 

Een belangrijk deel van de intensieve zorg omvat de continue monitoring 
van de vitale patiëntparameters (voornamelijk circulatoire en respiratoire 
parameters) hetgeen veel tijd en aandacht van de verpleegkundige 
vraagt. De prioritering die verpleegkundigen (onder tijdsdruk) in hun 
activiteiten aanbrengen gaat ten koste van minder dwingende zorg zoals 
bijvoorbeeld het voedingsproces. Voedingstechnieken voor IC-patiënten 
zijn de laatste jaren sterk veranderd. De vroegere voorkeur voor het 
gebruik van de parenterale route is veranderd in het prominent gebruiken 
van de enterale voedingsroute. Deze enterale voedingstechniek bestaat 
uit voornamelijk verpleegkundige handelingen. Gedurende een registratie 
van één jaar onderzochten wij het succes van de enterale voeding. 
Uitgedrukt als de mate van overeenkomst tussen het voedingsvoorschrift 
en de werkelijke intake bleek dit een onvermoed teleurstellend resultaat 
op te leveren (Hoofdstuk 5). 
Een eenvoudige interventie ter verbetering van de voedingsintake is het 
gebruiken van 1-liter voedingcontainers i.p.v. de standaard 0,5- liter 
flessen. In een prospectieve studie hebben wij de bacteriologische 
veiligheid van deze containers tijdens gebruik in de intensive care 
omgeving onderzocht. De resultaten wezen op retrospectieve 
bacteriologische groei van endogene bacteriën. De contaminatie nam toe 
naarmate de patiënt zieker was en de voeding langer duurde. Opvallend 
was dat alleen de door de verpleegkundige gemanipuleerde containers 
bacteriologische groei lieten zien hetgeen de overdracht van bacteriën 
door de handen van de verpleegkundige aanwijst als een belangrijke 
factor (Hoofdstuk 6). In een vervolg op deze studie hebben we de 
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standaard 0,5-liter sondevoedingflessen vergeleken met een ander, als 
ideaal gepresenteerd voedingssysteem (zodanig ontworpen dat de naald 
en insteekplaats niet meer aangeraakt hoeven te worden) wederom in 
termen van bacteriologische veiligheid. 
In tegenstelling tot de voorgaande studie liet het nieuwe systeem een 
minimale kans op contaminatie zien. Hierdoor is dit systeem ook 
geschikter voor een aanhangtijd van 24 uur (Hoofdstuk 7). 
De kwaliteit van verpleegkundige zorg kan gezien worden als een 
belangrijke determinant voor het slagen van het voedingsproces en het 
optreden van contaminatie van sondevoeding en/of het 
toedieningssysteem. 

Het regelmatig voorkomen van oversedatie bij IC patiënten was voor ons 
een sterke indicatie dat het inschatten van de sedatiediepte (het 
verpleegkundig deel van het sedatie protocol, AMC, Amsterdam) niet 
functioneert. Twee methoden voor het inschatten van de sedatiediepte 
werden onderzocht: een klinische observatieschaal en een continue 
weergave van de sedatiediepte op basis van een gemodificeerde EEG 
afleiding, de Bispectral index (BIS). In deze twee studies hebben wij de 
tijd die de patiënt nodig had om wakker te worden na het stoppen van de 
sedatie gebruikt als afhankelijke variabele zodat de invloed van 
onafhankelijke factoren gekwantificeerd kon worden. 

Een klinische observatieschaal werd ontwikkeld -de sedatie intensive care 
(SEDIC) score- bestaande uit 5 niveaus ordinaal georiënteerde stimuli en 
5 gerelateerde niveaus van respons. De SEDIC heeft een uitstekende 
betrouwbaarheid terwijl het instrument in staat bleek om de ontwaaktijd 
van de patiënt in voldoende mate te voorspellen. Na een vergelijking 
tussen de Ramsay en de Sedic bleek de eerste een belangrijk plafond 
effect te vertonen ten opzichte van de SEDIC (Hoofdstuk 8). In een 
prospectieve vervolgstudie onderzochten we de toegevoegde waarde van 
de Bispectral index -een gemodificeerde EEG afleiding- voor het 
voorspellen van de ontwaaktijd. De resultaten lieten zien dat het 
gecombineerde gebruik van de Sedic en de BIS tot de beste voorspelling 
van ontwaakduur leidde (Hoofdstuk 9). 

Afsluitende opmerkingen 

De verpleegkundige is de enige continue factor aan het bed van de IC-
patiënt. Van alle voorkomende zorgactiviteiten op de IC wordt bijna 90% 
door verpleegkundigen uitgevoerd (Donchin 1994, hoofdstuk 4). Een groot 
deel van deze verpleegkundige zorg wordt gekenmerkt door grote variatie 
in uitvoering waarbij het ontbreekt aan "evidence" (Inleiding). Protocollen 
vormen een essentieel onderdeel van de zorg. In het geval van 
patiëntveiligheid functioneren zorgprotocollen als bron voor het definiëren 
van observeerbare afwijkingen van goede zorg met een expliciet verhoogd 
risico op een adverse event. Met betrekking tot de voeding en sedatie van 
IC-patiënten vonden wij dat de huidige routinematig gebruikte protocollen 
leiden tot onvoldoende resultaten, zoals ondervoeding en oversedatie. 
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Dankzij de structuur van protocollen kunnen verpleegkundigen snel 
handelingen en technieken uit de geneeskunde adopteren. De verplaatsing 
van medische handelingen naar het verpleegkundig domein vindt continue 
plaats en is het gevolg van de voortdurend groeiende medische 
technologie en het daaruit voortvloeiende beheersprobleem. De blijvende 
medische verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zorg komt o.a. tot 
uiting in de betrokkenheid van artsen in het opstellen van expliciete 
protocollen voor medisch handelen door verpleegkundigen. Protocollen die 
frequent worden uitgevoerd leiden tot routinematig handelen. Een 
ongewenst effect hiervan is dat de kritische scherpte in deze zorg verloren 
gaat. Het effect van routine is dat de prikkel om het handelen te blijven 
toetsen verdwijnt. Daarbij wordt verpleegkundig handelen zelden 
beoordeelt op zijn (harde) uitkomsten. Als verpleegkundig handelen 
eenmaal een routinematig karakter heeft verworven wordt het ook zelden 
nog door artsen aan een kritische evaluatie onderworpen. 

IC-verpleegkundigen raken meer geïnteresseerd en betrokken bij het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit uit zich mede door de twijfel die 
wordt uitgesproken over de onderbouwing en het nut van bepaalde zorg. 
Voor het veranderen van een twijfelende in een onderzoekende 
verpleegkundige discipline kunnen de principes van de "evidence based 
practice" (EBP) van dienst zijn. Implementatie van EBP op de IC zal mede 
gestimuleerd worden door de druk van de zich voortdurend expanderende 
medische zorg en de noodzaak om keuzes te maken met betrekking tot de 
daaruit voortkomende verpleegkundige zorg. Dit proces van het 
gedwongen maar onderbouwd keuzes maken zal bijdragen aan het 
vermogen van de verpleegkundige discipline om rekenschap af te leggen 
over hun handelen en de bereikte resultaten. 
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