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Dankzij de ontwikkelingen in de geneeskunde zijn de kansen op overleving
van patiënten die met een ernstige ziekte op de intensive care (IC) worden
opgenomen, aanzienlijk toegenomen. De keerzijde van deze vooruitgang is
dat er ook meer patiënten met ernstige aandoeningen van de IC worden
ontslagen. Het IC-verblijf wordt in veel gevallen gevolgd door een langdu-
rige periode van herstel met fysieke en psychologische problemen die een
optimaal functioneren belemmeren. Diverse onderzoekers suggereren
voortzetting van intensieve begeleiding van deze patiënten na het ontslag
van de IC. Maar helaas is gespecialiseerde nazorg om het functioneel herstel
van deze patiënten te verbeteren nauwelijks beschikbaar. Om adequate
nazorg voor IC patiënten te kunnen ontwikkelen, is het noodzakelijk om
inzicht te hebben in de ernst en aard van de beperkingen in het functione-
ren, die na het ontslag van de IC lange tijd aanwezig blijven.

Dit proefschrift richt zich op het functionele herstel van patiënten die langer
dan 2 dagen op de IC zijn behandeld. Het doel van de onderzoeken die deel
uitmaken van dit proefschrift was om het beloop van het functioneel herstel
gedurende het eerste jaar na het ontslag van de IC te beschrijven. De resul-
taten van de onderzoeken worden beschreven aan de hand van het model
van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO),
de International Classification of Functioning, Disability and Health, afge-
kort ICF. (hoofdstuk 1)

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de literatuur met betrekking
tot het herstel van patiënten met een critical illness polyneuropathy (CIP).
CIP is één van de meest voorkomende neuromusculaire complicaties bij
patiënten die in verband met een levensbedreigende ziekte op de IC zijn
behandeld. Voor dit systematische literatuuronderzoek werden alle onder-
zoeken samengevat die tot 1999 gepubliceerd zijn en worden uitkomsten
beschreven in de ICF-niveau’s ‘lichaamsfuncties’ en ‘activiteiten en partici-
patie’, of  in termen van ‘kwaliteit van leven’. Dit literatuuronderzoek leverde
9 publicaties op over het functionele herstel bij patiënten met CIP na het
ontslag van de IC. Door het kleine aantal beschikbare onderzoeken, de
variatie in duur van follow-up en de uiteenlopende uitkomsten was het niet
mogelijk om de uitkomsten van deze onderzoeken met behulp van een
kwantitatieve methode te combineren. In de onderzoeken werden de vol-
gende stoornissen van functies en beperkingen in activiteiten gerapporteerd:
spierzwakte, gevoelsstoornissen aan armen en benen, problemen met het
lopen en afhankelijkheid van anderen voor het uitvoeren van dagelijkse acti-
viteiten. Geen van de onderzoeken bij patiënten met een CIP rapporteerden
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over het ICF-niveau ‘participatie’ of over ‘kwaliteit van leven’.
In de appendix van hoofdstuk 2 is de meest recente literatuur verwerkt
met betrekking tot het functionele herstel van IC patiënten met neuromus-
culaire complicaties zoals CIP of een critical illness myopathy (CIM). De
literatuur over het herstel bij patiënten met CIM is in de appendix toege-
voegd omdat recente studies aangeven dat CIP en CIM vaak in combinatie
optreden en de differentiatie tussen beide ter discussie staat. De resultaten
van 7 onderzoeken die na 1999 zijn gepubliceerd komen in grote mate over-
een met die van het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2. Echter, in het lite-
ratuuronderzoek van de appendix worden ook resultaten op het ICF-niveau

‘participatie’ en met betrekking tot ‘kwaliteit van leven’ beschreven.

Uit de schaarse beschikbare literatuur naar het functionele herstel van pa-
tiënten met een op de IC verworven neuromusculaire complicatie zoals CIP
en CIM blijkt dat het herstel bij de meerderheid van de patiënten langdurig
is en gepaard gaat met ernstige functiestoornissen, beperkingen in activitei-
ten, participatieproblemen en verminderde kwaliteit van leven.

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het functionele
herstel van 16 patiënten met CIP op 6 en 12 maanden na het ontslag van de
IC. We stelden vast dat binnen een jaar een groot aantal patiënten (56%) was
overleden en dat bij de overige patiënten het herstelproces en de restver-
schijnselen sterk varieerden. Ondanks een verbetering van functionele status
gedurende het eerste jaar na het ontslag van de IC bij alle patiënten, had de
meerderheid na een jaar nog fysieke en/of psychologische stoornissen,
beperkingen in dagelijkse activiteiten, participatieproblemen en een ver-
minderde kwaliteit van leven.
Een belangrijke conclusie naar aanleiding van de bevindingen in hoofdstuk
3 is, dat in de toekomst zowel zorg als onderzoek gericht moet zijn op het
verbeteren van de kwaliteit van overleving van IC patiënten. Daarbij is aan-
genomen, dat het aantal patiënten toeneemt dat een periode van ernstige
ziekte op de IC overleeft.

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 hebben we ons niet langer beperkt tot patiënten
met CIP, maar is er een bredere IC populatie onderzocht met een potentieel
verhoogd risico op een gecompliceerd functioneel herstel. Namelijk alle pa-
tiënten die langer dan 48 uur op de IC opgenomen en beademd zijn geweest. 

Hoofdstuk 4 beschrijft een onderzoek naar de functionele status en even-
tuele voorspellende factoren voor het functioneren. Het onderzoek is bij 69
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patiënten uitgevoerd gedurende de eerste week na het ontslag van de IC. We
vonden dat de knijpkracht met 50% was verminderd ten opzichte van de
normale populatie en dat 27% van de patiënten mentale problemen had,
zoals concentratie en geheugenproblemen (gemeten met de Mini Mental
State Examination). Bijna alle patiënten waren ernstig beperkt in het dage-
lijks functioneren (mediane Barthel Index score 6 uit 20), waarbij 67% van
de patiënten in grote mate, 15% matig, en 9% in enige mate afhankelijk was
van hulp van anderen voor het uitvoeren van eenvoudige dagelijkse activi-
teiten zoals wassen, aankleden en het zich verplaatsen. Drieënzeventig pro-
cent van de patiënten was in de eerste week na het ontslag van de IC niet in
staat om zelfstandig te lopen (Functional Ambulation Category 0-3). 
De functionele status tijdens de eerste week na het ontslag van de IC bleek
slechter naarmate een patiënt langer beademd was geweest op de IC.
Patiënten die langer dan 7 dagen op de IC waren beademd hadden de groot-
ste kans op beperkingen. Tegen onze verwachting in waren leeftijd, kwali-
teit van leven voordat een patiënt op de IC werd opgenomen en de ernst van
de ziekte bij IC opname niet van invloed op de functionele status tijdens de
eerste week na het ontslag van de IC. Gezien de ernstige functiestoornissen
en beperkingen in het uitvoeren van eenvoudige alledaagse activiteiten
direct na het ontslag van de IC concludeerden wij, dat het fysiek en mentaal
functioneren van alle patiënten die langer dan 48 uur op de IC beademd zijn
kort na het ontslag van de IC nauwkeurig moeten worden gecontroleerd om
vroegtijdige revalidatiebehandeling te kunnen initiëren. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een onderzoek naar de functionele status een jaar na
het ontslag van de IC. Dit onderzoek is uitgevoerd bij 746 patiënten die lan-
ger dan 48 uur op de IC waren opgenomen. Het doel was om de impact van
de gezondheidstoestand op het dagelijks functioneren te beschrijven en
eventuele factoren te identificeren die het lange termijn functioneren kun-
nen voorspellen.
Na een jaar bleek meer dan de helft (54%) van alle patiënten nog beperkt in
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (gemeten met de ‘Sickness Impact
Profile 68’ vragenlijst; SIP68). Daarbij werden beperkingen met het lopen
en deelname aan sociale activiteiten het meest gerapporteerd (30-60% van
de patiënten). Bij 14% van de patiënten was er sprake van angst en depressie
en bij 18% waren er aanwijzingen voor een post traumatische stress stoornis
(PTSS). Patiënten beoordeelden hun kwaliteit van leven (gemeten met de
Medical Outcomes Study 36 Item Short form;SF-36 vragenlijst) lager dan
de algemene Nederlandse bevolking. 
De mate van functioneel herstel bleek in geringe mate samen te hangen met
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de ernst van de ziekte bij IC-opname en de duur van de IC-opname. Dit ver-
band was echter onvoldoende om patiënten met een verhoogd risico op een
slecht herstel al direct na het ontslag van de IC te kunnen identificeren. 
Er is dus een hoog percentage patiënten met langdurige ernstige fysieke, psy-
chologische en sociale problemen, terwijl het verloop van het herstel bij het
ontslag van de IC niet kan worden voorspeld aan de hand van risicofactoren.
Daarom concludeerden wij, dat alle patiënten die langer dan 2 dagen op de IC
zijn behandeld, een potentiële doelgroep vormen voor revalidatiebehandeling.

In aanvulling op het onderzoek naar de functionele gezondheidstoestand een
jaar na het ontslag van de IC (hoofdstuk 5), zijn in hoofdstuk 6 het ver-
loop van het fysiek en het psychologisch herstel en de aanwezigheid van
andere klinische restverschijnselen onderzocht, die het functioneel herstel
belemmeren gedurende het eerste jaar na IC-opname.
Hiertoe werd bij 116 patiënten die langer dan 48 uur op de IC beademd waren
geweest, de functionele gezondheidstoestand gemeten (met de SIP68). Dat
werd gedaan op 3, 6 en 12 maanden na het ontslag van de IC. Ook werden
na 3 en 12 maanden, aan de hand van de ICF, IC gerelateerde restverschijn-
selen en het al dan niet ontvangen van een revalidatiebehandeling, geïnven-
tariseerd. Bij alle patiënten verbeterde de functionele gezondheidstoestand
gedurende het eerste jaar, maar de meerderheid (69%) had na een jaar nog
beperkingen in het dagelijks functioneren, overeenkomstig met de bevin-
dingen van hoofdstuk 5.
De diverse gezondheidsdomeinen vertoonden een verschillend verloop. De
fysieke en sociale gezondheid verbeterden voornamelijk gedurende de eer-
ste 6 maanden, gevolgd door een geringe vooruitgang in de tweede 6 maan-
den. Het psychologische functioneren verbeterde echter niet in het eerste
jaar na het ontslag van de IC.
Bij een groot aantal patiënten was sprake van stoornissen van functies van
het bewegingssysteem, zoals verminderde spierkracht (50%), verminderde
beweeglijkheid van gewrichten (40%) en balans problemen (17%). Deze
leidden tot beperkingen in de mobiliteit waaronder problemen met het
lopen. Ook van andere veelvoorkomende restverschijnselen zoals gehoor-
problemen (>40%), verminderd gezichtsvermogen (>30%), pijn (>20%),
concentratieproblemen (73%), geheugenproblemen (40%), emotionele
instabiliteit (41%), slaapproblemen (23%) en angstige gedachten of herin-
neringen aan de IC (23%) kan worden aangenomen dat deze het dagelijks
functioneren aanzienlijk belemmeren. Hoewel er geen vragenlijst is
gebruikt om de aanwezigheid van een post traumatische stress stoornis met
zekerheid vast te stellen, blijken specifieke symptomen van PTSS, zoals ver-
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hoogde prikkelbaarheid en herbeleving, vaak voor te komen gedurende het
eerste jaar na een IC opname.
Waarschijnlijk zijn bovenstaande functiestoornissen en beperkingen in acti-
viteiten van invloed op de veelgenoemde participatieproblemen van patiën-
ten na het ontslag van de IC. Geconstateerd zijn het niet meer deelnemen
aan recreatieve activiteiten (50%) en gedeeltelijke of volledige arbeidsonge-
schiktheid (>40%).
Met betrekking tot de verschillende revalidatiebehandelingen viel op dat de
meeste patiënten (80%) fysiotherapie hadden na het ontslag van de IC, terwijl
het percentage patiënten met spierzwakte en of gewrichtsstijfheid gedurende
het eerste jaar toch hoog bleef. Het is niet bekend of deze fysieke stoornis-
sen als blijvend moeten worden beschouwd of dat de fysiotherapiebehande-
ling niet optimaal is geweest voor deze specifieke IC gerelateerde problema-
tiek. Opvallend was ook dat slechts een klein percentage van de patiënten
met ernstige symptomen van angst en depressie of PTSS een psychologische
behandeling of begeleiding kreeg. Dit wijst erop dat psychologische proble-
men na het ontslag van de IC onvoldoende onderkend worden en dat een
belangrijk deel van de patiënten niet de zorg ontvangt die zij nodig heeft. 

In hoofdstuk 7 wordt onderzocht of het fysiek en psychologisch functione-
ren een jaar na het ontslag van de IC kan worden voorspeld aan de hand van
het functioneren vóór de IC opname of het functioneren op 3 maanden na
het ontslag van de IC.
Hiertoe werden in een opeenvolgende reeks van 38 patiënten, die langer dan
48 uur op de IC waren beademd, het fysiek functioneren en de mentale
gezondheid op 3, 6 en 12 maanden na het ontslag van de IC gemeten met de
SF-36 vragenlijst. Ook vulden de patiënten deze vragenlijst in met betrek-
king tot hun gezondheidssituatie één maand vóór de IC opname.
Andere uitkomsten betreffen knijpkracht en loopsnelheid (gemeten met de
6 Minuten Wandel Test) na het ontslag van de IC. Die werden gemeten 3-7
dagen na het ontslag van de IC en na 3 en 12 maanden.
In overeenstemming met de bevindingen uit hoofdstuk 6, vertoonden het
herstel van de fysieke en de mentale gezondheid een verschillend verloop.
Terwijl het fysiek functioneren verbeterde, veranderde de mentale gezond-
heid niet tussen 3 en 12 maanden na het ontslag van de IC. De grootste verbe-
tering in het fysiek functioneren vond in de eerste 6 maanden na de IC plaats. 
Echter, na een jaar was bij de meerderheid van de patiënten (62%) die vóór
de IC opname een goede fysieke gezondheid hadden, deze nog niet volledig
hersteld, terwijl bij de patiënten met een goede mentale gezondheid voor IC
opname, deze na een jaar wel was hersteld.
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Er bleek geen verband te bestaan tussen de fysieke gezondheid vóór de IC
opname, de knijpkracht en loopsnelheid direct na IC (3-7 dagen) en het
fysiek functioneren na een jaar. Wel was er een sterk verband tussen het
fysiek functioneren en de loopsnelheid na 3 maanden en de waarden die 12
maanden na het ontslag van de IC werden gemeten. Ook was er samenhang
tussen de mentale gezondheid vóór en 3 maanden na de IC opname en de
mentale gezondheid na 12 maanden. Deze samenhang was echter zeer matig. 
Hieruit werd geconcludeerd dat patiënten met een verhoogd risico op een
slecht fysiek herstel 3 maanden na het ontslag van de IC kunnen worden
geïdentificeerd, waarna deze patiënten kunnen worden verwezen naar een
revalidatiebehandeling. 

In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste bevindingen en de onderzoeksme-
thoden van dit proefschrift besproken. Daarbij worden aanbevelingen
gedaan voor toekomstig onderzoek en voor verbetering van zorg.
De onderzoeken in dit proefschrift laten zien dat de meerderheid van de IC
patiënten die langer dan 2 dagen op de IC zijn behandeld, na een jaar nog
niet zijn hersteld en ernstig beperkt zijn in hun dagelijks functioneren. De
aard en de ernst van deze stoornissen in functies, beperkingen in activitei-
ten en participatieproblemen vragen om een multidisciplinaire benadering
tijdens en na het ontslag van de IC.
De belangrijkste aanbeveling voor de klinische praktijk betreft de opzet van
structurele multidisciplinaire nazorg voor IC patiënten. Door de vroegtijdi-
ge identificatie van functiestoornissen en beperkingen, kunnen de noodza-
kelijke specialismen en disciplines betrokken worden bij het behandelplan.
Geadviseerd wordt om IC artsen, IC verpleegkundigen en revalidatieartsen
te laten participeren in het multidisciplinaire behandelteam.
De ICF checklist en de SF-36 (domein ‘fysiek functioneren’) worden aan-
bevolen als hulpmiddelen om 3 maanden na het ontslag van de IC de func-
tiestoornissen, beperkingen in activiteiten en participatieproblemen op sys-
tematische wijze te evalueren en patiënten met een verhoogde kans op een
gecompliceerd fysiek herstel te identificeren.
Aanbevolen wordt om te onderzoeken of het functionele herstel van IC pa-
tiënten kan worden verbeterd met structurele multidisciplinaire nazorg.
Daarnaast is er behoefte aan onderzoeken, waarbij het herstel van IC patiën-
ten over een langere termijn dan 1 jaar aan de hand van de ICF systematisch
wordt vastgelegd.

165

Samenvatting




