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The advancements in critical care medicine result in a growing population of survivors of 
critical illness. However, many intensive care unit (ICU) survivors experience physical and 
cognitive impairments, and mental health problems after discharge from the ICU, known as 
post-intensive care syndrome (PICS). These impairments are associated with long-lasting 
restrictions in daily functioning and reduced health-related quality of life (QoL), and can 
also negatively affect family members (PICS-F). The nature of these restrictions require 
interdisciplinary rehabilitation care. However, there is no pathway or guideline for the 
prevention and treatment of the symptoms of PICS. PICS is not related to a specific medical 
diagnosis, and to date it is difficult to predict at an early stage, which patients are at highest 
risk for poor functional outcome. The investigation of potential prognostic and explanatory 
factors of functional recovery, and the use of appropriate screening instruments, may help 
to identify patients with need for interdisciplinary care. Moreover, a better understanding 
of the short- and long-term consequences of critical illness for functioning would support 
the development of targeted rehabilitation care for ICU survivors and their families, in 
order to improve functional recovery and quality of life. The aim of this thesis is to explore 
the course and prognosis of functioning in ICU survivors, and to investigate means for early 
identification of PICS in adult ICU-patients, who were mechanically ventilated for 48 hours 
or more. The knowledge assembled in this thesis contributes to the development of an 
optimal care pathway for ICU survivors and their families, in order to improve the quality of 
survivorship. In Chapter 1, the background and rationale underlying the aims of this thesis 
are introduced.   
Chapter 2 describes the results of a cross-sectional study, evaluating the functional status 
and its potential determinants in 69 ICU survivors, immediately after discharge from the 
ICU. In this observational study, activities of daily living, muscle strength, sensitivity of the 
limbs, walking capacity, and cognitive functioning were assessed. In addition, the predictive 
value of functional status prior to ICU-admission, age, severity of illness, and duration of 
mechanical ventilation as potential determinants for functional status within the first week 
after ICU discharge was examined. Within the first week after ICU discharge, the overall 
functional status was poor (median Barthel Index 6 of 20), with 76% of the patients being 
severely dependent, 15% moderately dependent, and 9% slightly dependent on other 
people to perform activities of daily living (ADL). Median grip strength was 50% lower than 
normative data, and 73% of the patients were not able to walk independently (Functional 
Ambulation Categories ≤ 3). Besides the physical limitations, 30% of the patients had 
indications for cognitive impairments (Mini Mental State Examination < 24). The duration of 
mechanical ventilation was associated with poorer functional status immediately after 
discharge from the ICU, whereas age, QoL prior to ICU admission, and severity of illness at 
ICU admission were not. Reduced grip strength and walking ability were identified as 
explanatory factors for poorer functional status. With regard to the severe impairments 
and restrictions in performing ADL immediately after ICU discharge, we propose that all 
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patients ventilated for more than 48 hours in the ICU should be screened for physical, 
cognitive, or mental sequelae, in order to initiate interdisciplinary rehabilitation care, and 
goal setting. From the high prevalence of physical impairments after ICU discharge, and the 
results of previous studies, it is thought that ICU-acquired weakness (ICU-AW) is an 
important mediator for physical functioning in ICU survivors. The studies presented in 
Chapter 3 and 4 investigate the impact of ICU-AW on the post-ICU functional outcome by 
comparing patients with and without ICU-AW.   
Chapter 3 presents the results of a prospective observational study of 156 patients on the 
independent impact of ICU-AW on post-ICU mortality and physical functioning at 6 months 
after ICU discharge. ICU-AW was diagnosed as a Medical Research Council (MRC) sum score 
<48 in awake and attentive patients. Covariates were a priori defined as: age, gender, 
Charlson co-morbidity index, presence of septic shock, APACHE IV score and maximal SOFA 
score during admission. Twenty-three patients, of whom 20 with ICU-AW, died in the ICU, 
and another 25 patients (17 with ICU-AW) died during the 6 months follow-up after ICU 
discharge. Physical functioning was assessed in 96 survivors (39 patients with ICU-AW) 
using the Short-Form Health Survey (SF-36) physical functioning (PF) domain. ICU-AW was 
independently associated with higher post-ICU mortality and with clinically relevant poorer 
physical functioning at 6 months after ICU discharge. Also, patients with ICU-AW were less 
likely to be discharged home (33%) than patients without ICU-AW (75%). Based on these 
findings, patients with ICU-AW are to be considered a target population for rehabilitation 
care.   
Chapter 4 describes the results of a longitudinal cohort study, comparing the functional 
health status with regard to physical, psychological and social functioning of 60 patients 
with and 73 patients without ICU-AW. Furthermore, predictors and explanatory factors of 
short- and long-term functional status were identified. Functional health status was 
assessed at 3, 6 and 12 months after ICU discharge, using the Sickness Impact Profile 68 
(SIP68). ICU-AW was an independent predictor for impaired functional health status at 3 
months after ICU discharge. Sixty-three percent of the patients with ICU-AW had severe 
restrictions in performing daily life activities, compared to 30% of the patients without ICU-
AW. Also 1 year after ICU discharge, physical functioning was significantly more impaired in 
patients with ICU-AW compared to critically ill patients without ICU-AW. Patient-reported 
psychological and social functioning did not differ between patients with and without ICU-
AW, during the first year after discharge. Social functioning remained severely restricted in 
the majority of ICU survivors, independent from ICU-AW. A structured interdisciplinary 
rehabilitation program may help ICU survivors to improve functional independence and 
participation in social life. Besides the wide range of long-lasting restrictions in daily 
functioning, surviving critical illness is also associated with reduced quality of life (QoL). In 
clinical practice, ICU survivors with similar degrees of functional disabilities showed 
considerable individual differences in QoL after discharge from the hospital.   
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We hypothesized that personal coping style might be associated with QoL, as found in 
various patient groups with chronic disease or traumatic injury.   
Chapter 5 focuses on coping styles and quality of life (QoL) in ICU survivors. In a cross-
sectional multicenter study, coping styles and its association with QoL were explored in 104 
patients, 3 months after ICU discharge. Coping style (e.g., task-oriented coping, emotion-
oriented coping, and avoidance coping) was assessed using the Coping Inventory for 
Stressful Situations (CISS-21), and QoL was assessed using the Physical Component Score 
(PCS) and Mental Component Score (MCS) derived from the 36-item Short Form Health 
Survey (SF-36). Emotion-oriented coping style was independently associated with reduced 
mental health (i.e., SF-36 MCS), but not with physical functioning (i.e., SF-36 PCS). ICU 
survivors with pre-ference for emotion-oriented coping style may be most in need of 
targeted psychoeducational interventions, such as coping skills training and problem 
solving therapy, in order to facilitate recovery. However, additional research is needed in 
order to determine the precise role that coping style plays in the long-term recovery of ICU 
survivors, and to consider how these may be adjusted. To reduce long-term physical, 
cognitive, and mental health problems among ICU survivors, post-Intensive Care Units (ICU) 
clinics have been advocated, but a format for optimal structure, timing, and care content 
has not yet been established.  
Chapter 6 describes the implementation and evaluation of two post-ICU clinics in an 
academic and a general hospital. In a prospective multicentre study, 115 ICU-patients, who 
were mechanically ventilated ≥ 48 hours and discharged to their homes, were included. The 
feasibility of the post-ICU clinics was evaluated as 1) the number of eligible ICU survivors 
and the proportion that attended the clinic, 2) the prevalence of ICU-related abnormalities 
that required referral for further treatment, and 3) patient satisfaction. From the eligible 
patients, 49% (university hospital) and 67% (general hospital) visited the outpatient post-
ICU clinic. The majority of all screened patients had functional restrictions, and 68% 
required referral for further diagnosis and treatment. The use of validated screening 
instruments with pre-defined cut-off points enables the identification of PICS in former ICU 
patients and their family members. In addition, providing information about PICS/PICS-F is 
very much appreciated by patients and family members. In conclusion, post-ICU clinics 
support the continuity of (rehabilitation) care after hospital discharge.  
Chapter 7 comprises the general discussion. In this chapter, the main findings, 
methodological considerations, and clinical implications are reflected upon. Finally, 
recommendations for rehabilitation care as well as for future research are provided. This 
thesis shows that ICU-stay with mechanical ventilation ≥ 48 hours has an important impact 
on daily functioning in ICU survivors. During the first year after critical illness, impairments 
in body functions, limitations in activities and restrictions in participation are highly 
prevalent in a substantial proportion of ICU survivors, which in turn affects the quality of 
life in family members. Additionally, a majority of ICU survivors do not receive adequate 
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rehabilitation care after discharge from the hospital. These findings imply that ICU survivors 
and their next relatives should be closely monitored after discharge from the ICU and after 
hospital discharge, to early identify symptoms of PICS and to initiate appropriate 
interdisciplinary rehabilitation treatment. Therefore, we propose a structured, 
interdisciplinary stepped care rehabilitation pathway, consisting of clinical assessments 
with validated screening instruments, individualized interdisciplinary rehabilitation 
interventions, and adequate handover in the transition of care. For the development of 
such a stepped-care rehabilitation program, randomized clinical trials are needed to 
investigate the cost-effectiveness. Also, the effectiveness of specific interventions that 
focus on the various symptoms of PICS should be further investigated. In addition, early 
identification and triage of ICU survivors at low and high risk for poor functional recovery 
needs further investigations. 



SAMENVATTING
 

 





 S

157

 SAM
EN

VATTIN
G

De vooruitgang in de intensive care (IC) geneeskunde resulteert in een groeiende populatie 
van IC-patiënten die een ernstige ziekte overleeft. Echter, veel IC-overlevenden ervaren 
fysieke, cognitieve en psychische problemen na ontslag van de IC, ook wel het post-
intensive care syndroom (PICS) genoemd. Deze IC-gerelateerde restverschijnselen leiden 
tot langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren en verminderde kwaliteit van 
leven (KvL) en kunnen ook de KvL van familieleden negatief beïnvloeden (PICS-F). De aard 
van deze beperkingen vragen om interdisciplinaire revalidatiebehandeling. Echter, er 
bestaat geen zorgtraject of richtlijn voor de preventie en behandeling van de symptomen 
van PICS. PICS is niet gerelateerd aan een specifieke medische diagnose en tot op heden is 
het moeilijk om patiënten met een verhoogd risico op slecht functioneel herstel vroeg te 
identificeren. Om een geschikte triage te ontwikkelen, ter beoordeling of patiënten 
interdisciplinaire revalidatiebehandeling nodig hebben, is nader wetenschappelijk 
onderzoek nodig naar prognostische factoren voor functioneel herstel en naar 
screeningsinstrumenten. Bovendien is meer inzicht in de korte en lange termijn gevolgen 
van kritieke ziekte op het functioneren nodig om een gericht revalidatietraject voor IC-
overlevenden en hun families te ontwikkelen. Het doel van dit proefschrift is om het verloop 
en de prognose van het functioneren van IC-overlevenden, die gedurende 48 uur of langer 
beademd zijn geweest, te verkennen en te onderzoeken op welke wijze symptomen van 
PICS vroegtijdig kunnen worden opgespoord. De kennis die in dit proefschrift is verzameld 
draagt   bij aan de ontwikkeling van een optimaal revalidatietraject voor IC-overlevenden en 
hun familieleden, teneinde de kwaliteit van (over)leven te verbeteren. In Hoofdstuk 1 
worden de achtergrond en doestellingen die aan dit proefschrift ten grondslag liggen 
geïntroduceerd.   
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een dwarsdoorsnede-onderzoek, waarin de 
functionele status en de mogelijke determinanten voor functionele status direct na ontslag 
van de IC werden onderzocht. In deze observationele studie werden activiteiten van het 
dagelijks leven, spierkracht, sensibiliteit, loopcapaciteit en cognitief functioneren in 69 IC-
patiënten geëvalueerd. Daarnaast werd de voorspellende waarde van de functionele status 
voorafgaand aan de IC-opname, leeftijd, ernst van de ziekte bij opname en beademingsduur 
als mogelijke determinanten voor functionele status binnen de eerste week na IC-ontslag 
onderzocht. In de eerste week na IC-ontslag was de algehele functionele status slecht 
(mediane Barthel Index score 6 van 20). Van de onderzochte patiënten was 76% in grote 
mate afhankelijk, 15% matig afhankelijk en 9% enigszins afhankelijk van de hulp van anderen 
voor het uitvoeren van activiteiten van het dagelijkse leven (ADL). De mediane knijpkracht 
was 50% lager ten opzichte van normgegevens en 73% van de patiënten was niet in staat 
om zelfstandig te lopen (Functional Ambulation Categories ≤ 3). Naast deze fysieke 
beperkingen had 30% van de patiënten aanwijzingen voor cognitieve stoornissen (Mini 
Mental State Examination <24). Een langere beademingsduur hing samen met een slechtere 
functionele status direct na ontslag van de IC, terwijl leeftijd, kwaliteit van leven vóór IC-
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opname en ernst van de ziekte bij IC-opname niet geassocieerd waren. Verminderde 
knijpkracht en loopvermogen werden geïdentificeerd als verklarende factoren voor een 
slechtere functionele status. Gezien de ernstige functionele beperkingen in het uitvoeren 
van ADL onmiddellijk na IC-ontslag, adviseren wij om alle patiënten die langer dan 48 uur 
op de IC beademd zijn geweest te screenen op fysieke, cognitieve en mentale problemen, 
om zo vroeg mogelijk interdisciplinaire revalidatiebehandeling te starten. Op basis van de 
hoge prevalentie van lichamelijke beperkingen na IC-ontslag en de resultaten van eerdere 
studies, wordt aangenomen dat op de IC verworven spierzwakte (ICU-acquired weakness 
[ICU-AW]) een belangrijke bepalende factor is voor het fysiek functioneren op de lange 
termijn. In de studies in Hoofdstuk 3 en 4 wordt de invloed van ICU-AW op de functionele 
status in IC-overlevenden onderzocht door patiënten met en zonder ICU-AW te 
vergelijken.   
Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een prospectieve observationele studie van 156 
patiënten naar de invloed van ICU-AW op post-IC sterfte en fysiek functioneren, 6 maanden 
na IC-ontslag. ICU-AW werd bij wakkere en instrueerbare patiënten vastgesteld aan de 
hand van manuele spierkrachtmeting volgens de Medical Research Council (MRC) som 
score van <48. Potentiele verstorende factoren werden a priori gedefinieerd als: leeftijd, 
geslacht, co-morbiditeit (Charlson co-morbiditeit index), het optreden van septische shock 
en ernst van de ziekte (APACHE IV score en SOFA score) bij IC-opname. Drieëntwintig 
patiënten (20 met ICU-AW) overleden op de IC en nog eens 25 patiënten (17 met ICU-AW) 
overleden binnen 6 maanden na IC-ontslag. Het fysiek functioneren werd in 96  
IC-overlevenden gemeten (39 patiënten met ICU-AW) met de Short-Form Health Survey  
(SF-36), domein fysiek functioneren (PF). ICU-AW was onafhankelijk geassocieerd met een 
hogere post-IC sterfte en met een klinisch relevant slechter fysiek functioneren, 6  
maanden na IC-ontslag. Ook werden er meer patiënten met ICU-AW naar een  
revalidatie-instelling ontslagen en konden patiënten zonder ICU-AW vaker direct naar huis 
worden ontslagen vanuit het ziekenhuis. Op basis van deze bevindingen dienen patiënten 
met ICU-AW te worden beschouwd als belangrijke doelgroep voor revalidatiebehandeling. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een longitudinale cohort studie, waarin de 
functionele status met betrekking tot het fysieke, psychische en sociale functioneren van 
60 patiënten met en 73 patiënten zonder ICU-AW werd vergeleken. Daarnaast werden 
determinanten voor de functionele status op korte en lange termijn onderzocht. De 
functionele status werd op 3, 6 en 12 maanden na IC-ontslag gemeten met de Sickness 
Impact Profile 68 (SIP68). ICU-AW bleek een onafhankelijke voorspeller voor verminderde 
functionele status op 3 maanden na IC-ontslag. Drie maanden na IC-ontslag waren 63%  
van de patiënten met ICU-AW ernstig beperkt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
(ADL) in vergelijking tot 30% van de patiënten zonder ICU-AW. Ook 1 jaar na IC-ontslag 
waren patiënten met ICU-AW meer beperkt in hun fysiek functioneren dan patiënten 
zonder ICU-AW. Het psychisch en sociaal functioneren was vergelijkbaar bij patiënten met 
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en zonder ICU-AW op de verschillende meetmomenten. Onafhankelijk van ICU-AW was het 
sociaal functioneren in het merendeel van de IC-overlevenden ernstig beperkt gedurende 
het eerste jaar na IC-ontslag. Een gestructureerd interdisciplinair revalidatietraject zou IC-
overlevenden kunnen helpen om hun functioneel herstel te verbeteren en de participatie 
in het sociale leven te optimaliseren. Naast het brede scala aan langdurige beperkingen in 
het dagelijks functioneren wordt het overleven van een ernstige ziekte ook in verband 
gebracht met een verminderde kwaliteit van leven (KvL). In de klinische praktijk zien we dat 
IC-patiënten met vergelijkbare functionele beperkingen na ontslag uit het ziekenhuis 
aanzienlijke individuele verschillen vertonen in KvL. Onze hypothese was dat de persoonlijke 
coping stijl mogelijk verband houdt met KvL, zoals dit ook in andere patiënten populaties 
met chronische ziekte of traumatisch letsel is aangetoond.  
Hoofdstuk 5 richt zich op coping stijlen en kwaliteit van leven (KvL) in IC-overlevenden. In 
een cross-sectionele multicenter studie van 104 patiënten werden 3 maanden na IC-ontslag 
de coping stijlen en het verband met KvL onderzocht. Coping stijl (taakgerichte-, 
emotiegerichte- en vermijdingsgerichte coping) werd in kaart gebracht met de Coping 
Inventory for Stressful Situations (CISS-21) en kwaliteit van leven werd gemeten met de 
Physical Component Score (PCS) en Mental Component Score (MCS) van de 36-item Short 
Form Health Survey (SF-36). Een emotiegerichte coping stijl was onafhankelijk geassocieerd 
met een verminderde mentale gezondheid (SF-36 MCS), maar niet met fysiek functioneren 
(SF-36 PCS). Dit impliceert dat IC-overlevenden met een overwegend emotiegerichte 
coping stijl baat zouden kunnen hebben bij gerichte psycho-educatieve interventies, zoals 
probleemoplossende therapie of cognitieve gedragstherapie. Aanvullend onderzoek is 
nodig om de specifieke rol van coping stijl op het lange termijn herstel van IC-overlevenden 
te onderzoeken en na te gaan hoe deze kan worden beïnvloed. Om de langdurige fysieke, 
cognitieve en mentale gezondheidsproblemen bij IC-overlevenden te monitoren en te 
verminderen, worden IC-nazorg poli’s aanbevolen. De optimale opzet, organisatievorm, 
timing en inhoud zijn nog niet vastgesteld.   
Hoofdstuk 6 beschrijft de implementatie en evaluatie van twee IC-nazorg poli’s in een 
academisch en een algemeen ziekenhuis. In een prospectieve multicenter studie werden 
115 IC-patiënten geïncludeerd, die ≥ 48 uur op de IC waren beademd en na hun 
ziekenhuisverblijf met ontslag naar huis gingen. De haalbaarheid van de IC-nazorg poli werd 
onderzocht aan de hand van 1) het aantal geïncludeerde IC-patiënten die de nazorg poli 
bezochten, 2) de prevalentie van IC-gerelateerde problemen met noodzaak voor 
aanvullende behandeling, en 3) de patiënten tevredenheid. 49% (academisch ziekenhuis), 
respectievelijk 67% (algemeen ziekenhuis) van de patiënten die in aanmerking kwamen 
voor IC-nazorg bezochten de poli. Het merendeel van de patiënten had functionele 
beperkingen en voor 68% van de patiënten was verwijzing nodig voor aanvullende 
diagnostiek en behandeling. Het gebruik van gevalideerde screeningsinstrumenten met 
afkapwaardes maakt de identificatie van symptomen van PICS in ex IC-patiënten en hun 
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familieleden mogelijk. Daarnaast werd de verstrekte informatie over PICS/PICS-F zeer 
gewaardeerd door patiënten en familieleden. Op deze wijze ondersteunen IC-nazorg poli’s 
de continuïteit van de (revalidatie) behandeling na ontslag uit het ziekenhuis.   
Hoofdstuk 7 bevat de algemene discussie van het proefschrift. In dit hoofdstuk worden de 
belangrijkste bevindingen, methodologische tekortkomingen en klinische implicaties 
besproken. Tenslotte worden aanbevelingen voor een gestructureerd revalidatietraject en 
voor toekomstig onderzoek gegeven. Dit proefschrift toont aan dat een IC-opname met 
een beademingsduur van 48 uur of langer een grote invloed heeft op het dagelijks 
functioneren van IC-overlevenden. Gedurende het eerste jaar na kritieke ziekte worden in 
een aanzienlijk deel van de IC-overlevenden stoornissen in lichaamsfuncties, beperkingen 
in activiteiten en restricties in participatie gevonden, die ook de kwaliteit van leven van 
familieleden beïnvloeden. De meerderheid van de IC-overlevenden ontvangt onvoldoende 
revalidatiebehandeling na ontslag uit het ziekenhuis. Deze bevindingen impliceren dat IC-
overlevenden en hun familieleden nauwlettend gevolgd moeten worden na ontslag van de 
IC en na ontslag uit het ziekenhuis om IC-gerelateerde symptomen vroeg te identificeren en 
passende interdisciplinaire revalidatiebehandeling te starten. Daarom adviseren wij een 
gestructureerd, interdisciplinair stepped-care revalidatietraject, bestaande uit een klinische 
screening met gevalideerde meetinstrumenten, geïndividualiseerde interdisciplinaire 
revalidatiebehandeling en adequate overdracht bij alle transities van zorg. Voor de verdere 
ontwikkeling van een dergelijk stepped-care revalidatietraject zijn gerandomiseerde 
klinische studies nodig om de (kosten-) effectiviteit te onderzoeken. Ook de effectiviteit 
van specifieke interventies, die gericht zijn op de verschillende symptomen van PICS, 
moeten verder worden onderzocht. Daarnaast is het nodig om de vroegtijdige identificatie 
en triage van IC-overlevenden met een hoog risico op verminderd functioneel herstel 
verder te onderzoeken. 




