APRI L 2O1B

WETENSCHAPPEL¡JKE PUBLICATIES

Gepromoveerd of afgestudeerd? Mail naar jolande@venticare.nl

lntensive Care
Toegepaste kl i n i metrie
op de lntensive Care
lC-verpleegkundige en researchcoördinator
Saskia R'rjkenberg promoveerde onlangs op

Septische patiënten antibiotica in de ambulance?
Aan deze grote Nederlandse studie deden

tien regionale ambulancediensten mee die
samen 34 ziekenhuizen bedienen. Belang-

rijkste vraag: 'Kan de sterfte door sepsis
verbeteren door antibioticatoediening in
de ambulance?'

Voor de studie werd het ambulancepersoneel getraind om de sepsispatiënt te
herkennen en te classificeren. Daarna werd
de patiënt gerandomiseerd naar: 'normale'
zorg (vocht en zuurstof; standaard groep)
of vroege antibioticatoed iening (cef-

triaxon; AB groep). De primaire uitkomst
was sterfte na 28 dagen. Om het effect
van training naar sepsisherkenning te
onderzoeken werd ook gekeken naar het
verschil in tijd voordat antibiotica werden
toegediend tussen de ambulancediensten en de SEH. ln totaal werden tussen

juni 2014 en juni2Ot6 2672patiënten
geincludeerd; 1535 in de AB groep en
!137 in de standaard groep. ln de AB groep
kregen patiënten 2ó minuten voor de 5EH
antibiotica. In de standaard groep leek er
door de training wel een duidelijk snellere
toediening van AB op de SEH te zijn: 70
versus 93 minuten, maar dit verschil was
niet statistisch significant. Na 28 dagen
waren 120 patiënten overleden (8%) in
de AB groep

en93 (8%l in de standaard

groep. Er was in de AB groep bij 7 patiënten sprake van een (milde) allergische
reactie. Ondanks dat door de training de
sepsisherkenning verbetert, levert het
in de ambulance toedienen van AB (9ó
minuten eerder dan in het ziekenhuis) geen
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Gedurende het verblijf op een lntensive Care

85.000 patiënten op een lC opgenomen
waarbij steeds meer patiënten overleven;
ruim 80 procent. Maar een jaar na lC-op-

de klinimetrische eigenschappen van een

incontinentie geassocieerde dermatitis (lAD).

aantal meetinstrumenten op de lC,
is

onderverdeeld in vier

ln Nederland worden jaarlijks meer dan

werd uitgevoerd op 48

de SEH met trauma's van spieren of botten;

patiënten nog lichamelüke, psychische, cog-

uiteenlopend van kneuzingen tot band- en

nitieve klachten of een combinatie hiervan.

ziekenhuizen. Men heeft gekeken naar risico-

Klachten die tijdens de lC-opname zijn ont-

factoren die bijdragen aan het ontwikkelen

staan, of zijn verslechterd, het zogeheten

van huidbeschadiging door IAD categorie 2

post-intensive care syndroom (PICS). PICS

(lAD-2) bij patiënten die in de voorafgaande

is pas in

dagen incontinent waren geweest van

en ondanks dat er al veel onderzoek

feces. Per patiënt werden 23 risicofactoren

gedaan, is er nog veel onbekend. Zo weten

tiënten onderzocht. Het tweede onderdeel

geinventariseerd, gebaseerd op wetenschap-

we niet welke patiënten een verhoogd risico

meld met vragenlijsten en worden gegevens

behandelt het continu meten van de QT-tijd.
ln het derde onderdeel wordt de continu
subcutane glucosemeter onderzocht

pelijke literatuur en klinische expertise van

hebben op PICS, welke klachten het meest

verzameld over (verzekerde)zorgconsu mp-

de onderzoekers. Hierna is gekeken welke

voorkomen, hoelang de klachten aanhou-

tie. De studie wordt uitgevoerd in Nijmegen

zaken de kans op het ontstaan van huidbe-

den en hoe dit de dit de gezondheidstoe-

(Radboudumc Nijmegen, Canisius-Wilhel-

en deel vier beschrijft de klinimetrische

schadiging bij fecale incontinentie vergroten.

stand.van de patiënten op de lange termijn

mina Ziekenhuis) Boxmeer (Maasziekenhuis

eigenschappen vân een meetinstrument om

Zij deden dit op basis van het vergelijken van

beinvloedt.

Pantein) en in Uden (ziekenhuis Bernhoven).

EBP-attitudes en EBP-kennis en vaardighe-

de incontinente patiënten die wel huidbe-

Recent is in Nederland een grootscha-

Het studieprotocol is recent gepubliceerd

den onder verpleegkundige te meten.

schadigingen opliepen versus patiënten die

lig onderzoek gestart, MON ITOR-lC

in de BMJ Open (2) en dit grootschalige

ln het eerste deel van het proefschrift

dit niet kregen.

('Meten van gevolgen van intensieve zorg

onderzoek geeft ons in de nabije toekomst
veel inzicht over de lC-patiränt nazijn/haar

onderzocht van twee pijnobservatieschalen

Van de 20ó patiënten ontwikkelden er 95

voor lntensive Care patiënten'), waarin
lC-patienten voor een periode van 5 jaar

voor mechanisch beademde lC-patiënten,

(46%) een hu idbeschadiging. Risicofactoren

worden gevolgd.

rijke bijdrage leveren aan hoe de lC-nazorg

die niet kunnen communiceren: de Beha-

voor het ontwikkelen van IAD-2 zijn diarree,

vioral Pain Scale (BPS) en de Critical-Care

diabetes, leeftijd, roken, koorts en een lage

De 4 belangrijkste onderzoeksvragen

Pain Observation Tool (CPOT). De helft van

zuurstof saturatie. Het toepassen van incon-

hierbijzijn:

de lC-patiënten ervaart matige tot ernstige

tinentieluiers had een beschermend effect

1.

pijn tijdens rust en routinehandelingen.

tegen het ontwikkelen van IAD-2, en wordt

onderdelen en ieder deel beschrijft de kwa-

liteit van verschillende meetinstrumenten.
Niet alle meetinstrumenten voor lC-patiënten hebben goede meeteigenschappen of
zijn goed onderzocht. Terwijl dat natuurlijk
wel essentieel is. Als eerste worden twee
pijnobservatieschalen voor beademingspa-

wordt de validiteit en betrouwbaarheid

Onderzoek toont aan dat draaien een van
de meest pijnlijke handelingen op de lC
is. De CPOT had

betere klinimetrische

eigenschappen dan de BPS. Daarom is deze

pijnobservatieschaal vertaald in het Nederlands (CPOT-NL) en in een gemengde lC-populatie (algemene lC-patiënten en patiënten

validiteit,
betrouwbaarheid en het afkappunt voor
na cardiochirurgie) onderzocht op

pijn. De klinimetrische eigenschappen van

schreven als p'rjnstiller. Deze hebben echter
verschillende bijwerkingen (zowel cardiovasculair als gastro-intestinaal) en zorgen vaak

2012 voor het eerst beschreven(1)

voor interactie met andere medicijnen.

wordt

ln een dubbelblind gerandomiseerde studie

uitgevoerd op zowel de SEH als de huisartsen-

ontslag. Daarnaast gaat het ons een belangmoet worden ingericht. Bovendien geeft

het inzicht in de verhouding tussen kwaliteit
van leven en zorgkosten: het effect per
bestede euro op de gezondheidsuitkomst

als superieur gezien ten opzichte van het

nitieve en sociaaleconomische gevolgen
van een lC-opname tot 5 jaar na ontslag

('value-based healthcare ). Hiermee kan
de dialoog worden gevoerd of de gegeven

toepassen van absorberende matjes.

en welke factoren zijn hierop van invloed?

zorg in verhouding staat tot de investering

Wat zijn belangrijke voorspellers

(zorgkosten) en wat de verhouding zou

het bieden van preventie en behandeling van
AID-2. Er worden ook conclusies getrokken

voor fysieke, cognitieve en mentale

mogen zijn. Het onderzoeksproject levert

langetermij nuitkomsten?

informatie op voor patiënten, zorgprofessi-

over de verzorging van Al D-2, echter worden

3. Hoe verhouden de zorgconsumptie en

2.

deze niet onderbouwd door de resultaten

-kosten zich tot kwaliteit van leven gedurende 5 jaar na ontslag?

van deze studie.

er momenteel geen alternatief instrument
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beschikbaar en geen pijn meten bij deze
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kwetsbare populatie is geen optie. Het is

stu.2O18.O7.O14

de CPOT-NL bleken teleurstellend, echter is

spierletsel. Vaak worden NSAI D's voorge-

Wat zijn de lichamelijke, psychische, cog-

Deze uitkomsten kunnen ondersteunen bij

Von Domme, et al., lndependent

4.

Wat

is de

behoefte aan zorg en onder-

steuning van voormalige lC-patiënten
gedurende 5 jaar na ontslag?

Volstaat paracetamol als pijnstiller bij
patiënten met een acuut trauma van de

Er komen dagelijks tientallen patiënten op

name heeft 50 tot 75 procent van alle
Een onderzoek dat

Paracetamol of NSAID's;
that's the question?
extremiteit?

lntensive Care afdelingen in 27 Belgische

onals en -verzekeraars voor het vormgeven
en evalueren van zorg en nazorg. Daarbij

wordt rekening gehouden met de gezondheidstoestand en behoeften van patiënten.
Met deze inzichten kunnen patiënten en
hun naasten beter worden voorgelicht over

praktijk, werden patiënten behandeld met
paracetamol (PCM) (a000mg/dag), diclofenac
(150me/dae) of een combinatie van beide
gedurende 3 dagen. Een NRSwerd gebruikt
om pijnsensatie tussen de verschillende groepen te meten; in rust en tijdens bewegen 90

minuten na inname. Tevens werd gekeken of
en hoe in de 3 dagen na het trauma patiënten
hun pijn scoorden en ofze extra (andere)
p'rjnstilling nodig hadden. ln totaal werden
547 patiënten verdeeld over 3 groepen; 182

patiënten kregen PCM, 183 diclofenac, en
182 een combinatie van PCM en diclofenac.
PCM gaf een duidelijke verbetering van pijn
zowel in rust als na bewegen 90 minuten na
inname. Zowel diclofenac als de combinatie
behandeling gaven ook een vermindering in

pijnklachten. Erwas geen verschil in pijnreductie tussen de verschillende groepen.
Dat betekent dat PCM net zo goed werkt als
diclofenac of de combinatie van PCM en diclofenac. Opvallend is hierbijwel dat de afname
in pijn in

rust minimaal blijkttezijn en niet

verder verbetert als we diclofenac toevoegen. Dit kan betekenen dat men eerder

voor

opioiden kan kiezen. Door deze studie kan het

gebruikvan NSAID's mogelijkteruggedrongen worden.

de mogelijke gevolgen van een lC-opname.
Deze studie is de grootste studie naar de

langetermijngevolgen van een lC-opname in
Nederland. ln deze prospectieve cohortstu-

ook letten op andere signalen die op pijn

die worden alle lC-patiênten van 1ó jaar en

kunnen wijzen.

ouder geïncludeerd. Van minimaal 12.000
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Wat weten we nu eigenlijk van lC-patiënten nadat
ze zijn ontslagen u¡t het ziekenhuis?

ontwikkelt een gedeelte van de patiënten

Het proefschrift

Spoedeisende Hulp
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haar proefschrift over de beoordeling van

daarom noodzakelijk dat verpleegkundigen,
naast het frequent gebruik van de CPOT,

medicine van januari 2018.
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