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Cardiologische Zorgbrug van start
In de Cardiologische Zorgbrug wordt het effect van een combinatie van
ziekenhuisopname onderzocht bij kwetsbare oudere cardiologische patiënten om

Patricia Jepma en Lotte Verweij, Onderzoekers
Complex Care & Docent HBO-Verpleegkunde,
Kenniscentrum ACHIEVE, Hogeschool van
Amsterdam, Amsterdam

heropname en overlijden te voorkomen. Voor deze multicenter gerandomiseerde

E-mail: p.jepma@hva.nl

case management, disease management en hartrevalidatie tijdens en na

studie, die op 1 juni 2017 van start is gegaan, worden vijfhonderd personen uit deze
patiëntengroep geïncludeerd in vijf verschillende ziekenhuizen.

Inleiding
In Nederland neemt de bevolking
van 65 jaar en ouder tussen 2016 en
2040 toe van 16% naar 26%.1 Door
de toenemende vergrijzing en langere
levensduur verwacht de Nederlandse
Hartstichting tot 2040 ook een stijging
van het aantal mensen met hart- en vaatziekten met 65%.2 Internationale cijfers
laten zien dat 20% van de cardiologische
patiënten van 65 jaar en ouder binnen
de eerste maand na een cardiologische
ziekenhuisopname wordt heropgenomen en dat ruim 10% na een cardiologische ziekenhuisopname overlijdt.3
Door de stijging van het aantal ouderen zal naar verwachting ook het
aantal kwetsbare ouderen aanzienlijk
toenemen, met 68% (van 470.000 naar
1.160.000) tussen 2010 en 2030.4 Er
is geen eenduidige definitie van kwetsbaarheid, maar deze groep kenmerkt
zich door een verhoogd risico op functieverlies en complicaties tijdens en
na ziekenhuisopname.5 Bij kwetsbare
oudere cardiologische patiënten wordt
in de praktijk de aanwezigheid van
geriatrische problemen onvoldoende
herkend en behandeld, terwijl deze de
cardiologische behandeling complexer
kunnen maken.6 Veel voorkomende
voorbeelden zijn therapieontrouw
vanwege cognitieve 
achteruitgang6
en het niet participeren in hartrevalidatie vanwege fysieke beperkingen7
en transportproblemen.8 Voor deze
complexe patiënten is de transitie in
zorg, waarbij ze zich tussen verschillende zorgsituaties verplaatsen zoals
van ziekenhuis naar thuissituatie, een
belangrijk risico voor negatieve gezondheidsuitkomsten. Dit risico wordt
veroorzaakt door communicatieproblemen en het ontbreken van een
134

verkoepelend beeld van de zorgbeo
hoeftes van de patiënt.9

Transmurale Zorgbrug
Adequate begeleiding en vroege signalering tijdens ziekenhuisopname,
rond ontslag en in de eerste periode
na ontslag zijn voor kwetsbare ouderen essentieel om risico’s van heropname en overlijden te beperken. In
de Transmurale Zorgbrug studie van
Buurman et al.10 verzorgde een geriatrisch team deze transmurale zorg bij
geriatrische patiënten tijdens ziekenhuisopname. In de eerste periode na
ontslag deed een wijkverpleegkundige dit, die als casemanager de zorg
continueerde. In deze studie werd
een reductie van 25% op mortaliteit
binnen zes maanden na ziekenhuisopname bereikt (HR 0.75, 95% CI
0.56-0.99, P=0.045). Er werden echter
geen effecten gevonden op het functioneren in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-functioneren) of
heropname. Een mogelijke verklaring
is dat de focus in de begeleiding op de
generieke gezondheidstoestand van de
patiënt lag, waarbij de ziektespecifieke
begeleiding (zoals vroege signalering
van complicaties) en revalidatie na
ziekenhuisopname ontbraken.

RESPONSE-studie
De ziektespecifieke begeleiding, ook
wel disease management genoemd,
stond juist centraal in de RESPONSEstudie.11 Patiënten die een acuut coronair syndroom hadden doorgemaakt,
werden poliklinisch behandeld door
een verpleegkundige met specifieke
aandacht voor cardiovasculaire risicofactoren, leefstijl en therapietrouw.
In deze studie werd een risicoreductie

van 17,4% (P=0.021) bereikt op de
SCORE, een instrument dat een schatting geeft van het risico op cardiovasculaire mortaliteit binnen 10 jaar.
Daarnaast werd er een reductie van
34,8% (P=0.023) gevonden op het
aantal heropnames.

Opzet Cardiologische Zorgbrug
De Transmurale Zorgbrug10 en de
RESPONSE-studie11 vormen de basis
van de Cardiologische Zorgbrug (CZB),
waarbij in een verpleegkundig gecoördineerde transmurale interventie
de cardiologische en geriatrische zorg
worden geïntegreerd en hartrevalidatie
in de thuissituatie wordt aangeboden
aan kwetsbare oudere cardiologische
patiënten. Het effect van de CZB wordt
onderzocht op het aantal heropnames en
overlijden in de eerste zes maanden na
een cardiologische ziekenhuisopname.

Studie ontwerp
De CZB is een gerandomiseerd onderzoek dat in de klinische fase wordt
aangeboden in vijf ziekenhuizen in
Amsterdam en het Gooi en waarbij in
de ontslagfase en postklinische fase
vijf thuiszorgorganisaties zijn betrokken (zie kader). De hartrevalidatie in
de thuissituatie wordt aangeboden
door fysiotherapeuten in de eerste
lijn. In de CZB worden 500 patiënten
geïncludeerd met een follow-up tijd

van twaalf maanden na de cardiologische ziekenhuisopname. De studie
is gestart op 1 juni 2017 en zal naar
verwachting op 31 juli 2019 zijn afgerond.

Studiepopulatie

Lotte Verweij
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Randomisatie en blindering
De CZB is een enkelgeblindeerde studie. Om bias te voorkomen ontvangen patiënten voor informed consent
de informatie dat onderzoek wordt
gedaan naar het herstel van oudere
cardiologische patiënten tijdens en
na ziekenhuisopname. Na follow-up
ontvangt de patiënt de complete
informatie over de inhoud van de
studie en de toegewezen behandeling. Zorgverleners binnen de CZB
kunnen niet worden geblindeerd. De
follow-up metingen worden uitgevoerd door geblindeerde onderzoeksverpleegkundigen en de statistische
analyses door de geblindeerde onderzoekers.

Uitkomsten
De primaire uitkomst is de incidentie van de eerste ongeplande heropname of het overlijden binnen zes
maanden na randomisatie. Secundaire uitkomsten zijn heropname en

 verlijden op drie en twaalf maanden,
o
functioneren in (instrumentele) algemene dagelijkse levensverrichtingen
(ADL-/iADL-functioneren), functionele capaciteit, therapietrouw, angst,
depressie, kwaliteit van leven, mantelzorgbelasting, gezondheidszorggebruik en kosteneffectiviteit. De uitkomsten worden telefonisch gemeten
op drie en twaalf maanden en tijdens
een huisbezoek met fysieke metingen
op zes maanden.

CZB-programma
Voor randomisatie
Bij alle patiënten neemt de cardiologische onderzoeksverpleegkundige een
geriatrische anamnese (CGA) af binnen 72 uur na ziekenhuisopname. Het
CGA identificeert geriatrische problematiek op somatisch, psychologisch,
sociaal en functioneel domein en
bevat ook een aantal fysieke testen om
kracht, balans en coördinatie in kaart
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voor minstens 48 uur worden geïdentificeerd aan de hand van de screeningstool voor kwetsbare ouderen van
het veiligheidsmanagementsysteem
(VMS).5 Elk ziekenhuis neemt deze
screeningsvragen af over ADL-functioneren, valrisico, ondervoeding en
delirium in de verpleegkundige anamnese. Cardiologische patiënten van
70-79 jaar met een positieve score op
tenminste twee gebieden en patiënten
van 80 jaar en ouder met een positieve
score op tenminste één gebied kunnen
worden geïncludeerd.
Exclusiecriteria voor de studie zijn:
cognitieve beperkingen (Mini-Mental State Examination < 15 of een
gediagnosticeerd delier), congenitale
hartaandoening, levensverwachting
korter dan drie maanden, ontslag naar
een verpleeghuis, overplaatsing naar
een andere verpleegafdeling of ander
ziekenhuis dat niet deelneemt aan de
CZB of niet in staat zijn om in het
Nederlands te communiceren.

Vier huisbezoeken van wijkverpleegkundige binnen zes weken voor evaluatie en bijstelling
zorgbehandelplan, medicatie, hartrevalidatie en leefstijl

Figuur 1. Schematische weergave van het Cardiologische Zorgbrug programma
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Onderzoeksverpleegkundigen Femke
van Brenk, Marleen van Leeuwen en
Jack Dunselman vieren de start van de
Cardiologische Zorgbrug.
te brengen. Het CGA helpt de cardiologisch verpleegkundige om de patiënt
meer generiek te observeren en geriatrische problematiek tijdig te signaleren. Na afname van het CGA worden
patiënten gerandomiseerd en via loting
geplaatst in een interventiegroep (Cardiologische Zorgbrug interventie) en
een controlegroep (standaardzorg).

Interventie
De CZB wordt aangeboden in de klinische
fase, ontslagfase en postklinische fase. De
interventie bestaat uit de componenten
case management, disease management
en hartrevalidatie in de thuissituatie. Een
schematische weergave van de interventie
is weergegeven in figuur 1.

Klinische fase
Op basis van de geïdentificeerde problemen uit het CGA ontvangen patiënten op de afdelingen cardiologie
en cardiothoracale chirurgie in de
interventiegroep een zorgbehandelplan dat in samenspraak tussen de
patiënt, de cardiologische onderzoeksverpleegkundige en eventueel
de mantelzorger wordt opgesteld. De
afdeling geriatrie wordt geconsulteerd
voor aanvullende behandeladviezen
bij de identificatie van één probleem
binnen het psychische domein of vijf
geriatrische problemen in totaal. Het
zorgbehandelplan dat cardiologische

en geriatrische zorg integreert is leidend tijdens en na ziekenhuisopname.

Ontslagfase
Tenminste één dag voor ontslag
komt de wijkverpleegkundige naar
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het ziekenhuis voor een ‘warme overdracht’. Ze ontvangt tijdens deze mondelinge, face-to-face overdracht met
de cardiologisch onderzoeksverpleegkundige informatie over de diagnose
en behandeling tijdens ziekenhuisopname, leefregels voor na ontslag, een
medicatieoverdracht en het zorgbehandelplan van de cardiologische onderzoeksverpleegkundige. Ook vindt er
een kennismaking plaats met de patiënt
en zijn familie. De cardiologische
onderzoeksverpleegkundige meldt de

patiënt ook aan bij de fysiotherapeut
voor de hartrevalidatie aan huis.

Postklinische fase
De zorg wordt in de thuissituatie
gecontinueerd door de wijkverpleegkundige en de fysiotherapeut. De
nadruk van de zorg ligt in de eerste
maand na ziekenhuisopname, omdat
in deze periode het risico voor functieverlies, heropname en overlijden
het grootst is. De wijkverpleegkundige bezoekt de patiënt binnen twee
werkdagen en binnen één, drie en
zes weken na ontslag. Op indicatie is
er nog een extra huisbezoek binnen
twaalf weken na ziekenhuisopname
mogelijk. Tijdens de huisbezoeken
staan medicatieverificatie, vroege
signalering van (cardiologische)
symptomen en het zorgbehandelplan
centraal. De wijkverpleegkundige
kan contact opnemen met een apotheker die betrokken is bij de Cardiologische Zorgbrug in het geval
van 
medicatiefouten, gesignaleerde
bijwerkingen of onduidelijkheden
rondom de medicatie. Bij veranderingen in de gezondheidstoestand neemt
de wijkverpleegkundige contact op
met de huisarts of met het cardiologisch team uit het ziekenhuis. Een
belangrijke taak van de wijkverpleegkundige is om tijdens de huisbezoeken in te schatten of er aanvullende
zorg geïndiceerd is, dit kan dan worden ingezet.
De fysiotherapeut houdt met de wijkverpleegkundige een gezamenlijke
intake binnen één week na ontslag
om samen met de patiënt een revalidatieplan op te stellen. De fysiotherapeut voert negen behandelingen
uit binnen de eerste zes weken na
ziekenhuisopname en staat in nauw
contact met de 
wijkverpleegkundige
om de gezondheid van de p
atiënt

te monitoren. Afhankelijk van de
toestand van de patiënt wordt een
bewegingsprogramma gevolgd dat

stapsgewijs van lage intensiteit,
gericht op functionele revalidatie, tot
aan intensievere inspanning gaat. Na
de negen behandelingen beoordeelt
de fysiotherapeut of doorbehandeling
wenselijk is of dat het relevant is om
iemand door te verwijzen naar poliklinische hartrevalidatie.
Patiënten die tijdens de studieperiode van 12 maanden worden
heropgenomen, ontvangen opnieuw

de interventie met de warme overdracht en huisbezoeken door de
wijkverpleegkundigen. De fysiotherapeutische interventie wordt eenmalig
aangeboden tijdens de ziekenhuisopname waarin de patiënt in de studie is
geïncludeerd.
Begrippenlijst
Bias: een systematische fout binnen
een wetenschappelijk onderzoek
dat de uitkomsten van het onderzoek
kan vertekenen en kan leiden tot een
onderschatting, overschatting of
veranderde richting van het effect.
Blindering: door blindering kunnen
de patiënt, behandelaar en/of onderzoekers ongeïnformeerd blijven over
de toegewezen studiebehandeling
waardoor zij de interventie en de
uitkomsten niet kunnen beïnvloeden.
Follow-up: periode waarin de patiënt
wordt gevolgd vanaf het informed
consent tot het einde van de studieperiode.
Informed consent: procedure waarbij
de patiënt wordt geïnformeerd
over het doel en de inhoud van een
wetenschappelijk onderzoek en
vervolgens om toestemming wordt
gevraagd voor vrijwillige deelname
aan een onderzoek.
Randomiseren: het willekeurig
verdelen van patiënten in verschillende groepen binnen een onderzoek
met als doel vergelijkbare groepen
te creëren met betrekking tot de
prognose.
Bron: Bouter LM, van Dongen
MCJM, Zielhuis GA. Epidemiologisch
Onderzoek: Opzet en interpretatie.
6e druk. Houten: Bohn Stafleu van
Loghum: 2010.
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Scholing Transmurale Ouderenzorg o.l.v. Bianca Buurman, hoogleraar acute
ouderenzorg bij het AMC (rechts bij het raam).

Controlegroep
Na afname van het CGA ontvangen
patiënten in de controlegroep zorg
volgens de huidige normen (standaardzorg) op basis van richtlijnen.
Geïdentificeerde problemen uit het
CGA worden doorgegeven aan de
dienstdoende verpleegkundige van de
patiënt die kan besluiten zelf interventies in te zetten. Verder zal de
standaardzorg voor zowel de interventiegroep als controlegroep bestaan uit
de benodigde zorg tijdens de cardiologische opname, een ontslagbrief naar
de huisarts, poliklinische 
controles
bij de cardioloog en/of gespecialiseerd verpleegkundige en/of huisarts,
benodigde thuiszorg, bijvoorbeeld in
het kader van ADL-zorg en eventueel
poliklinische hartrevalidatie volgens
de multidisciplinaire richtlijn voor
hartrevalidatie van de Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie als de
patiënt daartoe in staat is.

Scholing
In de CZB worden case management,
disease management en h
 artrevalidatie
in de thuissituatie gecombineerd tijdens de klinische fase, ontslagfase en
postklinische fase. De cardiologische
onderzoeksverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen volgen een postHBO scholing over transmurale zorg
voor ouderen die is gericht op case
management. Hierin leren zij het afnemen en interpreteren van het CGA en
het inzetten van passende (interdisciplinaire) interventies. Daarnaast is er
een CZB-scholing ontwikkeld voor de
cardiologische onderzoeksverpleeg-

kundigen, wijkverpleegkundigen en
fysiotherapeuten. Hierin staat disease
management centraal. Kennismaking
en interdisciplinaire samenwerking
tussen de cardiologische onderzoeksverpleegkundige, wijkverpleegkundige en fysiotherapeut zijn belangrijk
onderdelen van de scholing en de
interventie. Meer informatie over de
aangeboden Post-HBO scholingen is
te vinden op http://www.hva.nl/achieve

Wetenschappelijk onderzoek richt
zich momenteel voornamelijk op de
afzonderlijke componenten van case
management, disease management en
hartrevalidatie met wisselende resultaten. Het aanbieden van deze afzonderlijke componenten van zorg sluit
mogelijk onvoldoende aan bij de zorgbehoeftes van kwetsbare oudere cardiologische patiënten. We verwachten
dat het aanbieden van een combinatie van case management, disease
management en hartrevalidatie kan
leiden tot betere resultaten.
De CZB zal bijdragen aan de kennis over de effectiviteit van een
verpleegkundig gecoördineerde transmurale interventie voor kwetsbare
oudere cardiologische patiënten door

Discussie
Kwetsbare oudere patiënten hebben na
een cardiologische ziekenhuisopname
een verhoogd risico op heropname en
overlijden.12 De Cardiologische Zorgbrug beoogt dit risico te verkleinen op de
afdelingen cardiologie of c ardiothoracale
chirurgie. Deze kwetsbare doelgroep
wordt op dit moment vaak uitgesloten
van wetenschappelijk onderzoek, waardoor wetenschappelijk bewijs over de
beste behandeling en prognose van deze
doelgroep ontbreekt.13
Binnen de Cardiologische Zorgbrug
worden case management, disease
management en hartrevalidatie in de
thuissituatie gecombineerd door interdisciplinaire samenwerking tussen de
specialismen cardiologie en geriatrie en
meer specifiek die van cardiologische
onderzoeksverpleegkundigen,
wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten
tijdens de klinische fase, ontslagfase en
postklinische fase. Deze interdisciplinaire samenwerking is een b
 elangrijk
element binnen de CZB die wordt versterkt door de interdisciplinaire scholing, de ‘warme overdracht’ tussen de
cardiologische
onderzoeksverpleeg-

De deelnemende ziekenhuizen zijn:
Academisch Medisch Centrum,
Amsterdam; Bovenij Ziekenhuis,
Amsterdam; MC Slotervaart, Amsterdam; Onze Lieve Vrouwe Gasthuis,
Amsterdam; Tergooi Ziekenhuis,
Blaricum; Ziekenhuis Amstelland,
Amstelveen. De betrokken thuiszorg
organisaties zijn: Amstelring; Buurtzorg Nederland; Cordaan Thuiszorg;
Evean; Vivium Zorggroep.
De CZB is goedgekeurd door de
Medische Ethische Commissie van
het AMC (Protocol ID: MEC2016_024)
en is gesubsidieerd door het
ZonMw-programma ‘Tussen Weten
en Doen II” (520002002) en medegefinancierd door De Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek.
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kundige en wijkverpleegkundige en het
intakegesprek van de fysiotherapeut
in aanwezigheid van de wijkverpleegkundige. Met deze interdisciplinaire
samenwerking beogen we continuïteit
van zorg tijdens en na ziekenhuisopname te bereiken en informatieverlies
tussen disciplines te voorkomen.
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het combineren en integreren van case
management, disease management en
hartrevalidatie. We verwachten met
de CZB te kunnen bijdragen aan een
statistisch significante reductie op
heropname en overlijden binnen zes
maanden.
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Met dank aan Corine Latour, Raoul Engelbert, Ron Peters en Wilma Scholte op Reimer voor hun bijdragen aan dit artikel.
-advertentie-

Bijscholing klinische elektrofysiologie
voor beginners en licht gevorderden 2017

Erasmus MC
Academie

Deze vierdaagse scholing is bedoeld voor verpleegkundigen en technici die
betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met ritmestoornissen,
pacemakers en ICD’s.

uitdagend
leren

Tijdens deze scholing wordt uitgebreid ingegaan op de invasieve
diagnostiek en behandeling van atriumfibrilleen,
supraventriculaire en ventriculaire ritmestoornissen.
(Leadless) Pacemakers en (subcutane) ICD’s worden besproken:
• indicaties voor implantatie
• implantatietechnieken
• (dys-)functie pacemaker en ICD’s
• programmatie
Om deel te nemen aan de scholing is
enige basiskennis van elektrofysiologie
en pacemakers/ICD’s aan te bevelen.

DATA: 28-29 november en
12-13 december 2017
Info:
e-mail: iaz@erasmusmc.nl
telefoon:
010-7043847
info: iaz@erasmusmc.nl of http://www.erasmusmc.nl/academie
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