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Kwaliteit van zorg in verzorgingshuizen staat wereldwijd onder druk. De zorg voor de 
bewoners is complexer geworden door veroudering van de bewoners en beperking van 
het aantal verpleeghuisbedden. Het verzorgend personeel van verzorgingshuizen is vaak 
onvoldoende opgeleid om de toenemende complexiteit van de zorg aan te kunnen. De 
meeste zorgorganisaties willen wel innoveren en hun kwaliteit verbeteren maar missen 
de expertise en financiële middelen . Huisartsen zijn verantwoordelijk voor de medische 
zorg in de verzorgingshuizen maar voelen zich vaak onvoldoende uitgerust qua tijd en 
kennis om deze complexe zorg te leveren. Effectieve interventies  voor chronisch zieken 
is in het algemeen afhankelijk van een multidisciplinaire benadering. Een dergelijke 
benadering omvat een gestructureerde geriatrische beoordeling, geprotocolleerde controle 
op medicatie, ondersteuning van de patiënt in het zelf beslissingen nemen en een intensief 
volgen van de patiënt. Bewoners van verzorgingshuizen hebben vaak meerdere chronische 
ziekten en worden door de gevolgen van deze ziekten bedreigd in hun functionele 
autonomie. Wij ontwikkelden daarom een multidisciplinair integraal zorgmodel  volgens 
het principe van het Chronisch Zorgmodel van Wagner et al. Dit multidisciplinaire 
integrale zorgmodel is niet gericht op de chronische ziekte zelf maar op de handicaps die 
chronische ziekten met zich meebrengen. Het omvat een drie maandelijkse beoordeling 
van de bewoners met behulp van de voor langdurige zorg ontwikkelde versie van het 
Resident Assessment Instrument (inter RAI-LTCF). Wij hebben de gebruiksvriendelijke 
internet applicatie genaamd RAIview gebruikt in ons onderzoek. Dit instrument bestaat 
uit een, alle domeinen van de geriatrie omvattende, vragenlijst die gekoppeld is aan 
probleemsignaleringen die de verzorgende een direct overzicht geven over de actuele 
gezondheidstoestand, de zorgbehoefte en de mogelijkheden van de bewoner. De 
probleemsignaleringen zijn weer gekoppeld aan protocollen die de verzorgende helpen 
meer inzicht te krijgen in de aard en mogelijke aanpak van de gesignaleerde problemen. 
Aan de hand van de gesignaleerde problemen kan de verzorgende samen met de bewoner 
en of zijn familie een zorgplan opstellen naar de wensen van de oudere zelf. Dit zorgplan 
wordt besproken met de huisarts en de verzorgende zet de afgesproken acties in gang 
en vervolgd de effecten daarvan. Ouderen met complexe zorgbehoeften kunnen in een 
multidisciplinair overleg (MDO) met de verantwoordelijke verzorgende (evv’er), de 
huisarts, specialist ouderengeneeskunde en psycholoog besproken worden.  Indien nodig 
kan de huisarts de specialist ouderengeneeskunde in consult vragen in complexe situaties. 
Er zijn bij ons weten  tot nu toe geen studies gedaan naar de effecten van een dergelijk  
zorgmodel op de functionele gezondheid en kwaliteit van zorg bij bewoners van 
verzorgingshuizen. De effecten van het multidisciplinaire integraal zorgmodel op de 
kwaliteit van zorg en de kosten van een dergelijk zorgmodel vormen het belangrijkste 
onderwerp van deze studie. 
In hoofdstuk 2 wordt het studie ontwerp beschreven.
In hoofdstuk 3  worden de uitkomsten van de studie naar de  effecten van het  multidisciplinair 
integraal zorg model op kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor bewoners van 
verzorgingshuizen beschreven. Het betreft een cluster gerandomiseerde gecontroleerde 
studie met 462 deelnemers. De studie is uitgevoerd in tien verzorgingshuizen in de regio 
West-Friesland die allen behoren tot één zorgorganisatie. In vijf  verzorgingshuizen werd 
het nieuwe zorgmodel geïntroduceerd en de vijf nader huizen dienden als controle huizen 
en leverden de gebruikelijke zorg. Ondanks het feit dat er slechts zes maanden gemeten 
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kon worden heeft  het multidisciplinair integraal zorgmodel in de interventie huizen een 
indrukwekkende verbetering van de kwaliteit van zorg teweeg gebracht. De interventie 
huizen scoorden op 30 van de 32 gemeten kwaliteitsindicatoren voor zorg beter (waarvan 
11 significant) dan de controle huizen. De bewoners in de interventiehuizen beoordeelden 
de kwaliteit van zorg positiever dan de bewoners in de controle huizen. Meer dan 50% 
van de verzorgende en de betrokken huisartsen vonden hun deskundigheid verbeterd 
met gebruik van het inter RAI-LTCF. Ruim 80% van de huisartsen en ruim 64% van de 
verzorgende vonden het multidisciplinaire overleg inhoudelijk verbeterd. Iets minder dan 
53% van de verzorgende gaf aan beter op de hoogte te zijn van de gezondheidstoestand 
van hun bewoner en dat gold voor bijna 64% van de huisartsen.. Bijna 60% van de 
verzorgende en ruim 81% van de huisartsen vonden de samenwerking verbeterd. Hieruit 
kon geconcludeerd worden dat de ondersteuning van de verzorgende door training en 
coaching in het gebruik van een geriatrisch beoordelingsinstrument ingebed in de andere 
onderdelen van het zorgmodel belangrijke ingrediënten zijn voor verbetering van kwaliteit 
van zorg. 
Het vierde hoofdstuk beschrijft de studie naar de kosten van het multidisciplinaire integrale  
zorgmodel. De economische evaluatie is uitgevoerd vanuit een sociaal perspectief.
De uitkomsten omvatten een gewogen som score van kwaliteit van zorg indicatoren, 
functionele gezondheid ( COOP WONCA) en kwaliteit van leven ( QALY). De kosten van 
de toepassing van het multidisciplinaire zorgmodel waren ongeveer 225 euro per bewoner. 
De totale kosten bedroegen in de interventie groep 2,061 euro en in de controle groep 
1,656 euro ( gemiddeld verschil: 405 euro). Daar staat de indrukwekkende verbetering 
van kwaliteit van zorg tegenover. Of een multidisciplinaire integrale zorgbenadering 
beschouwd worden als kosten effectief ten opzichte van gebruikelijke zorg, hangt mede 
af van de bereidwilligheid van beleidsmakers in de zorg om te investeren in kwaliteit van 
zorg. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5  de implementatie van het  geriatrische beoordelings-
instrument (inter RAI-LTCF) als onderdeel van het geïntroduceerde zorgmodel bestudeerd. 
Het onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren werd op twee momenten 
in de tijd uitgevoerd; namelijk in de introductiefase en in de continueringfase na drie 
jaar met behulp van een combinatie van kwalitatieve  en kwantitatieve methodes. Deze 
methodes omvatten vragenlijsten, semigestructureerde interviews en diepte interviews. 
Bevorderende factoren in de introductiefase waren de positieve meningen van de 
verzorgende en huisartsen over de veranderingen van het zorgproces en de kwaliteit van 
zorg. Ruim 80% van de verzorgende geeft aan tevreden te zijn over de mogelijkheden 
van het inter RAI-LTCF  voor coördinatie van het zorg proces Ook waren de verzorgende 
positief over de gebruiksvriendelijkheid van RAIview ( de internet applicatie van inter 
RAI-LTCF). Belemmerende factoren waren tijdgebrek van de verzorgende en onvoldoende 
beschikbaarheid van computers. In de continueringfase bleken de positieve houding van 
de manager en de ervaren voordelen van het zorgmodel de belangrijkste bevorderende 
factoren te zijn. Maar ook in deze fase waren het tijdgebrek van de verzorgende en 
onvoldoende beschikbaarheid van computers de belangrijkste belemmerende factoren. 
De conclusie uit dit onderzoek is dat de belemmerende en bevorderende factoren in de 
introductie fase en continueringfase vergelijkbaar zijn. De mate van acceptatie van de 
RAIview beoordelings methode is afhankelijk van de positieve mening van verzorgende 
en management, de continue ondersteuning van verzorgende en de beschikbaarheid van 
voldoende computer uitrusting.  
Hoofdstuk 6 tot 8   bevat studies naar het voorkomen van depressie en delier en de 
daarbij behorende risico factoren  bij verzorgingshuisbewoners en verpleeghuisbewoners 
in Nederland. Beide aandoeningen hebben een negatief effect op de kwaliteit van leven 
en zijn met name bij dementerende bewoners moeilijk te herkennen. Deze studies zijn 
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uitgevoerd met behulp van data uit de RAI database van het VU medisch centrum.
In hoofdstuk 6 wordt de incidentie van depressie en de risico factoren voor het krijgen van 
een depressie voor bewoners in 23 verzorgingshuizen en in  zes verpleeghuizen onderzocht 
en vergeleken. Data van in totaal 3627 bewoners waarvan 621 in de verpleeghuizen en 
988 in de verzorgingshuizen zijn voor deze studie gebruikt. Deze data zijn verkregen 
middels invulling van inter RAI-LTCF als onderdeel van gebruikelijke zorg in deze huizen. 
De incidentie bedroeg 13.6 per 100 persoonsjaren  voor verpleeghuisbewoners and 10.2 
per 100 persoons-jaren voor verzorgingshuisbewoners. Deze incidenties zijn hoger dan 
die uit eerdere studies. De risico factoren voor het krijgen van een depressie waren in 
de verpleeghuizen dementie en een score van drie of hoger op de Depressie Schaal  ( 
Depression Rating Scale of DRS , één van de uitkomst schalen van het interRAI-LTCF). De 
risico factoren in de verzorgingshuizen omvatten het man zijn, enige vorm van kanker 
en een score van 2 of hoger op de Cognitief Presteren Schaal  (Cognitive Performance 
Scale of CPS, uitkomst schaal van inter RAI-LTCF).  Het ouder zijn dan 85 bleek een 
beschermend effect te geven in beide voorzieningen en gehoorverlies bleek dat te zijn in 
de verzorgingshuizen en het gebruik van een hoorapparaat in de verpleeghuizen. 
Hoofdstuk 7 bevat een studie naar verschillen in depressie bij dementen en niet 
dementen en de vraag was of depressie bij dementen minder goed herkend wordt. Er 
werd geen  significant verschil gevonden tussen demente en niet demente bewoners van 
verzorgingshuizen wat betreft het aantal gediagnosticeerde depressies. Echter bij dementen 
was de prevalentie van waargenomen stemming stoornissen  hoger dan bij niet demente 
bewoners.  In deze groep kregen dementen minder vaak de diagnose depressie met het 
risico onder behandeld te worden.
Hoofdstuk 8 gaat over de prevalentie en incidentie van delier en de daarbij behorende risico 
factoren bij bewoners van 23 verzorgingshuizen en 6 verpleeghuizen. De gegevens van in 
totaal 3627 bewoners waarvan 828 in de verpleeghuizen en 1365 in de verzorgingshuizen 
zijn in deze studie gebruikt. Deze gegevens zijn beschikbaar in de VU data base en met 
routine matig gebruik van inter RAI-LTCF als onderdeel van de gebruikelijke zorg in deze 
huizen verzameld. In deze studie vonden we een prevalentie van delier  van 8.9% in 
de verpleeghuizen en 8.2 %  in de verzorgingshuizen. De  incidentie  van  20.7 per 100 
persoon jaren  in de verpleeghuizen  en  14.6 per 100 persoon jaren in de verzorgingshuizen  
bevestigden ons vermoeden dat de bewoners van deze type huizen een groot risico lopen 
op het ontwikkelen van een delier. De bewoners van verpleeghuizen hebben een 1.5 keer 
zo groot risico om een delier te krijgen als de bewoners van verzorgingshuizen. Dit zou 
kunnen samenhangen met het feit dat bewoners van verpleeghuizen meer ADL afhankelijk 
zijn, een hoger percentage van dagelijkse incontinentie hebben en vaker gefixeerd waren 
( bedhekken, lichaamsfixatie en fixatie in de stoel). Als risicofactoren  voor het krijgen 
van een delier kwamen in de verpleeghuizen dementie, de ziekte van Parkinson en 
gefixeerd zijn in de stoel naar voren. Voor de bewoners van de verzorgingshuizen waren 
de risicofactoren dementie en minstens één keer gevallen zijn in de laatste 3 maanden. 
Zowel fixatie in de stoel als valincidenten zijn al eerder gerapporteerd als risico factoren. 
Deze factoren kunnen ook beschouwd worden als risico indicatoren voor kwaliteit van 
zorg en kunnen mogelijk verbeterd worden.  
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Kunnen we zeggen dat het invoeren van een multidisciplinair integraal zorgmodel in 
verzorgingshuizen, zoals in onze studie, een indrukwekkende verbetering van kwaliteit 
van zorg kan geven. Binnen dat zorgmodel zijn het coördineren en monitoren van zorg door 
getrainde verzorgenden de belangrijkste ingrediënten. Het trainen en coachen bestond uit 
het leren uitvoeren van een halfjaarlijkse geriatrische beoordeling, het opstellen van een 
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zorgplan waarin de wensen van de bewoner centraal staat en het leren bespreken daarvan 
met de huisarts. Het multidisciplinaire overleg bleek in dit zorgmodel door de structurering 
middels het zorgplan inhoudelijk kwalitatief verbeterd waardoor deze overleggen  voor 
de huisarts rendeerden. Of een dergelijk zorgmodel als kosten effectief beschouwd kan 
worden hangt mede af van de bereidheid van beleidsmakers om in kwaliteit van zorg 
te investeren. Verder is gebleken dat depressie en delier niet alleen veel voorkomen bij 
bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen maar ook veelvuldig tijdens het 
verblijf in de instelling ontstaan. Beide aandoeningen tasten de kwaliteit van leven ernstig 
aan en hebben, als zij niet op tijd herkend en behandeld worden, een slechte prognose. De 
meest kwetsbare groep met risico op onderdiagnose blijkt de groep dementerenden te zijn. 
Het gebruik van een beoordelingsinstrument zoals de internet applicatie van inter RAI-
LTCF ( RAIview) kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor de verzorgende om depressie en 
delier op tijd te herkennen.Het onderzochte zorgmodel kan zonder al teveel aanpassingen 
in zowel verzorgingshuizen , verpleeghuizen als bij thuiswonende kwetsbare ouderen 
ingezet worden. Ook in de eerste lijn kan een zorg model dat geschikt is om chronisch 
zieken en kwetsbare ouderen te vervolgen teneinde functionele achteruitgang en acute 
ziekenhuisopnames te voorkomen gunstig uitpakken. Het is daarbij ook van belang om 
een instrument te hebben dat niet alleen uitkomsten op patiënt niveau levert maar ook 
op management niveau waardoor het management in staat is te sturen op kwaliteit. 
De Resident Assessment Instrumenten, waarvan de inter RAI-LTCF versie gebruikt is 
in deze studie, is tot nu toe het enige instrument dat zo compleet is. Daarbij levert dit 
instrument belangrijke onderzoeksdata, die in deze kwetsbare patiënten groep moeizaam 
te verzamelen zijn. .
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In deze snelle tijd verkoopt een zorgmodel niet op papier! Om het zorgproces binnen 
het multidisciplinaire integrale zorgmodel te visualiseren hebben we met subsidie van 
het audiovisuele centrum van de VU een professionele film laten maken. Deze film is 
gemaakt in één van de verzorgingshuizen en met medewerking van bewoners, personeel, 
huisarts, specialist ouderengeneeskunde en  psycholoog. Naast de hoofdfilm staat er ook 
een enthousiasmerende instructiefilm voor het gebruik van inter RAI- LTCF op de DVD. 
Deze prachtige film is te zien op www.nedrai.nl.


