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Samenvatting 
 
Hoofdstuk 1 
 
Continuïteit van zorg en afstemming tussen de verschillende hulpverleners zijn 
noodzakelijk om het zorgproces van mensen met een chronische aandoening goed te laten 
verlopen. Eén van de manieren om continuïteit van zorg te bevorderen is het leveren van 
geïntegreerde zorg. Geïntegreerde zorg is gedefinieerd als intersectorale samenwerking 
tussen zorgverleners uit zowel de cure als de care teneinde continue zorg te leveren aan 
mensen met meerdere, complexe zorgvragen. Hoewel de algemene kenmerken van 
geïntegreerde zorg niet volledig duidelijk zijn, komen uit de literatuur wel enkele 
kernelementen naar voren zoals organisatie en coördinatie van zorg, de rol van een 
casemanager, het gebruik van protocollen en het versterken van de positie van de patiënt 
(patient empowerment). Onderzoek op het gebied van geïntegreerde zorg richt zich in het 
algemeen op ziektebeelden waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Speciale 
aandacht gaat echter uit naar aandoeningen die veel voorkomen en die hoge directe en 
indirecte kosten met zich meebrengen. Hoewel wordt aangenomen dat geïntegreerde zorg 
– door het reduceren van fragmentatie en discontinuïteit van zorg – resulteert in een 
hogere kwaliteit van zorg en in kostenbesparing, ontbreekt hiervoor in belangrijke mate het 
wetenschappelijk bewijs. Dit proefschrift richt zich op de waarde van geïntegreerde zorg 
voor complexe en kostbare, maar minder vaak voorkomende aandoeningen, in casu 
verstandelijke beperking en multiple sclerose. Bij deze twee aandoeningen is onderzocht 
wat het effect van geïntegreerde zorg is op de continuïteit van zorg, de zorgbehoefte, 
kwaliteit van leven en op het gebruik van gezondheidszorgdiensten.  
 
Hoofdstuk 2 
 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van recente studies naar specifieke 
gezondheidsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen en 
specifiek van mensen met een verstandelijke beperking die buiten een instelling verblijven.  
In Nederland is circa twee decennia geleden een start gemaakt met een beleid gericht op 
integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. Doelstelling 
van dit beleid was het doorbreken van het sociaal isolement van deze mensen door het 
creëren van een meer maatschappelijk georiënteerd ondersteuningsaanbod. Als gevolg 
van deze vermaatschappelijking van de zorg is de huisarts in plaats van de AVG (Arts 
Verstandelijk Gehandicapten (AVG)) primair verantwoordelijk voor de medische zorg. Om 
de juiste zorg te kunnen verlenen is het van groot belang dat huisartsen op de hoogte zijn 
van de specifieke gezondheidsproblemen van deze complexe patiëntenpopulatie. Om deze 
te kunnen achterhalen zijn vergelijkende studies tussen mensen mét een verstandelijke 
beperking en mensen zonder een verstandelijke beperking (controlegroep) in de 
literatuurstudie betrokken. Er is slechts een gering aantal studies dat gebruik maakt van 
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een controlegroep. De studies tonen aan dat – in vergelijking met mensen zonder 
verstandelijke beperking – onder mensen met een verstandelijke beperking in het 
algemeen vaker epilepsie, huidaandoeningen, zintuiglijke stoornissen en botbreuken 
voorkomen. Naast vergelijkende studies die gebruik maken van een controlegroep zijn er 
tevens vergelijkende studies uitgevoerd die – in plaats van een controlegroep – gebruik 
maken van reeds eerder verzamelde data. De data zijn dan echter vaak niet op identieke 
wijze zijn verzameld. Op basis van deze ongelijke dataverzameling kan alleen met enig 
voorbehoud geconcludeerd worden dat – in vergelijking met de algemene populatie – 
bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke 
beperking.  
 
Hoofdstuk 3 
 
In hoofdstuk 3 wordt nagegaan wat de potentiële waarde van geïntegreerde zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking is. Deïnstitutionalisering van mensen met een 
verstandelijke beperking heeft geresulteerd in problemen in de zorgverlening, omdat de 
medische zorgverlening vaak massaal en menigmaal onvoorbereid is verplaatst van de 
instituutsarts naar de huisarts. De problemen uiten zich met name in een gebrek aan 
coördinatie van en samenwerking in de zorgverlening, resulterend in het veelvuldig 
voorkomen van ongediagnostiseerde en onbehandelde aandoeningen. Geïntegreerde zorg 
wordt gezien als een manier om coördinatie van zorg te bewerkstelligen en daarmee het 
totale zorgverleningsproces te verbeteren. In een literatuurstudie is nagegaan wat de 
mogelijke waarde van geïntegreerde zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
is. Het resultaat van de literatuurstudie is dat er voldoende argumenten zijn om de zorg 
aan mensen met een verstandelijke beperking geïntegreerd aan te bieden. Het eerste 
argument betreft de aanname dat – ondanks het gebrek aan data over fragmentatie en 
discontinuïteit van zorg – meerdere problemen, met name onderdiagnostiek, kunnen 
worden toegeschreven aan de fragmentatie en discontinuïteit in de zorg. Tevens vragen de 
hoge kosten die samenhangen met de zorg vragen om een kosteneffectieve benadering. 
Daar geïntegreerde zorg als doel heeft de zorg continu en effectief te leveren kan deze 
benadering van waarde zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn echter 
slechts enkele studies die geïntegreerde zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking hebben geëvalueerd. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de 
potentiële voordelen van geïntegreerde zorg in theorie bekend zijn. Echter, de werkelijke 
effecten van geïntegreerde zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn nog 
niet aangetoond.  
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Hoofdstuk 4 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van een effectstudie naar expertisenetwerken, 
bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking, beschreven. In 2000 is een start 
gemaakt met de ontwikkeling van de expertisenetwerken als reactie op de hiaten in de 
eerstelijnsgezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De 
eerstelijnsgezondheidszorg bleek niet toereikend als gevolg van een tekort aan 
professionals die bekend zijn met de specifieke gezondheidsproblemen van deze 
doelgroep. Met de implementatie van het expertisenetwerk kunnen zowel extramuraal 
verblijvende mensen met een verstandelijke beperking als begeleiders en medici een 
beroep doen op een AVG en op deskundige hulpverleners voor bijvoorbeeld kortdurende 
diagnostiek en behandeling van problemen gerelateerd aan de verstandelijke beperking. 
De implementatie van de expertisenetwerken heeft plaatsgevonden van september 2004 
tot mei 2005. Het doel van de effectstudie was na te gaan of geïntegreerde zorg (in de 
vorm van expertisenetwerken) resulteerde in adequate verwijzingen en als gevolg daarvan 
in een hogere kwaliteit van zorg, adequate behandeling van gezondheidsproblemen, 
opsporing van tot nu toe ongediagnostiseerde en onbehandelde gezondheidsproblemen en 
een juist gebruik van de gezondheidszorg. In de acht maanden dat het expertisenetwerk 
actief is geweest zijn slechts zes mensen met een verstandelijke beperking naar het 
netwerk verwezen. Omdat in de studieperiode de behandeling door het expertisenetwerk 
van slechts één persoon was afgerond kunnen alleen de resultaten op basis van deze ene 
respondent worden beschreven. Vanzelfsprekend zijn deze data te beperkt om er 
conclusies aan te verbinden. Als gevolg hiervan is het onduidelijk of geïntegreerde zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking bijdraagt aan een hogere kwaliteit van zorg. 
De discussie van het hoofdstuk richt zich met name op de mogelijke achterliggende 
redenen voor het niet consulteren van het netwerk.  
 
Hoofdstuk 5  
 
Parallel aan hoofdstuk 3 wordt in hoofdstuk 5 nagegaan wat de potentiële waarde van 
geïntegreerde zorg voor mensen met Multiple Sclerose (MS) is. De zorgverlening aan 
mensen met MS is complex te noemen, omdat vanwege de vaak meervoudige 
problematiek vele hulpverleners bij het zorgproces betrokken zijn. Echter, de continuïteit 
van zorg blijkt dikwijls niet gewaarborgd: de geboden zorg is gefragmenteerd, de 
communicatie tussen hulpverleners verloopt moeizaam en individuele hulpverleners 
streven vaak afzonderlijke doelen na. Het gevolg is dat – in het algemeen – mensen met 
MS een groot aantal zorgbehoeften hebben, waarin niet of onvoldoende wordt voorzien. 
Om deze reden is een adequate organisatie van het zorgproces wenselijk. Beleidsmakers 
zouden tevens bij de organisatie van het zorgproces moeten anticiperen op de hoge 
directe en indirecte kosten die samenhangen met MS. Daar geïntegreerde zorg als doel 
heeft de zorg aaneengesloten en efficiënt te leveren kan het mogelijk van waarde zijn voor 
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mensen met MS. Naast de potentiële waarde is ook de feitelijke waarde van geïntegreerde 
zorg voor mensen met MS verkend. Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd. Er bleken 
slechts enkele effectstudies naar geïntegreerde zorg voor mensen met MS te zijn. Op 
basis van de schaarse data zijn de effecten van geïntegreerde zorg voor mensen met MS 
feitelijk nog onduidelijk.  
 
Hoofdstuk 6 
 
In hoofdstuk 6 wordt een pilotstudy naar de toepasbaarheid en de effecten van een 
Transmuraal Zorgmodel Multiple Sclerose (TZMS) beschreven. Het TZMS is ontwikkeld 
met de intentie hulpverleners, werkzaam in verschillende organisaties binnen de 
gezondheidszorg, beter te laten samenwerken. Het uiteindelijke doel van het TZMS was 
het reduceren van de zorgbehoeften van mensen met MS. Het onderzoeksontwerp betreft 
een ‘ééngroepsontwerp’ met één voor- en drie nametingen waarbij het effect van de 
zorgverlening op basis van het TZMS bij 40 mensen met MS is geëvalueerd. Tijdens de 
voormeting, vijf maanden voorafgaand aan de implementatie van het TZMS, meldden de 
40 mensen met MS in totaal 57 zorgbehoeften. Na 15 maanden was het aantal 
zorgbehoeften gedaald naar 15. Er werd na 15 maanden zorgverlening op basis van het 
TZMS geen verschil gevonden in kwaliteit van leven, ziektelast en de ernst van MS. Op 
basis van de resultaten van de pilot study kan geconcludeerd worden dat geïntegreerde 
zorg bijdraagt aan het reduceren van zorgbehoeften van mensen met MS. Ten aanzien 
van de toepasbaarheid in de praktijk zijn enkele aanpassingen van het TZMS geadviseerd. 
Deze adviezen hadden met name betrekking op de frequentie van contacten met de 
zorgcoördinator, de terugkoppeling van informatie door de zorgcoördinator naar andere 
hulpverleners en de bruikbaarheid van het patiëntendossier.  
 
Hoofdstuk 7 
 
In hoofdstuk 7 worden de resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek naar de 
effecten van de structurele implementatie van het Transmuraal Zorgmodel Multiple 
Sclerose (TZMS) gepresenteerd. Naar aanleiding van de pilotstudy (hoofdstuk 6) en 
vanwege pragmatische redenen is het TZMS op enkele aspecten afwijkend uitgevoerd. Het 
niet gestructureerd plannen van een bezoek aan de neuroloog of revalidatiearts en het niet 
actief betrekken van de huisarts bij de implementatie van het TZMS zijn de twee 
belangrijkste verschillen in vergelijking met de implementatie van het oorspronkelijke 
TZMS. Het doel van de effectstudie was het vaststellen of ook het aangepaste TZMS 
resulteert in een reductie van het aantal zorgbehoeften, een hogere continuïteit van zorg, 
een hogere kwaliteit van leven en een adequaat gebruik van 
gezondheidszorgvoorzieningen. Hiertoe hebben 77 mensen met MS zorg ontvangen op 
basis van het aangepaste TZMS. Een vergelijkingsgroep van 96 mensen met MS ontving 
de gebruikelijke zorg. Alle geïncludeerde mensen met MS kregen een vragenlijst 
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voorafgaand aan de implementatie en eveneens tien maanden na de implementatie van 
het aangepaste TZMS. De continuïteit van zorg is na de implementatie van het TZMS 
nauwelijks verbeterd. Dit was ook nagenoeg onmogelijk omdat mensen met MS de 
continuïteit van zorg voorafgaand aan de implementatie al zeer hoog waardeerden. Een 
reductie van het aantal zorgbehoeften is nauwelijks gerealiseerd. Mensen met MS 
rapporteerden alleen op het gebied van persoonlijke verzorging, ontlastingspatroon en 
gezichtsvermogen minder zorgbehoeften. Wat betreft de overige uitkomstmaten – kwaliteit 
van leven en gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen – zijn geen relevante 
veranderingen waargenomen. Op basis van deze resultaten is geconcludeerd dat 
geïntegreerde zorg zoals verleend op basis van het aangepaste TZMS geen directe 
voordelen voor de persoon met MS oplevert. In het vervolg van het hoofdstuk worden 
enkele mogelijke verklaringen voor de uitblijvende resultaten besproken.  
 
Hoofdstuk 8 
 
In hoofdstuk 8 worden de resultaten uit de voorgaande hoofdstukken bediscussieerd. 
Allereerst wordt ingegaan op de methodologische kanttekeningen van de studies. Met 
betrekking tot de effectstudie naar geïntegreerde zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking worden de mogelijke oorzaken voor het lage aantal verwijzingen naar het 
expertisenetwerk besproken. In geval van de studie naar het effect van geïntegreerde zorg 
voor mensen met MS wordt in de discussie benadrukt dat – vanwege enkele 
methodologische tekortkomingen – de gepresenteerde resultaten met enige 
voorzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd. Op basis van de in dit proefschrift 
gepresenteerde studies kan een algemeen geldende uitspraak over het effect van 
geïntegreerde zorg voor mensen met minder vaak voorkomende, maar kostbare 
chronische aandoeningen niet worden afgeleid. Voor het uitblijven van de verwachte 
resultaten worden verschillende mogelijke oorzaken beschreven, zoals een onjuiste 
inschatting van – hiaten in – care-as-usual, de invloed van andere, mogelijk parallel 
lopende vernieuwingen in de gezondheidszorg op de uitkomstmaten en de beperkte 
inhoud van de geïntegreerde zorg initiatieven. Rekening houdend met deze mogelijke 
oorzaken, zou geïntegreerde zorg nog een kans verdienen bij de betreffende populaties. 
Voortgang van geïntegreerde zorgverlening is zeker met betrekking tot de beschreven 
patiëntpopulaties wenselijk vanwege enerzijds demografische en epidemiologische trends, 
anderzijds vanwege individuele verwachtingen van de patiënt.  


