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Samenvatting 

In dit standpunt beoordeelt Zorginstituut Nederland of Vroege Intensieve 

Neurorevalidatie bij volwassen met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste 

toestand effectief is (voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk). Dit 

standpunt betreft een actualisatie van ons eerdere standpunt uit 2009. Toen 

oordeelden wij dat deze interventie voor volwassenen onvoldoende bewezen 

effectief was. Voor de goede orde: voor kinderen en jongeren hebben wij in 2006 

geoordeeld dat deze interventie wel voldoet aan de stand van de wetenschap en 

praktijk  

 

Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) is een intensief behandelprogramma. De 

patiënt krijgt meerdere malen (4 à 5 keer) per dag gedurende vijf dagen per week 

op verschillende manieren en gestructureerd zintuiglijke en/of cognitieve prikkels 

toegediend met als doel het bewustzijn naar een hoger niveau te brengen. 

Gedurende de hele behandelperiode worden fysiotherapie, ergotherapie, logopedie 

en eventueel activiteitentherapie ingezet en wordt de familie betrokken bij de 

behandeling. Na deze behandeling wordt klinische revalidatie voortgezet of indien er 

geen indicatie voor klinische revalidatie is, volgt ontslag naar een instelling of 

verblijf thuis. De duur van de behandeling varieert, afhankelijk van de oorzaak van 

het hersenletsel van minimaal acht tot maximaal 20 weken. 

 

Wij concluderen, evenals in 2009, dat VIN voor volwassen niet voldoet aan de stand 

van de wetenschap en praktijk (deze interventie kan niet als effectief worden 

beschouwd). De studies die in onze literatuursearch zijn gevonden zijn voor wat 

betreft de toegepaste interventie heterogeen. Op één cruciale uitkomstmaat is 

slechts één kleine quasi-experimentele vergelijkende studie gevonden (met een 

follow-up van één jaar) en op één belangrijke uitkomstmaat ook slechts één kleine 

gerandomiseerde vergelijkende studie met een behandelduur van twee weken. De 

kwaliteit van het gevonden bewijs is zeer laag, waardoor er zeer weinig vertrouwen 

is in de schatting van het effect. 

 

Omdat de gemiddelde effectschattingen voor de cruciale en belangrijke 

uitkomstmaat in het klinisch relevante gebied liggen (bij weliswaar een zeer lage 

kwaliteit van bewijs en daardoor zeer weinig vertrouwen in de effectschatting) is er 

mogelijk toch sprake van een veelbelovende interventie, die mogelijk in aanmerking 

kan komen voor voorwaardelijke toelating. In deze overweging is ook meegenomen 

dat VIN wordt ingezet bij een ziekte met een hoge ziektelast en bij een relatief 

kleine patiëntengroep.  

 

Er bestaat wel twijfel of het haalbaar is om een gerandomiseerd onderzoek van 

voldoende omvang op te zetten en de resultaten te analyseren binnen de 

vastliggende periode van 6,5 jaar. Desondanks zijn wij van mening dat VIN 

kandidaat kan zijn voor de procedure van een voorwaardelijke toelating tot het 

basispakket. Of deze interventie aan alle criteria voor de voorwaardelijke toelating 

voldoet, kunnen wij op basis van de nu beschikbare informatie niet beoordelen. Wij 

zullen, nadat dit standpunt is vastgesteld, over de mogelijkheden van 

voorwaardelijke toelating in overleg treden met belanghebbende partijen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In augustus 2014 is er een tv-uitzending geweest van de Wachtkamer: ‘Vechten 

voor hoop’. Naar aanleiding van deze uitzending zijn er Kamervragen gesteld (CDA, 

ChristenUnie en SP) over hoe de comazorg in Nederland op dit moment is geregeld, 

of er richtlijnen zijn en waarom er een verschil bestaat tussen de vergoeding vanuit 

de basisverzekering van de behandeling van patiënten onder en boven de 25 jaar.  

 

Wij hebben in 2006 het standpunt ingenomen dat VIN bij kinderen en jongeren 

voldoende bewezen effectief is (voldoet aan de stand van de wetenschap en 

praktijk). Dat standpunt was gebaseerd op literatuur waarin deze interventie was 

onderzocht onder kinderen en jong volwassenen van 0 tot en met 25 jaar.1   

 

In 2009 hebben wij de VIN voor volwassenen beoordeeld. Op basis van de literatuur 

is de behandeling destijds niet als conform wetenschap en praktijk beoordeeld. Naar 

aanleiding van de Kamervragen hebben wij aangegeven om opnieuw naar de 

literatuur te kijken over deze behandeling voor volwassenen. In dit rapport 

actualiseren wij ons standpunt uit 2009.  

1.2 Centrale vraag 

De centrale vraag in dit standpunt is of VIN voor volwassenen met niet-responsief 

waaksyndroom of laagbewuste toestand voldoende effectief is (voldoet aan de stand 

van de wetenschap en praktijk) en daarmee of deze interventie tot de te verzekeren 

prestaties op grond van de Zvw behoort. 

                                                                 
1
 Pakketadvies 2007, zie pag 61 e.v., https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-

www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2007/0703-pakketadvies-2007/0703-pakketadvies-

2007/Pakketadvies+2007.pdf 

Zie ook Eilander et al. Children and young adults in a prolonged unconscious state due to severe brain injury: 

Outcome after an early intensive neurorehabilitation programme. Brain Injury, June 2005; 19(6): 425–436 
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2 Hoe toetst Zorginstituut Nederland? 

2.1 De criteria volgens de Zorgverzekeringswet 

De overheid stelt de inhoud en omvang van het basispakket van de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) vast. In de Zvw en in de daarop gebaseerde lagere 

regelgeving – het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de Regeling zorgverzekering 

(Rzv) - is het basispakket omschreven. De zorgverzekeraars zijn verplicht om het 

in de regelgeving omschreven basispakket – ook wel de te verzekeren prestaties 

genoemd – op te nemen in de zorgverzekeringen die zij op de markt brengen. Een 

interventie behoort alleen tot het te verzekeren basispakket, indien deze valt onder 

een van de omschrijvingen in de regelgeving. 

 

Een wettelijke taak van het Zorginstituut is om – op eigen initiatief of op verzoek – 

op basis van de genoemde regelgeving te verduidelijken of zorg al dan niet tot het 

te verzekeren basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort. Het maken van 

deze standpunten noemen wij ‘duiding van zorg’. 

 

In dit geval gaat het om een standpunt over de vraag of de interventie te scharen is 

onder de omschrijving van geneeskundige zorg. Geneeskundige zorg wordt, voor 

zover in dit verband relevant, omschreven als: zorg zoals medisch specialisten die 

plegen te bieden (zie artikel 2.4, eerste lid Bzv). Verder moet worden getoetst of de 

interventie voldoet het criterium de stand van de wetenschap en praktijk (artikel 

2.1, tweede lid Bzv). 

2.2 De procedure in vogelvlucht  

2.2.1 Beoordeling geneeskundige zorg 

Wij stellen allereerst vast of de interventie valt onder de omschrijving 

‘geneeskundige zorg’; is de interventie ‘zorg zoals medisch specialisten die plegen 

te bieden’? Om te beoordelen of zorg behoort tot de zorg die een bepaalde 

beroepsgroep pleegt te bieden, gaat het er om welke klachten/aandoeningen een 

bepaalde beroepsgroep behandelt en welke vormen van zorg men daarvoor in het 

algemeen aanbiedt. Met andere woorden: behoort de zorg tot het domein van een 

bepaalde beroepsgroep en rekent deze beroepsgroep de zorg tot zijn 

deskundigheidsgebied.2  

 

Toetsing aan het plegen te bieden-criterium speelt in de beoordeling in de regel 

een ondergeschikte rol, omdat meestal duidelijk is resp. buiten twijfel staat dat de 

te beoordelen interventie tot het domein van één van de in de in het Bzv benoemde 

beroepsgroepen behoort. Ook bij de beoordeling die in dit rapport aan bod komt, is 

dat het geval. 

2.2.2 Beoordeling ‘de stand van de wetenschap en praktijk’  

Het draait in dit geval om de vraag of de interventie voldoet aan het andere 

vereiste, namelijk of het zorg is conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 

Kan de interventie bij de betreffende indicatie(s) als effectief worden beschouwd?    

 

Om dit te bepalen gaan wij na of het medische beleid (diagnostiek, behandeling), 

gelet op de gunstige en de ongunstige gevolgen ervan (bijwerkingen, veiligheid), 

                                                                 
2
 Daarbij gaat het om het soort zorg en wat globaal het behandelaanbod inhoudt. Het plegen te bieden-criterium is 

niet bedoeld om te beoordelen of specifieke behandelingen (interventies) aangeboden worden en als effectief 

beschouwd worden. Dan draait het om een ander criterium, namelijk ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
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leidt tot relevante (meer)waarde voor de patiënt in vergelijking met de 

standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling (de zogenoemde relatieve 

effectiviteit). Anders gezegd: vinden wij de ‘netto-toevoeging’ van de te beoordelen 

interventie in vergelijking met de al bestaande zorg een gewenste, relevante 

toevoeging en voldoende/groot genoeg, en hebben wij er voldoende vertrouwen in 

dat deze toevoeging ook daadwerkelijk optreedt? 

 

Onze werkwijze om ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ te beoordelen is 

uitgebreid beschreven in het rapport Beoordeling stand van de wetenschap en 

praktijk (geactualiseerde versie 2015).3  

2.2.3 Welke partijen betrekken wij bij het beoordelingsproces?  

Wij hebben de beoordeling van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ van 

interventies ingebed in een proces, dat waarborgt dat de benodigde relevante input 

beschikbaar komt en dat een weloverwogen standpunt kan worden ingenomen. In 

beginsel worden professionals via hun wetenschappelijke verenigingen, 

patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars op verschillende momenten in het 

beoordelingstraject geconsulteerd.4 

 

Om ons te verzekeren van inbreng van actuele wetenschappelijke kennis en van 

ervaring met de medische praktijk, heeft ons instituut een Wetenschappelijke 

Adviesraad (WAR) in het leven geroepen. Deze is multidisciplinair samengesteld 

en bestaat uit externe, onafhankelijke leden met deskundigheid en ervaring op het 

terrein van assessmentvraagstukken in de zorg. De WAR adviseert de Raad van 

Bestuur van ons instituut op basis van de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs 

en van de overige overwegingen/argumenten die naar zijn inzicht een rol in het 

assessment spelen. De Raad van Bestuur weegt alle relevante informatie en 

formuleert op basis daarvan een standpunt over ‘de stand van de wetenschap en 

praktijk’. 

 

                                                                 
3
 https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/actueel/nieuws/2015/zorginstituut-

actualiseert-beoordelingskader-%E2%80%98stand-wetenschap-en-praktijk%E2%80%99/zorginstituut-actualiseert-

beoordelingskader-%E2%80%98stand-wetenschap-en-praktijk%E2%80%99/zinl%3ADocument/1501-beoordeling-

stand-van-de-wetenschap-en-praktijk/Beoordeling+stand+van+de+wetenschap+en+praktijk.pdf 

 
4
 Zo nodig – afhankelijk van de te beoordelen interventie – zullen wij ook (koepels van) geneesmiddelen- en 

hulpmiddelenfabrikanten bij de beoordeling betrekken.   
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3 Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk  

3.1 Achtergrondinformatie aandoening waarvoor interventie wordt ingezet 

 

3.1.1 Ernstige bewustzijnsstoornissen als gevolg van hersenletsel 

Niet-responsief waaksyndroom (NWS, unresponsive wakefulness syndrome, UWS, 

‘vegetatieve toestand’) en laagbewuste toestand (minimally conscious state, MCS) 

zijn ernstige bewustzijnsstoornissen, welke het gevolg zijn van niet-aangeboren 

hersenletsel.  

Niet-aangeboren hersenletsel wordt gedefinieerd als hersenletsel ten gevolge van 

welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, en dat 

leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op 

hulpverlening. Er wordt bij niet-aangeboren hersenletsel onderscheid gemaakt 

tussen traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Bij traumatisch hersenletsel is 

het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam, zoals een (verkeers-

)ongeval, zwaar voorwerp tegen het hoofd, kogelverwonding. Niet-traumatisch 

hersenletsel ontstaat door een proces binnen het lichaam, zoals hypoxie 

(zuurstofgebrek, door bijv. hartstilstand of bijna-verdrinking), cerebrovasculair 

accident, tumor. Hersenletsel kan gevolgen hebben op diverse gebieden: fysiek, 

cognitie, gedrag en combinaties hiervan. Mensen die een matig of ernstig 

hersenletsel oplopen, verliezen meestal korter of langduriger het bewustzijn. Ernstig 

hersenletsel leidt altijd tot een bewusteloze toestand, men spreekt op dat moment 

van coma. In de volgende paragraaf zijn verschillende niveaus/stadia van 

bewustzijnsstoornis na coma nader beschreven. Een patiënt kan deze stadia 

doorlopen waarbij uiteindelijk het bewustzijn herstelt, echter ook kan hij of zij in één 

van de stadia persisteren, waarbij het bereikte niveau permanent wordt. 

Ook als het bewustzijn volledig herstelt, kunnen er ernstige restverschijnselen zijn 

op de diverse gebieden.  

 

3.1.2 Indeling bewustzijnsstoornissen 

In de literatuur over ernstige bewustzijnsstoornissen worden over het algemeen vier 

stadia van bewustzijn onderscheiden (zie hierna). Er is internationaal veel discussie 

geweest over de precieze indeling en overgangsfasen van de verschillende 

bewustzijnstoestanden en de daaraan gekoppelde diagnosen en bijbehorende 

terminologie. Daarnaast is de diagnostiek niet eenvoudig: het correct vaststellen 

van het niveau van bewustzijn kan worden bemoeilijkt door misinterpretatie, 

doordat onderscheidende reacties subtiel kunnen zijn, of door bijkomende 

problemen zoals de afwezigheid van een respons als gevolg van een visuele 

stoornis. Een aandachtspunt is misdiagnostiek in geval van het locked-in syndroom; 

hierbij is de patiënt volledig bij bewustzijn maar door een complete verlamming kan 

de patiënt geen reactie tonen.5    

 

Veelal bestaat er onduidelijkheid c.q. verwarring over begrippen als coma, 

comateuze-, laagbewustzijn- en vegetatieve toestand en worden deze termen door 

elkaar gebruikt.  

Voor deze beoordeling gaan wij uit van de volgende indeling in vier, doorgaans in de 

literatuur onderscheiden stadia/niveaus van bewustzijn, namelijk: 

 

1. Coma: zware vorm van bewusteloosheid: iemand die in ‘coma ligt’ of ‘comateus’ 
                                                                 
5
 Giacino 2005, Lotze 2011, Van Erp 2014 
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is, heeft zijn of haar ogen gesloten en wordt niet wakker. Er is geen slaap-waak 

ritme en bewegingen zijn alleen reflexmatig.  

 

2. Niet-responsief waaksyndroom (NWS): als betrokkene de ogen weer opent maar 

niet reageert, spreken we niet meer van coma, maar van een niet-responsief 

waaksyndroom.6 Hierbij openen mensen de ogen spontaan of na prikkels. Patiënten 

hebben een slaap-waakritme, maar nog geen adequaat dag-nachtritme. Er zijn geen 

tekenen van bewustzijn. Deze patiënten reageren met primitieve reflexen op 

externe prikkels. Oogbewegingen zijn mogelijk, maar gericht volgen met de ogen 

van bewegingen is niet mogelijk.  

 

3. Laagbewuste toestand (MCS): van een laagbewuste toestand is sprake bij 

patiënten die weliswaar nog niet bij bewustzijn zijn, maar ook niet in een niet 

responsief waaksyndroom. Als ondergrens van MCS geldt dat er ten minste één 

teken van bewustzijn is. Deze patiënten vertonen niet alleen maar 

reflexbewegingen, maar hebben enig besef van zichzelf en hun omgeving, reageren 

meer gericht op prikkels en op eenvoudige opdrachten. Zij volgen bijvoorbeeld 

voorwerpen en mensen en lachen naar familie en niet naar anderen.  

Naast de benaming ‘laagbewuste toestand’ wordt deze toestand ook wel ‘minimale 

bewustzijnstoestand’, Minimally Consciousness State (MCS) en Low Awareness State 

genoemd.  

 

De laagbewuste toestand (MCS) kan weer worden onderverdeeld in subcategorieën, 

gebaseerd op het niveau van complexiteit van geobserveerde gedragsresponsen: 

laagbewuste toestand plus (MCS+) en laagbewuste toestand minus (MCS-) (Bruno 

2012).  

 

4. ‘Emerged from MCS’: in dit stadium is de betrokkene volledig bij bewustzijn.7 In 

tegenstelling tot MCS kan de patiënt voorwerpen functioneel gebruiken en/of is er 

sprake van functionele communicatie (accurate ja/nee antwoorden op vragen). 

Gedragsreacties met de omgeving zijn consistent en adequaat. 

 

In onderstaande figuur van Laureys en Wijdicks wordt op een inzichtelijke manier de 

bewustzijnstoestanden weergegeven als functie van zelfbesef en de motorische 

capaciteiten. Op de grens van MCS en normaal bewustzijn wordt van ‘ Exit-MCS’ 

gesproken.  

                                                                 
6 Voorheen werd deze situatie ‘vegetatieve toestand’ (VT) of ‘vegetatieve staat’ (VS) genoemd. Deze term werd in 

1972 geïntroduceerd ter onderscheid van patiënten in/na coma van patiënten met een locked-in syndroom. De term 

‘vegetatieve toestand’ is in 2010 veranderd in ‘niet-responsief waaksyndroom’ (Laureys 2010).  
7
 In enkele studies wordt ook onderscheiden ‘confusional state’ c.q. posttraumatische amnesie. Zie verder o.a. 

Giacino 2005. 
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Fig. 1: Bewustzijnstoestanden als functie van zelfbesef en motorische capaciteiten. Bron: 

Laureys en Wijdicks, Medisch Contact 2009; 7:273 

3.1.3 Prevalentie / incidentie  

Van Erp et al (2014) onderzochten in een systematische review de prevalentie van 

patiënten in een niet-responsief waaksyndroom in verschillende landen. Zij toonden 

aan dat er een grote variatie is in de prevalentie tussen landen, variërend van 

0.2/100.000 tot 6.1/100.000 inwoners. Deze grote variatie wordt onder andere 

verklaard door verschillen in kwaliteit en beschikbaarheid van nood- en intensive 

care units tussen landen en door verschillen in ‘end-of-life’ beslissingen op de ICU 

die politiek, professioneel, juridisch en cultureel bepaald zijn. Zo is het in Nederland 

mogelijk om te stoppen met levensverlengende medische behandeling (stopzetten 

van kunstmatige voeding en vocht) bij patiënten in een niet-responsief 

waaksyndroom wanneer er geen kans meer is op herstel. Dit kan verklaren waarom 

de prevalentie in Nederland erg laag is ten opzichte van Italië (30 keer zo laag). Een 

andere factor die de grote variatie tussen landen kan verklaren is het ontbreken van 

een gouden standaard voor het stellen van de diagnose niet-responsief 

waaksyndroom. Bovendien wordt pas sinds 2002 het onderscheid gemaakt tussen 

laagbewuste toestand (MCS) en niet-responsief waaksyndroom.8   

 

Het exacte aantal patiënten dat mogelijk in aanmerking zou kunnen komen voor VIN 

is niet bekend, ook een schatting is moeilijk te maken. De beroepsgroepen hebben 

aangegeven dat op grond van een schatting, gebaseerd op de periode 2000-2003 

wellicht 50 tot 60 personen tot 50 jaar voor VIN in aanmerking zouden kunnen 

komen, bij een hogere leeftijdsgrens (bijvoorbeeld tot 60 jaar) is dit aantal hoger.9  

3.1.4 Spontaan beloop 

Prognose  

                                                                 
8
 Giacino, The minimally conscious state. Definition and diagnostic criteria. Neurology 2002;58:349–353 

9
 Overleg met alle betrokken beroepsgroepen en patiëntenverenigingen dd 19-5-2015, tijdens dit overleg  werd voor 

de leeftijd als bovengrens in principe 60 jaar genoemd; Van Erp (2014); brief H. Eilander en J. Lavrijsen, april 2015. 
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In de acute fase na het hersenletsel, bij opname in de intensive care (ICU), zijn 

leeftijd, lage Glasgow Coma Scale motor score, afwezigheid van pupilrespons en CT-

bevindingen onafhankelijke prognostische factoren bij patiënten met hersenletsel. 

De in dit standpunt betrokken patiëntengroep betreft mensen in de post-acute fase, 

na de intensive care periode.  

 

Er zijn twee dimensies te onderscheiden bij herstel vanuit niet-responsief 

waaksyndroom: herstel van bewustzijn en herstel van functies. Herstel van 

bewustzijn kan optreden zonder herstel van functies, maar herstel van functies kan 

niet zonder herstel van bewustzijn.10 Klein (2013) en Nakase (2012) gaven aan dat 

patiënten met stoornissen van het bewustzijn ten gevolge van traumatisch 

hersenletsel functionele verbetering kunnen laten zien, niet alleen tijdens de vroege 

fase van herstel, maar ook gedurende de volgende jaren. 

Patiënten met bewustzijnstoornis als gevolg van traumatisch hersenletsel hebben 

doorgaans een betere prognose dan patiënten bij wie de bewustzijnsstoornis is 

veroorzaakt door niet-traumatisch (hypoxisch of anoxisch) hersenletsel. 11 

Het voorspellen van de uitkomst van patiënten die in een niet-responsief 

waaksyndroom of in een laagbewuste toestand verkeren, is erg belangrijk voor 

counseling en verwachtingenmanagement van de familie van de patiënten. Op basis 

van de prognose kunnen medische professionals en familie beslissingen nemen over 

beperken / stopzetten van levensverlengende therapie of om maximale medische 

zorg en neurorevalidatie na te streven.  

3.1.5 Standaard behandeling of gebruikelijke behandeling 

In de acute fase vindt behandeling in het ziekenhuis (intensive care) plaats. 

Wanneer de medische toestand stabiel is en de patiënt niet (meer) afhankelijk is 

van bijvoorbeeld beademingsapparatuur, vindt in Nederland de gebruikelijke zorg 

voor mensen met ernstige bewustzijnsstoornissen doorgaans plaats in 

verpleeghuizen. Deze zorg bestaat uit onder meer het optimaliseren van de 

lichamelijke conditie (waaronder voedingstoestand) en het voorkómen c.q. tijdig en 

zo optimaal mogelijk behandelen van complicaties (zoals infecties, decubitus, 

contracturen).  

De gebruikelijke revalidatiebehandeling die in revalidatiecentra wordt gegeven is 

voor deze groep patiënten niet aan de orde vanwege hun bewustzijnstoestand, 

aangezien voor reguliere revalidatie een patiënt bij bewustzijn moet zijn. 

3.1.6 Beschrijving (nieuwe) te beoordelen interventie  

3.1.6.1 Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN), behandelprogramma in Nederland 

Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) is ontstaan uit de 

ontwikkeling van een kortdurend behandelprogramma voor kinderen in een 

bewusteloze toestand na een ernstig hersenletsel, ‘stimuleringsprogramma coma-

patiënten’. Dit behandelprogramma werd vanaf 1987 uitgevoerd in het toenmalige 

kinderrevalidatiecentrum Charlotte Oord (nu: revalidatiecentrum Leijpark) in 

Tilburg. Doel van het programma is om in een relatief korte tijd maximale 

voorwaarden te scheppen om neurologisch herstel mogelijk te maken.  

 

De indicatie/diagnose voor VIN wordt op de intensive care in het ziekenhuis gesteld. 

Zodra de patiënt medisch gezien redelijk stabiel is, kan hij/zij naar het specifieke 

revalidatiecentrum om de behandeling te starten.12  Dit kan enkele weken tot 

                                                                 
10

 The Multi-Society Task Force on PVS. Medical Aspects of the Persistent Vegetative State- Second of Two Parts. N 

Engl J Med 1994; 330: 1572-9. 
11

 Zie o.m. Rosenbaum 2015, Dolce 2012, Seel 2013, Whyte 2013, Katz 2009; Richtlijn Prognose van post-anoxisch 

coma (2011, NVN en NVIC) 
12

 D.w.z. de patiënt is o.m. niet (meer) afhankelijk van beademingsapparatuur (een tracheacanule is wel mogelijk). 
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maanden na het doormaken van het hersenletsel zijn. 

 

VIN, zoals deze wordt toegepast in het huidige revalidatiecentrum Leijpark, is een 

heel intensief behandelprogramma. De patiënt krijgt meerdere malen (4 à 5 keer) 

per dag gedurende vijf dagen per week op verschillende manieren en gestructureerd 

zintuiglijke en/of cognitieve prikkels toegediend met als doel het bewustzijn naar 

een hoger niveau te brengen. Gedurende de hele behandelperiode worden 

fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en eventueel activiteitentherapie ingezet en 

wordt de familie betrokken bij de behandeling. Na deze behandeling wordt klinische 

revalidatie voortgezet of indien er geen indicatie voor klinische revalidatie is, volgt 

ontslag naar een instelling of verblijf thuis.  

De duur van de behandeling varieert, afhankelijk van de oorzaak van het 

hersenletsel (niet-traumatisch/hypoxisch dan wel traumatisch), van minimaal 8 tot 

maximaal 20 weken.  

 

Van VIN afgeleide programma’s 

Voor volwassenen ouder dan 25 jaar wordt in Nederland een afgeleide van het VIN 

programma toegepast in het Zonnehuis in Zuidhorn en Nieuw Berkendael in Den 

Haag. Hiervoor is een beperkt aantal plaatsen. Het betreft een behandeling die 

minder intensief is qua frequentie dan de behandeling in Leijpark, onder meer door 

ontbreken van financiering.13 Uit de reactie op consultatie van Stichting Zorgen na 

Coma blijkt dat er inmiddels ook andere centra in Nederland zijn die een afgeleide 

van het VIN programma toepassen, als voorbeeld noemen zij Protestantse 

Zorggroep Crabbehoff in Dordrecht.14 

 

Ook in andere landen worden met vroege intensieve neurorevalidatie vergelijkbare 

programma’s toegepast, onder meer in België, Duitsland, Oostenrijk, Verenigd 

Koninkrijk, Italië, Spanje, Engeland, Denemarken, Polen en de Verenigde Staten van 

Amerika.15 Zie voor een beschrijving van deze zorg in enkele van deze landen de 

volgende paragraaf (bij ‘Richtlijnen’). 

3.1.6.2 Rationale achter de behandeling 

Vroegtijdige intensieve stimulatie van de vijf zintuigen (meerdere malen per dag), in 

combinatie met mobilisatie bij patiënten met bewustzijnstoornis is ook eerder 

beschreven. LeWinn beschreef in 1978 en 1980 het Coma Arousal Team, dat enkele 

decennia daarvoor werd ontwikkeld en toegepast door de Institutes for the 

Achievement of Human Potential (IAHP) in Philadelphia, Amerika. 

De achterliggende gedachte was dat ziekenhuizen een bron van 'environmental 

deprivation' waren voor comapatiënten, terwijl het hersenletsel zelf ook deprivatie 

bewerkstelligt bij deze patiëntengroep. Een 'enriched environment', verrijkte 

omgeving, waarin op verschillende manieren stimulatie van alle zintuigen werd 

toegepast zou maken dat comapatiënten eerder ontwaakten uit coma.16  In een 

systematische review in de jaren erna was de conclusie dat er geen voldoende 

bewijs was om te kunnen vaststellen dat sensore stimulatie effectief was voor deze 

                                                                                                                             

 

 
Overigens is niet iedere instelling toegerust voor deze patiënten door de specifieke verpleging die hierbij nodig is. 
13

 Informatie van H. Eilander en J. Lavrijsen en van Stichting Zorgen na Coma, februari 2015. Zie ook artikel van J. 

Lavrijsen en H. Eilander in Medisch Contact, 12 maart 2015.  

www.zonnehuisgroepnoord.nl/Revalidatie/Vroegintensieveneurorevalidatie/Default.aspx en 

https://www.wzh.nl/nah/wonen-met-nah-begeleiding/zorg-bij-bewustzijnsstoornissen   
14

 In een door Stichting Zorgen na Coma bij hun reactie gevoegde mailwisseling worden daarnaast Careyn, locatie 

De Plantage, in Brielle genoemd en, in België, Revalidatie & MS Centrum Overpelt. 
15

 Informatie van H. Eilander en J. Lavrijsen, februari 2015 en betreffende artikelen uit literatuursearch. 
16

 LeWinn 1978 en 1980, Mitchell 1990 
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patiënten (Cochrane review 2002, update 2009).  

3.2 Richtlijnen; beschrijving zorg 

Voor een meer uitgebreide beschrijving van richtlijnen zie bijlage 6. 

3.2.1 Nederland 

Een zorgstandaard, (keten)richtlijn of landelijke protocollen over de zorg voor 

patiënten in en na coma hebben wij niet gevonden.  

 

* In de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (2014, Hersenstichting 

Nederland)17 is het volgende opgenomen over het vervolg na ziekenhuisopname bij 

ernstig traumatisch hersenletsel met langdurige bewustzijnsstoornissen. 

Voor de groep mensen met een niet-responsief waaksyndroom of een laagbewust 

toestandsbeeld is snelle revalidatie en activering van belang. De mogelijkheden 

hiertoe zijn echter beperkt. Vaak komen zij in een verpleeghuis terecht waar zij 

geen of slechts beperkte revalidatiebehandeling krijgen of zij verblijven thuis met 

intensieve 24-uurs zorg. Patiënten tot 25 jaar kunnen gebruik maken van VIN op 

één locatie in Nederland. Aanbevolen wordt onderzoek te verrichten naar de 

effectiviteit van VIN voor patiënten boven 25 jaar met een niet-responsief 

waaksyndroom of een laagbewust toestandsbeeld. In de literatuur wordt gesteld dat 

het ook voor mensen met THL van 25 tot circa 50 jaar een effectieve behandeling 

zou kunnen zijn gezien het herstelvermogen van het brein tot aan middelbare 

leeftijd. Bij bewezen positief effect zou VIN beschikbaar moeten komen voor een 

grotere groep patiënten.  

 

* In de Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel (2007, 

Consortium Cognitieve Revalidatie)18 zijn de volgende conclusies opgenomen. 

Er zijn aanwijzingen dat het toepassen van een specifiek behandelprogramma bij 

jonge patiënten (tot 25 jaar) met ernstig hersenletsel een bijdrage kan leveren aan 

het herstel van het bewustzijn. De werkgroep is van mening dat er een goede kans 

is dat toepassing van een specifiek behandelprogramma bij volwassenen tot ± 50 

jaar met ernstig hersenletsel een bijdrage kan leveren aan het herstel van het 

bewustzijn. De aanbeveling luidt dat indien iemand een maand na het letsel nog niet 

bij bewustzijn is gekomen, hij of zij in aanmerking kan komen voor het volgen van 

een specifiek behandelprogramma in een daartoe gespecialiseerde revalidatie-

instelling, tenzij de oorzaak van niet-traumatische aard is en er sprake is van een 

vegetatieve toestand waarbij géén onwillekeurige bewegingen zichtbaar zijn. 

 

* De Richtlijn Prognose van post-anoxisch coma (2011, NVN en NVIC) betreft 

prognose en is voornamelijk gericht op het voorspellen van een slechte uitkomst bij 

postanoxisch coma; deze prognose vormt de basis waarop beslissingen over het 

behandelingsbeleid van deze patiënten genomen kunnen worden. 19   

3.2.2 Beschrijving zorg buitenland 

België 

In België is op initiatief van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid een 

Zorgnetwerk voor coma-, vegetatieve en minimaal bewuste patiënten opgericht. 20 

                                                                 
17

 https://www.hersenstichting.nl/dynamics/modules/SFIL0200/view.php?fil_Id=1244  
18

 www.vilans.nl/docs/producten/richtlijnencognitieverevalidatie.pdf  
19

 https://nvic.nl/sites/default/files/Richtlijnen%20aanmaken/Richtlijn%20Postanoxisch%20coma.pdf NB Het 

voorspellen van een goede uitkomst is in deze richtlijn niet opgenomen, dit is niet betrouwbaar mogelijk. 
20

  www.coma.ulg.ac.be/nl (zie ook KCE rapport uit 2007, 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/d20071027301.pdf ),   

www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/Chronic,geriatricandpalliative/Chroniccare/12616471?ie2Term

=coma&ie2section=83#.Vg6IJ2nCSzY en www.health.belgium.be/filestore/12602477/folder%20NL_12602477_nl.pdf en 
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Het zorgnetwerk biedt een specifiek zorgaanbod voor patiënten in een NWS of MCS 

en hun familie en omvat vier componenten:  

1. eerst acute zorg: stabilisatie van de vitale functies, in een algemeen ziekenhuis; 

2. dan volgt een overgangshospitalisatie: gespecialiseerde, multidisciplinaire 

revalidatie (neurologische intensieve revalidatie) in een expertisecentrum: na 

een globale evaluatie ondergaat de patiënt een intensief en specifiek 

revalidatieprogramma van gemiddeld 6 maanden. De zorg en interventies van 

dit programma zijn gericht op het creëren van optimale condities voor het 

ontwaken en het herstel van de patiënt en het voorkomen van complicaties; 

3. wanneer verdere intensieve revalidatie niet meer aangewezen is, wordt in 

samenspraak met de familie gezocht naar een aangepaste, langdurige opvang 

en begeleiding, in een erkend rust- en verzorgingstehuis, een verpleeghuis of 

thuis in samenwerking met de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging;  

4. de ‘externe liaison’ (samenwerkingsverbanden) garandeert de kwaliteit en 

continuïteit van zorg.  

 

Verenigd Koninkrijk 

Het Royal College of Physicians bracht in 2013 de richtlijn ‘Prolonged disorders of 

consciousness: National clinical guidelines’ uit.21 

Over een specifieke, gestructureerde, met VIN vergelijkbare, behandeling wordt in 

deze Guideline niet gesproken, wel is in een bijlage uitgebreid beschreven wat 

optimale zorg is en hoe de patiënt benaderd moet worden om de voorwaarden voor 

respons / interactie te optimaliseren. Hierbij zijn ook ‘ideeën voor activiteiten en 

stimuli’ opgenomen.22  

Alle patiënten met langdurige bewustzijnsstoornis (PDOC, prolonged disorders of 

consciousness) in de post-acute fase, (zouden) moeten worden geregistreerd in een 

nationale klinische database. Ook wordt het niveau van interactie en responsiviteit 

gedetailleerd en gestructureerd beoordeeld met gebruikmaking van een van de 

aanbevolen meetinstrumenten (onder andere de Coma Recovery Scale – Revised 

(CRS-R) wordt hierbij genoemd).   

Aanbevolen wordt om de zorg voor deze patiëntengroep te doen plaatsvinden in 

specialistische instellingen.23  

 

Denemarken 

In Denemarken is de zorg voor patiënten met ernstig hersenletsel sinds 2000 

gecentraliseerd. Engberg et al beschreven in 2006 resultaten van onderzoek naar de 

uitkomsten van deze centralisatie van zorg. De functionele rehabilitatie binnen het 

centrum is interdisciplinair en gebaseerd op principes ontwikkeld door Affolter 

(1980), Davies (1994) en Coombes (1996), met de nadruk op sensore stimulatie en 

directe functionele training (geleide bewegingen om ADL te faciliteren).   

 

Verenigde Staten 

Specifieke richtlijnen uit de Verenigde Staten van Amerika waarin VIN is opgenomen 

hebben wij niet gevonden.  

Hieronder beschrijven we zorg zoals deze in twee met VIN vergelijkbare 

                                                                                                                             

 

 
www.health.belgium.be/filestore/10342441/Coma%20Delphine%20-

%20eindversie%2006%2009%2006%20aangepaste%20versie_10342441_nl.doc  
21

 Royal College of Physicians. Prolonged disorders of consciousness: National clinical guidelines. London, RCP, 

2013. https://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/pdoc_web_final_navigable_2014.pdf, geraadpleegd okt. 2015 
22

 Zie https://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/annex_2c_optimising_conditions_for_response.pdf 
23

 Men verwijst hierbij naar de door de British Society of Rehabilitation Medicine uitgegeven richtlijn ‘Specialist 

Nursing Home Care for People with Complex Neurological Disability: Guidance to Best Practice’, 

www.bsrm.org.uk/downloads/bsrm-guide-to-best-practice-36pp-final-4-12-13.pdf  
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behandelprogramma’s wordt geboden.  

 

Een met VIN vergelijkbaar behandelprogramma wordt toegepast in de polytrauma 

revalidatiecentra die onder de Veterans Health Administration vallen (McNamee 

2012). Het in 2007 gestarte Veterans Health Administration emerging consciousness 

program (VHA-ECP) is een nationaal, 90 dagen durend programma, dat het herstel 

van DOC (Disorders of consciousness) patiënten ondersteunt, met onder meer als 

doel het niveau van bewustzijn te verhogen, bewustzijnsherstel te bevorderen en 

voortgang naar een volgend revalidatieniveau te faciliteren. Onder dit programma 

valt een stimulatieprogramma dat op de individuele patiënt is afgestemd en waarbij 

de respons van de patiënt wordt gemonitord. Bij het behandelteam zijn 

gespecialiseerde professionals betrokken vanuit fysiotherapie, ergotherapie, 

logopedie, activiteitenbegeleiding, (neuro)psychologie en revalidatieverpleegkunde. 

De sensore stimulatie wordt, terwijl de patiënt in zittende of staande houding is 

gepositioneerd, in gestructureerde, korte, unimodale sessies gegeven. Deze sessies 

zijn steeds gebaseerd op de beste, in formele testen gemeten, respons van de 

patiënt. Naast deze specifieke sessies wordt sensore stimulatie ook gegeven tijdens 

normale dagelijkse activiteiten, en familie wordt geleerd hoe zij kunnen bijdragen 

aan het stimulatieprotocol. 

In aanmerking voor dit programma komen patiënten (die onder de VHA vallen) met 

een bewustzijnsstoornis, korter dan twee jaar bestaand, ten gevolge van 

traumatisch hersenletsel, met een Rancho Los Amigos24 score van minder dan 4, 

een Disability Rating Scale score minder dan 18 of gedragskenmerken consistent 

passend bij coma, NWS of MCS. 

 

Een ander met VIN vergelijkbaar programma wordt toegepast in het Shepherd 

Center in Atlanta (www.shepherd.org, Seel 2013). Het Shepherd Center’s Disorders 

of Consciousness Program is een kortdurend, vier tot zes weken durend pre-

revalidatie programma25 waarin patiënten met bewustzijnsstoornis (Rancho I-III) 

dagelijks anderhalf uur behandeling krijgen. Deze interdisciplinaire behandeling is 

afgestemd op de individuele patiënt, rekening houdend met de trage respons op 

therapeutische interventies van de patiënt en diens behoefte aan rust en structuur. 

De focus van dit DOC programma ligt op preventie van medische complicaties en 

het voortdurend meten van bewustzijn en aandacht voor de omgeving, en heeft 

verder als hoofdcomponent o.a. voeding, cognitie en communicatie, maximaliseren 

van mobiliteit en ondersteuning en educatie van de familie / mantelzorgers. Uit 

navraag bij een van de betrokken behandelaars blijkt dat sensore stimulatie niet los 

gezien wordt van de andere behandelingen (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) 

maar hierin geïntegreerd is.26 De gespecialiseerde zorgverleners beoordelen de 

(snelheid van verbetering van de) bewustzijnstoestand en de respons van de patiënt 

op diens omgeving met gebruikmaking van de Coma Recovery Scale-Revised. Naast 

het informeren van de familie over het te verwachten beloop / herstel, wordt de 

familie ook getraind in de medische zorg. Patiënten kunnen doorstromen naar 

reguliere revalidatie wanneer zij vanuit MCS of VS ontwaken (Rancho 4 of hoger). 

Indien de patiënt naar huis ontslagen wordt krijgt deze een transition support 

coördinator toegewezen die de familie ondersteuning biedt tot twee maanden na 

ontslag van de patiënt.  

 

Australië 

In 2008 publiceerde de Australische National Health and Medical Research Council 

                                                                 
24

 Zie voor de betekenis van deze scores op de Rancho Los Amigos scale / Level of Cognitive Functioning Scale o.a. 

www.tbims.org/combi/lcfs/lcfs.pdf  
25

 www.shepherd.org/docs/Disorders%20of%20Consciousness%20Program%20Fact%20Sheet-May%202013.pdf   
26

 Zie ook in de betreffende paragraaf hierna, bij de bespreking van de gevonden studies, onder Seel 2013. 
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de Ethical guidelines for the care of people in post-coma unresponsiveness 

(vegetative state) or a minimally responsive state.27 Sensorische stimulatie wordt 

genoemd als mogelijk onderdeel van revalidatieprogramma, na onder meer 

algemene en specialistische medische zorg en fysiotherapie, maar is in deze richtlijn 

niet nader gespecificeerd. 

3.2.3 Conclusie richtlijnen: 

Specifieke richtlijnen waarin vroege intensieve neurorevalidatie c.q. sensore 

stimulatie / multimodale stimulatie expliciet is beschreven, hebben wij niet 

gevonden. 

  

Wel blijkt uit de beschrijving van zorg in verschillende landen dat interventies, die in 

zekere zin vergelijkbaar zijn met VIN, zijn opgenomen in behandel- c.q. 

zorgprogramma’s voor mensen met ernstig hersenletsel. 

3.3 Beoordelingsstappen 

Voor de beoordeling volgen wij de stappen die het werken volgens de principes van 

EBM kent, te weten: 

• zoeken en selecteren van evidence/informatie (zie onderdeel 3.4); 

• beoordelen en graderen van de kwaliteit van het bewijs (zie onderdeel 3.5); 

• vaststellen eindbeoordeling (zie onderdeel 3.6). 

3.4 Zoeken en selecteren van evidence/informatie 

Het gaat ons om het bepalen van de relatieve effectiviteit van een interventie: in 

welke mate draagt de (nieuwe) interventie bij aan het met de interventie beoogde 

doel in vergelijking met datgene wat in de praktijk al aan medische zorg voor de 

betreffende aandoening wordt geboden? Een gebruikelijk hulpmiddel om te zoeken 

naar informatie die relevant is voor een dergelijke beoordeling, is om te werken aan 

de hand van de zogenoemde PICO-vragen. Deze vragen bewerkstelligen een 

precieze omschrijving/definiëring van de: 

• Patient = de relevante patiëntenpopulatie, waarbij ook de setting van belang 

kan zijn (bijvoorbeeld: huisartsenpraktijk versus medisch specialistische 

praktijk); 

• Intervention = de te beoordelen interventie; 

• Comparison = de interventie waarmee wordt vergeleken (controle-interventie); 

• Outcome = de relevante uitkomstmaten. 

 

Verder zoeken wij informatie over resp. die relevant is voor: 

• het minimaal vereiste klinisch relevante verschil in uitkomst; 

• de minimaal vereiste follow-up periode. Dit aspect  - ‘time’ - wordt ook wel aan 

de zoekopdracht toegevoegd: PICOt; 

• het bepalen van het zogenoemde ‘passend bewijsprofiel’. 

 

De PICOt is op 19 mei 2015 besproken met de, bij deze aandoening en interventie 

betrokken, beroepsgroepen en patiëntenverenigingen, en op 21 augustus 2015 in de 

vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP). 

3.4.1 Patiëntenpopulatie (en setting, indien aan de orde) 

Volwassenen met een niet-responsief waaksyndroom (NWS) of een laagbewust 

toestandsbeeld (MCS) als gevolg van niet-aangeboren, traumatisch of niet-

traumatisch hersenletsel. 
                                                                 
27

 Zie https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/e81.pdf, deze is aanvullend op het 

document Post-coma unresponsiveness (Vegetative state): A clinical framework for diagnosis uit 2003, in deze 

publicatie wordt sensorische stimulatie niet genoemd; een (andere) richtlijn over behandeling hebben wij niet 

gevonden. 
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3.4.2 Interventie 

Een vroeg intensief neurorevalidatie behandelprogramma: multimodaalprogramma 

bestaande uit (sensorische) stimulatie en, zodra mogelijk, cognitieve stimulatie.  

VIN is in feite pre-revalidatie, en heeft als doel iemand revalideerbaar te maken. 

3.4.3 Comparator 

Behandeling waarmee de interventie wordt vergeleken: 'gebruikelijke zorg': 

verzorging / care.  

Toelichting: Reguliere revalidatie is geen comparator; deze patiëntengroep komt 

immers niet in aanmerking voor reguliere revalidatie (waarvan het doel is om de 

regie in eigen handen te krijgen en waarbij een patiënt revalideerbaar / voldoende 

bij bewustzijn moet zijn).  

3.4.4 Uitkomstmaten 

De uitkomstmaten zijn op 21 augustus 2015 besproken in de vergadering van de 

Adviescommissie Pakket (ACP). Wij stelden voor om ‘herstel van bewustzijn’ en 

‘herstel van functionele mogelijkheden’ tot de cruciale uitkomstmaten te rekenen.  

De leden van de ACP achten ‘herstel van bewustzijn’ niet per definitie een geschikte 

uitkomstmaat. Herstel van bewustzijn kan een opmaat zijn voor verdere revalidatie, 

maar een patiënt kan ook slechter af zijn bij toegenomen bewustzijn indien het 

functionele herstel niet intreedt en hij of zij zich daarvan meer bewust is. 

Op basis van deze bespreking volgt dat ‘functioneel herstel’ en ‘kwaliteit van leven’ 

cruciale uitkomstmaten zijn en ‘herstel van bewustzijn’ en ‘nadelige / ongunstige 

effecten van de behandeling’ belangrijke uitkomstmaten. 28 

 

Cruciale uitkomstmaten:  

- herstel van functionele mogelijkheden; 

- ervaren kwaliteit van leven van betrokkene. 

 

Belangrijke uitkomstmaten: 

- effect op herstel van bewustzijnsniveau; 

- nadelige / ongunstige effecten van de behandeling. 

3.4.4.1 Meetinstrumenten uitkomstmaten 

Herstel van functionele mogelijkheden 

Hieronder vallen ADL-zelfstandigheid, deelname gezinsleven en participatie in de 

maatschappij (bijv. werkhervatting)  

Er zijn verschillende gevalideerde meetinstrumenten om de functionele 

mogelijkheden te beoordelen, onder meer de DRS de FIM:  

• Disability Rating Scale (DRS) bestaat uit acht items die zijn onderverdeeld 

in vier subcategorieën. De eerste drie items van de DRS ("Eye opening", 

"Communication Ability" en "Motor Response”) weerspiegelen stoornissen. De 

items "Feeding", "Toileting" en "Grooming" weerspiegelen de mate van 

beperkingen. De items "Level of Functioning" en ‘Employability” reflecteren de 

mate van participatie in het dagelijks leven. De maximale score over de DRS is 

29 (extreme vegetatieve toestand); een persoon zonder functionele 

beperkingen scoort nul;  

• Functional Independence Measure (FIM) is samengesteld uit 18 items en 

is bedoeld om de mate van functionele onafhankelijkheid in zelf-verzorging 

(zoals toiletgang), mobiliteit (lopen, transfers), en cognitie (geheugen, 

communicatie en probleem oplossen) te bepalen. Hogere scores representeren 

een hoger niveau van onafhankelijkheid. De items kunnen worden 
                                                                 
28

 Zoals u in het rapport ‘Beoordelingskader stand van de wetenschap en praktijk’ (2015) kunt lezen, maken wij 

gebruik van de zogenoemde GRADE methode. De termen ‘cruciale’ en ‘belangrijke’ uitkomstmaten zijn uit de GRADE 

methodiek afkomstig. 
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samengenomen tot een cognitieve subschaal (5-35 punten), een motorische 

subschaal (13-91 punten) en een overal FIM totaal score (18-126 punten);  

• De Extended Glasgow Outcome Scale (GOS-E of GOSE) is een uitbreiding 

van de (uit vijf categorieën bestaande) GOS. De GOS-E bestaat uit de volgende 

acht categorieën: 1. overlijden; 2. een vegetatieve toestand; 3. Lower Severe 

Disability; 4. Upper Severe Disability; 5. Lower Moderate Disability; 6. Upper 

Moderate Disability; 7. Lower Good Recovery, en 8. Upper Good Recovery. 29 

 

Ervaren kwaliteit van leven 

Er bestaan meerdere meetinstrumenten voor het meten van de kwaliteit van leven. 

 

Effect op herstel van bewustzijnsniveau 

Hierbij gaat het om herstel van bewustzijn vanuit een niet-responsief 

waaksyndroom naar een laagbewuste toestand (van NWS naar MCS, aangezien 

hierna nog verder herstel kan komen), en van een laagbewuste toestand naar een 

toestand waarbij communicatie mogelijk is c.q. naar volledig bewustzijn. Ook 

hiervoor bestaan verschillende gevalideerde meetinstrumenten. 

De Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) is een van oorsprong ‘bedside’ 

beoordelingsinstrument dat uit 23 items bestaat die tot zes subschalen omvatten 

(auditory, visual, motor, oromotor, communication, en arousal functions). CRS-R 

subschalen bestaan uit hiërarchisch geordende items die geassocieerd zijn met 

hersenstam, subcorticale en corticale processen. De laagste score op elke subschaal 

vertegenwoordigt reflexmatige activiteit terwijl de hoogste scores cognitief-

gemedieerd gedrag vertegenwoordigen. De manier van scoren is gestandaardiseerd 

en is gebaseerd op de aanwezigheid of afwezigheid van operationeel gedefinieerde 

gedragsreacties op specifieke sensorische stimuli. 

Andere meetinstrumenten voor meten van de mate van bewustzijn zijn onder meer 

de Glasgow Coma Score (GCS), de Wessex Head Injury Matrix (WHIM) en de 

Western Neuro Sensory Stimulation Profile (WNSSP).30  

 

Nadelige / ongunstige effecten van de behandeling 

Een mogelijk nadelig effect is een situatie waarin er wel toegenomen bewustzijn is 

maar waarbij er geen of nauwelijks functionele herstel optreedt en de patiënt zich 

bewust wordt van ernstige functiebeperkingen. Het is ook mogelijk dat een patiënt 

weer in staat is om pijn te voelen, maar niet de mogelijkheid heeft om dit te uiten.  

3.4.5 Klinisch relevant verschil 
Omdat er vanuit de literatuur geen klinische relevantiegrenzen bekend zijn en 
omdat deze ook niet vooraf met de beroepsgroepen zijn vastgesteld, hanteren wij 
de GRADE default waarden (SMD=0,5; RR=0,75 of 1,25).  

3.4.6 Minimaal vereiste follow-up periode 

Voor het meten van het effect van de behandeling op functioneel herstel zal de 

follow-up tijd naar verwachting minimaal een half jaar tot één jaar bedragen. 

Het effect op herstel van bewustzijnsniveau kan in een eerder stadium meetbaar 

zijn (in geval van VIN in Nederland is dit 8 resp. 14 resp. 20 weken). 

3.4.7 Passend onderzoeksprofiel 

Bij de beoordeling van interventies stellen wij een passend onderzoeksprofiel op, 

onder meer om duidelijkheid te krijgen over de richting van het literatuuronderzoek 

en de wenselijkheid/noodzakelijkheid van gerandomiseerde gecontroleerde 

onderzoeken (RCT’s) als beste schatters voor het bestaan van een effect.  
                                                                 
29

 DRS: Rappaport 1982; FIM: Hamilton 1987, GOS-E: Wilson 1998. Zie voor de drie genoemde en andere 

meetinstrumenten o.a. ook www.tbims.org/combi/list.html  
30

 WHIM (Shiel 2000); WNSSP (Ansell 1989), zie o.m. www.coma.ulg.ac.be/medical/chronic.html 
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Het passend onderzoeksprofiel bevat een gestructureerde vragenlijst. Uit 

beantwoording van een van de vragen volgt dat behandelaren en/of familie naar 

verwachting een sterke voorkeur zullen hebben voor VIN. Hiermee wordt 

wenselijkheid voor een RCT groter. De uitvoerbaarheid van een RCT kan echter 

worden bemoeilijkt als naasten of behandelaren mogelijk niet meewerken aan 

randomisatie indien zij al overtuigd zijn van het bestaan van een voldoende groot 

effect. Daarnaast bemoeilijkt een zeer klein indicatiegebied randomisatie en het 

verkrijgen van een controlegroep. Dit kan worden opgelost door het uitvoeren van 

een internationale studie. In geval van VIN is het niet duidelijk in hoeverre dit 

mogelijk is omdat VIN specifiek in Nederland is ontwikkeld, wel zijn er elders in 

Europa en in Amerika met VIN vergelijkbare behandelingen.  

Kortom, er zijn factoren die de wenselijkheid en noodzakelijkheid van een RCT 

vergroten, maar daarnaast zijn er factoren die de uitvoerbaarheid van een RCT in de 

weg staan. 

Volgens onderzoekers die gespecialiseerd zijn in deze patiëntengroep zou alleen een 

vergelijkend cohortonderzoek goed mogelijk zijn.  

3.4.8 Zoekstrategie en selectie literatuur 

3.4.8.1 Zoektermen 

Wij hebben in augustus 2014 en op 5 oktober 2015 een literatuursearch verricht. De 

zoektermen, c.q. exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

3.4.8.2 Informatiebronnen 

De literatuur search is doorgevoerd in Medline, EMBASE, en de Cochrane Library 

voor de periode van augustus 2009 tot oktober 2015. 

 

De websites van de volgende organisaties zijn gescreend betreffende uitgebrachte 

standpunten over intensieve neurorevalidatie: NICE, AETNA, Anthem, Cigna, United 

Healthcare. 

 

De websites van onder meer de volgende organisaties zijn gescreend betreffende 

richtlijnen voor niet-aangeboren hersenletsel en bewustzijnsstoornissen: 

Kwaliteitskoepel, NICE/NHS, National Guideline Clearinghouse.  

 

Ook is gekeken naar nog lopende trials op www.clinicaltrials.gov. 

3.4.8.3 Selectiecriteria 

In– en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 

artikelen niet op basis van de abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 

artikelen bekeken. 

 

De volgende inclusie criteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 

- studies die voldoen aan de hiervoor beschreven PICOt;  

- systematische reviews; 

- vergelijkende klinische studies; bij het ontbreken hiervan niet-vergelijkende 

studies. 

 

Exclusiecriteria waren: 

- andere taal dan Engels of Nederlands;  

- reviews (niet-systematisch), casestudies. 

3.4.9 Resultaten literatuursearch 

De in de literatuursearch gevonden studies zijn weergegeven in bijlage 1. 
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Van deze gevonden publicaties beoordeelden we acht publicaties als relevant: één 

systematische review, twee vergelijkende studies en vijf niet-vergelijkende studies. 

Het gaat om de beoordeling van VIN bij volwassenen. Uiteindelijk hebben wij geen 

vergelijkende studies kunnen waarin alleen homogene volwassen populatie werd 

onderzocht. De meeste studies hadden ook kinderen en jongeren geïncludeerd. We 

hebben besloten deze studies toch mee te nemen en hebben bij de beoordeling met 

gebruikmaking van Grade hiermee rekening gehouden.  

De kenmerken en bevindingen van de geïncludeerde studies zijn beschreven in 

bijlage 2; de kwaliteitsbeoordeling is weergegeven in de bijlagen 3 en 4. 

3.4.10 Resultaten search standpunten andere organisaties en richtlijnen 

De gevonden standpunten en richtlijnen zijn weergegeven in de bijlagen 5 en 6. 

3.4.11 Lopende klinische studies 

In het trialregister zijn geen klinische studies naar VIN of vergelijkbare interventies 

gevonden. 

 

3.5 Geselecteerde studies  

3.5.1 Systematische review 

De systematische review en meta-analyse van Klingshirn (2015) kreeg een AMSTAR 

score van 5/11 (zie bijlage 3). Na bestudering bleek deze systematische review niet 

bruikbaar te zijn voor deze beoordeling. Multisensore stimulatie werd beschreven 

onder de noemer ‘specialized treatment concepts’ tezamen met onder meer sensore 

regulatie en basale stimulatie, waardoor specifieke beoordeling van met VIN 

vergelijkbare behandelprogramma’s in deze systematische review niet mogelijk is en 

wij deze systematische review bij nader inzien niet konden includeren. 

3.5.2 Kenmerken klinische studies, behandelprogramma’s 

 

Vergelijkende studies:  

 

Andelic (2012) 

Andelic et al vergeleken 31 patiënten (interventiegroep) met traumatisch 

hersenletsel die vroegtijdige uitgebreide revalidatie kregen, met 30 patiënten 

(controlegroep). Het betreft een quasi-experimenteel studiedesign, waarbij de 

capaciteit (beschikbaar bed principe) bepaalde in welke groep een patiënt terecht 

kwam. Een nadeel van deze studie voor onze beoordeling is dat de geïncludeerde 

patiënten verschillende niveaus van bewustzijn hadden: niet alleen patiënten met 

NWS en MCS, maar ook patiënten met posttraumatische amnesie (dus bij 

bewustzijn) zijn in dit onderzoek meegenomen.31 

In de interventiegroep werd al in de acute ziekenhuisfase, op de ICU, gestart met 

het behandelprogramma. Dit bestond, naast medische zorg (zoals voorkómen van 

complicaties), uit multisensore stimulatie en werd uitgevoerd door een 

interdisciplinair team.  

 

Het vroege interventieprogramma is gebaseerd op drie verschillende concepten, de 

zogenoemde ABC componenten (organisatie van sensore input volgens Affolter 

1981, stimulatie van normale beweging, functie en controle volgens Bobath 1959 en 

‘her-trainen’ functies van het aangezicht en de mond volgens Coombes, 2001). 

                                                                 
31

 Wij hebben navraag gedaan bij de auteur. De mate van bewustzijn vóór intubatie was bekend (GCS 5,3 (1,9) in 

groep A, GCS 5,0 (1,7) in groep B), evenals de uitkomsten op t = 12 maanden; informatie over de mate van 

bewustzijn na extubatie, op het moment van de start van het revalidatieprogramma kon zij ons niet geven 

(informatie per email dd 15-11-2015). 
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Hierbij kreeg component A het grootste aandeel (gemiddeld 45 minuten per dag, 

tegenover 30 minuten voor B en 30 minuten voor C). De patiënten in de 

controlegroep ontvingen minimaal twee tot drie uur per dag individuele 

fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, cognitieve training, optimale voeding en 

psychosociale ondersteuning, zonder de vroege multisensore stimulatie.  

De functionele uitkomst werd gemeten met behulp van de GOSE en DRS. 

Een gunstige uitkomst (GOSE 6-8) werd gevonden bij 71% van de patiënten in 

groep A en bij 37% van de patiënten in groep B. 

Na 1 jaar woonde van groep A 81% thuis en 13% in een verpleeghuis, terwijl dit in 

groep B 53% respectievelijk 23% betrof. Het percentage patiënten dat werk kon 

hervatten was ook hoger in groep A (39% versus 27% in groep B, waarbij 16% in 

groep A full-time werkte en 6% in groep B). 

Een tekortkoming in deze studie ten aanzien van onze beoordeling is dat niet alle 

patiënten in NWS of MCS waren, maar dat ook patiënten geïncludeerd zijn die al in 

de acute fase, vóór de start van het behandelprogramma, bij bewustzijn kwamen.  

 

Megha (2013)  

Megha et al onderzochten 30 patiënten met bewustzijnsstoornis na traumatisch 

hersenletsel. De patiënten werden gerandomiseerd verdeeld in drie groepen. Groep 

A kreeg vijfmaal per dag gedurende 20 minuten multimodale comastimulatie. Groep 

B kreeg dezelfde stimulatie maar dan tweemaal per dag gedurende 50 minuten. 

Groep C kreeg tweemaal per dag conventionele fysiotherapie zonder multimodale 

stimulatie. De stimulatie in groep A en B bestond uit het stimuleren van de vijf 

zintuigen met hulp van voor de patiënt betekenisvolle stimuli. De stimulatie in groep 

A is voor wat betreft de frequentie en duur het meest vergelijkbaar met VIN. De 

behandel- en studieduur is twee weken. Gebruikte uitkomstmaten betreffen herstel 

van bewustzijn, gemeten door middel van de GCS en WNSSP.  

Van de drie groepen (n=30) zijn in deze beoordeling de resultaten meegenomen van 

de frequente intensieve stimulatie (groep A, n=10), in vergelijking met niet-

stimuleren (groep C, n=10), gemeten door middel van de GCS en WNSSP. 

Frequent stimuleren bleek meer reactie op te roepen dan niet-stimuleren. Bij deze 

korte studieduur (2 weken) is niet te beoordelen in hoeverre de uitkomst ‘meer 

reactie’ iets zegt over daadwerkelijk bewustzijnsherstel van de patiënt. 

 

Niet-vergelijkende studies: 

 

Lippert-Grüner (2010) 

Lippert-Grüner et al volgden gedurende één jaar 27 patiënten met 

bewustzijnsstoornis na traumatisch hersenletsel die, zodra zij op de intensive care 

gestabiliseerd waren, een vroegtijdig multimodaal sensomotorisch 

stimulatieprogramma kregen. De multisensomotore stimulatie werd dagelijks 

gedurende 90 minuten toegepast, daarnaast kregen patiënten onder meer 30-60 

minuten fysiotherapie en 30-60 ergotherapie. Wij concluderen uit de beschrijving 

dat de behandeling qua stimulatie en intensiteit vergelijkbaar is met VIN. 

De functionele uitkomst werd gemeten met behulp van de GOS en FIM. 

Na één jaar waren zeven patiënten overleden (GOS 1), vier bleven in NWS (GOS 2), 

zeven waren ernstig invalide (GOS 3), zes matig invalide (GOS 4) en drie bereikten 

goed herstel (GOS 5). De mediane FIM score was 84 (range 18-126). Van de 20 

patiënten die na één jaar in leven waren, waren negen patiënten geheel of bijna 

geheel onafhankelijk van hulp of hadden hulp bij specifieke activiteiten zoals 

boodschappen en eten bereiden. Intermitterende zorg (< 8 uur per dag) was nodig 

voor vijf patiënten; drie patiënten hadden meer dan acht uur per dag zorg nodig en 

drie patiënten 24-uurs zorg c.q. toezicht. 
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Katz (2009) 

Katz et al onderzochten het functionele herstel bij 36 patiënten met 

bewustzijnsstoornis door traumatisch hersenletsel (n=22) respectievelijk door niet-

traumatisch hersenletsel (n=14). 

Op grond van de gepubliceerde studie was het ons in eerste instantie niet duidelijk 

of de behandeling sensore stimulatie bevatte. Naast reguliere zorg (fysiotherapie, 

ergotherapie, logopedie) en medicatie (o.a. amantadine) werden, aan de hand van 

de CRS-R en een kwantitatief beoordelingsprotocol, de visuele discriminatie, 

opvolgen van opdrachten en ja/nee communicatie van de patiënt onderzocht. Indien 

deze aanwezig waren, ontwikkelde het revalidatieteam behandelingen met als doel 

meer consistente interactie en functionele communicatie te bevorderen. Bij navraag 

bij de eerste auteur antwoordde deze als volgt: Our program does not include a 

formal program of sensory stimulation. Patients receive at least 3 hours per day of 

involvement with therapists (PT, OT, and speech therapy). This involves a number 

of assessment and therapeutic activities that provide stimulation and interaction 

with patients but there is not a prescribed standardized stimulation regimen.32  Wij 

concluderen hieruit dat sensore stimulatie weliswaar niet gestandaardiseerd is, maar 

wel structureel geïntegreerd is in de dagelijkse therapeutische activiteiten, en gezien 

het grote aandeel in tijd per dag beschouwen wij de in de studie van Katz 

opgenomen behandeling als vergelijkbaar met VIN. 

Uitkomstmaten waren FIM, DRS en terugkeer naar werk.  

 

Van de 36 patiënten was de gemiddelde FIM-score bij opname 18 ± 0 bij zowel de 

patiënten met TBI (n=22) als niet-TBI (n=14). Bij ontslag uit het 

revalidatieprogramma (na gemiddeld 162 ± 165 dagen) was de gemiddelde FIM 

voor de gehele groep 55 ± 31, bij de patiënten met TBI bedroeg deze 63 ± 28 en bij 

de patiënten met niet-TBI 43 ± 32.  

Na een jaar werd de DRS gemeten. Zes patiënten (27%) had een DRS van 0-3 

(geen of partiële functiebeperkingen), negen patiënten (41%) hadden een DRS 

tussen 4 en 11 (matig tot matig ernstige functiebeperkingen) en 7 patiënten (32%) 

een DRS tussen 12 en 21 (ernstig tot extreem ernstige functiebeperkingen). 

Van 23 patiënten met een jaar follow-up waren vijf dusdanig hersteld dat zij konden 

terugkeren naar werk of school, vier van hen volledig danwel vrijwel vergelijkbaar 

met het niveau van voor het hersenletsel (DRS score 0-1). 

 

Seel (2013) 

Seel et al onderzochten 210 patiënten met bewustzijnsstoornis als gevolg van 

traumatisch hersenletsel. De behandeling welke 28 dagen na het hersenletsel van 

start gaat is een ‘specialized early DOC (disorders of consciousness) treatment 

program’. Primaire doel van deze behandeling is het stimuleren van arousal en 

herstel van bewustzijn. Hierbij worden patiënten minstens 90 minuten per dag, 

gedurende vijf dagen per week behandeld door fysiotherapeut, ergotherapeut en 

logopedist. Stimulatie is geïntegreerd in deze behandelingen, bijvoorbeeld als de 

patiënt door de fysiotherapeut in een zithouding gebracht is, stimuleert de andere 

behandelaar onder meer visueel en auditief. Daarnaast is er wekelijks een 

groepsgewijze benadering (met maximaal vier patiënten) waarbij gedurende 60 

minuten stimulatie wordt toegepast met onder meer muziek, licht, aanraking, hand-

op-hand voorwerp gebruik, en waarbij de CRS-R wordt beoordeeld.33  

Hoewel bij het hier beschreven programma de sensore stimulatie niet los gezien 

wordt van de andere behandelingen (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) zoals 

bij VIN wel het geval is, beschouwen wij dit programma, gezien zowel het doel, de 

duidelijke plaats die sensore stimulatie in het programma inneemt als de duur van 

                                                                 
32

 Email Douglas Katz dd 2-11-2015 
33

 Artikel Seel 2013 en informatie van Ron Seel via email dd 2-11-2015. 



DEFINTIEF |Standpunt vroege intensieve neurorevalidatie | 29 maart 2016 

 

Pagina 26 van 45 

het programma, als vergelijkbaar met VIN. 

Gebruikte uitkomstmaten zijn de ontslaglocatie (naar reguliere revalidatie, huis of 

instelling) en het herstel van bewustzijn (CRS-R). 

Bij opname waren vrijwel alle patiënten volledig afhankelijk voor wat betreft ADL en 

transfers. Na afloop van het revalidatieprogramma (na gemiddeld 39,1 ± 29,4 

dagen) was er verbetering in de meeste activiteiten: van de patiënten kon, met 

meer of minder hulp, 35% het eigen gezicht wassen, 26% haren kammen, 20% 

aan- en uitkleden bovenlichaam, 17% tanden poetsen. 

Na ontslag uit het programma was 54% dusdanig verbeterd dat zij door konden 

stromen naar reguliere revalidatie; 29% werd ontslagen naar huis, waarbij zij en 

hun familie ondersteuning bleven krijgen, en 13% werd overgeplaatst naar een 

verpleeghuis. Bij alle 210 patiënten treedt een significante verbetering op op alle zes 

subschalen van de CRS-R. Bij ontslag was 53% ontwaakt uit MCS. Hiervan voldeed 

19% aan de zogeheten Aspen criteria voor functioneel gebruiken van een voorwerp, 

8% een aan het criteria voor adequate communicatie en 26% kon zowel functioneel 

een voorwerp gebruiken als adequaat communiceren. 12% bleef in NWS.  

 

Nakase-Richardson (2012) 

Nakase-Richardson et al verrichtten multicenter onderzoek onder 396 patiënten met 

bewustzijnsstoornis ten gevolge van traumatisch hersenletsel.  

De patiënten waren opgenomen voor ‘acute inpatient rehabilitation’ binnen de 

National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR) TBI Model 

Systems Programs (TBIMS). De inhoud van het programma is niet in de studies van 

Nakase-Richardson (2012) en Whyte (2013, deels dezelfde patiënten) beschreven. 

Eén van de deelnemende centra is Shepherd Center, waarvan wij concludeerden dat 

het behandelprogramma overeenkomt met VIN (zie Seel 2013). Of in de andere 

centra een vergelijkbaar programma wordt toegepast, is niet met zekerheid te 

zeggen. De gebruikten uitkomstmaat voor functioneel herstel is FIM, de auteurs 

onderscheiden deze in FIM-cognitief en FIM-motorisch. De andere uitkomstmaten 

zijn de DRS en de Supervision Rating Scale (SRS). De SRS is een meetinstrument 

ter beoordeling van de mate waarin iemand toezicht nodig heeft en bestaat uit vijf 

categorieën: onafhankelijk, nachtelijk toezicht, parttime toezicht, volledig indirect 

toezicht, volledig direct toezicht. 

Van de 396 patiënten kwamen 268 (68%) tijdens de opname bij bewustzijn, 

gedefinieerd als het volgen van opdrachten gedurende minstens twee 

opeenvolgende dagen. Dit trad op mediaan 24 dagen na opname. 

De FIM werd onderscheiden in FIM-cognitief en FIM-motorisch en de uitkomsten zijn 

weergegeven in quartielen. Bij opname was de totale FIM-score 15/18/18, de FIM-

cognitief 5/5/5 en FIM-motorisch 10/12/13. Bij ontslag was de FIM-score significant 

verbeterd, totale FIM-score 19/43/77, FIM-cognitief 5/11/19 en FIM-motorisch 

13/30/58.  

Nakase-Richardson (en ook Whyte 2013) publiceerden lange termijn uitkomsten van 

een selectie van patiënten, namelijk van de 108 patiënten (van 396) van wie vijf 

jaar gegevens beschikbaar waren. In deze groep was bij ontslag de FIM-cognitief 

5/10/19 en de FIM-motorisch 13/25/51. Na ontslag zette de verbetering door, na 

één jaar was de FIM-cognitief 13/25/31, FIM-motorisch 25/77/89. De DRS en de 

SRS lieten in de 1-5 jaar na ontslag eveneens verbetering zien. 

 

Noé (2012) 

Noé et al onderzochten 32 patiënten (gemiddeld 39,9 jaar, range 16-64) met 

bewustzijnstoornis als gevolg van traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Van 

hen waren 12 patiënten in NWS en 20 in MCS. De behandeling was een integratief 

multisensorisch programma met dagelijkse fysiotherapie en multimodale 

sensorische stimulatie. De frequentie en stimulatieduur zijn niet in het artikel 

beschreven, waardoor het niet zeker is of dit programma qua intensiteit geheel 
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vergelijkbaar is met VIN.34 

Gebruikte uitkomstmaat betrof CRS-R (onderzocht werd hoeveel patiënten uit MCS 

ontwaakten). De follow-up duur was 6 maanden. 

In totaal ontwaakten acht patiënten, van wie één patiënt aanvankelijk in NWS was; 

de overige zeven patiënten ontwaakten uit MCS.  

3.5.3 Kwaliteitsbeoordeling van de geselecteerde klinische studies 

De kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde studies is weergegeven in bijlage 4. 

De kwaliteit van de vergelijkende studie van Andelic is goed; die van Megha is 

redelijk, maar betreft een kleine populatie en is van korte duur. De overall kwaliteit 

van de andere studies naar het effect van de interventie is laag, onder andere 

doordat het kleine studies zijn met veelal korte follow-up.  

De studies zijn niet onderling vergelijkbaar en niet te poolen als gevolg van 

verschillen in de aanvangstijd (dagen tot weken na het hersenletsel) van de 

interventies, verschillen in de interventies zelf, niet-generaliseerbare uitkomstmaten 

en niet volledige weergeven resultaten.  

Daarnaast bemoeilijkt het verschil in patiënten de beoordeling en de onderlinge 

vergelijkbaarheid van de studies. Alle geïncludeerde patiënten hadden ernstige 

bewustzijnsstoornis, op basis van traumatisch of niet-traumatisch hersenletsel. 

Daarnaast hadden zij verschillende niveaus van bewustzijn. In de enige 

vergelijkende studie met 1 jaar follow-up (Andelic 2012) waren patiënten met NWS 

en patiënten in MCS geïncludeerd, maar ook patiënten met posttraumatische 

amnesie (dus bij bewustzijn) zijn in deze studie meegenomen. 

 

3.6 Beoordelen en graderen van de kwaliteit van het bewijs op cruciale en 

belangrijke uitkomstmaten 

 

Om de kwaliteit van het bewijs te beoordelen werd gebruik gemaakt van de GRADE 

methode (www.gradeworkinggroup.org). Bij GRADE wordt de kwaliteit van het 

bewijs per uitkomstmaat bepaald. Na het formuleren van cruciale en belangrijke 

uitkomstmaten volgens GRADE, worden de studies voor wat betreft hun interne 

validiteit beoordeeld op risk of bias. Naast risk of bias is nog een aantal andere 

factoren van belang: inconsistentie, indirectheid van bewijs, imprecisie en 

publicatiebias. Wanneer één of meer van deze factoren aanwezig zijn, kan de 

kwaliteit van het bewijs met 1 of 2 niveaus per factor worden verlaagd.  

3.6.1 Effect van VIN op de cruciale en belangrijke uitkomstmaten en GRADE-beoordeling 

3.6.1.1 Cruciale uitkomstmaten: 

- Ervaren kwaliteit van leven van betrokkene:  

In geen van de studies was ‘kwaliteit van leven’ als uitkomstmaat opgenomen. Voor 

deze cruciale uitkomstmaat hebben wij dan ook geen effectschatting. 

 

- Functioneel herstel: 

Voor wat betreft de uitkomstmaten GOSE, DRS en ‘ontslag naar huis’ laat de 

effectschatting zien dat VIN leidt tot een statistisch significante verbetering en 

gemiddeld tot een klinisch relevante verbetering lijkt te leiden (GOSE: RR = 1.94 

(95%BI 1.15;3.26), DRS: RR = 1.71 (95%BI 1.08;2.71), ontslag naar huis: RR = 

1.61 (95%BI 1.08;2.40)). Het bewijs hiervoor is echter van zeer lage kwaliteit 

vanwege risk of bias, indirectness en imprecisie. Onder andere waren in dit 

onderzoek, naast patiënten in MCS en NWS, ook patiënten geïncludeerd die voor de 

                                                                 
34

 Sensore stimulatie omvat naast visuele, auditieve en tactiele stimulatie ook reuk, smaak en pijnzin, zie 

www.neurorhb.com/estados-alterados-de-conciencia.html  
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start van het behandelprogramma al bij bewustzijn. Hierdoor is er zeer weinig 

vertrouwen dat VIN leidt tot een ‘favourabale outcome’ op de GOSE (GOSE 6-8), de 

DRS (DRS 0-3) en ‘ontslag naar huis’ (tabel 1). We hebben bij de auteur navraag 

gedaan of zij ons data kon geven over de specifieke groep patiënten in MCS en NWS 

maar deze waren niet apart beschikbaar.31 

 

Voor wat betreft de uitkomstmaat ‘terugkeer naar werk’ laat de effectschatting zien  

dat VIN gemiddeld niet leidt tot een statistisch significante verbetering en dat deze 

gemiddeld wel tot een klinisch relevante verbetering lijkt te leiden (RR = 1.46 

(95%BI 0.69;3.04). Ook hiervoor is het bewijs van zeer lage kwaliteit vanwege risk 

of bias, indirectness en imprecisie. Hierdoor is er zeer weinig vertrouwen dat VIN 

leidt tot een ‘favourabale outcome’ voor wat betreft ‘terugkeer naar werk’ (tabel 1).  

 

De niet-vergelijkende studies laten vergelijkbare c.q. minder gunstige resultaten 

zien (voetnoten 4, 6, 7 en 8 in tabel 1). 

 

 
GRADE tabel 1: herstel van functionele mogelijkheden (Andelic 2012) 

 

3.6.1.2 Belangrijke uitkomstmaten: 

- Effect op herstel van bewustzijnsniveau: 

Voor wat betreft de uitkomstmaten Glasgow Coma Score (GCS) en WNSSP laat de 

effectschatting zien dat VIN leidt tot een statistisch significante verbetering en dat 
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deze gemiddeld tot een klinisch relevante verbetering lijkt te leiden (GCS: SMD = 

1.18 (95%BI 0.2; 2.15, WSSNP: SMD = 2.36 (95% BI 1.16;3.56)). Het bewijs 

hiervoor is echter van lage kwaliteit, vanwege indirectness en imprecisie. Zo was de 

onderzochte groep patiënten beperkt en was de studieduur slechts twee weken. Als 

gevolg van de lage kwaliteit van het bewijs is er weinig vertrouwen in de 

effectschattingen van de belangrijke uitkomstmaat herstel van bewustzijn (tabel 2).  

 

De niet-vergelijkende studies laten vergelijkbare c.q. minder gunstige resultaten 

zien (voetnoot 3 in tabel 2). 

 

 
GRADE tabel 2: verbetering op GCS en WNSSP (Megha 2013) 

 

 

- Nadelige / ongunstige effecten van de behandeling: 

In geen van de studies werden nadelige of ongunstige effecten beschreven. 

3.7 Vaststellen eindbeoordeling ‘stand wetenschap en praktijk’  

Uiteindelijk bepalen wij als laatste stap welke conclusie wij over de effectiviteit 

kunnen trekken mede op basis van de beoordeelde literatuur. Het gaat ons, zoals 

eerder gezegd, om de relatieve effectiviteit. Het komt erop neer dat wij het 

volgende afwegen: vinden wij de ‘netto toevoeging’ van de interventie in 

vergelijking met de al bestaande zorg een gewenste, relevante toevoeging en 

voldoende/groot genoeg, en hebben wij er voldoende vertrouwen in dat deze 

toevoeging ook daadwerkelijk optreedt? 

3.7.1 Bespreking 

VIN is een in Nederland ontwikkelde behandeling, gekenmerkt door gestructureerde, 

frequente (4 à 5 maal per dag) multisensore stimulatie gedurende een beperkte 

behandelduur (8 tot maximaal 20 weken). Er zijn geen Nederlandse studies naar 

VIN bij volwassenen.  

In andere landen bestaan met VIN vergelijkbare behandelingen voor volwassenen; 

studies waarbij (intensieve, frequente) multisensore stimulatie werd toegepast zijn 

dan ook in deze beoordeling meegenomen.  

 

Er zijn twee vergelijkende studies gevonden, te weten één quasi experimentele 

studie met een follow-up van 1 jaar en één gerandomiseerde vergelijkende studie 
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met een zeer korte studieduur, namelijk 2 weken. De overige vijf studies waren 

niet-vergelijkende studies. Poolen was niet mogelijk door de grote heterogeniteit 

tussen de studies, onder meer verschillen in de behandeling (duur, intensiteit), 

verschillende meetinstrumenten, verschil in (gebruik van) uitkomstmaten en 

onvolledige data. 

 

Gunstige en ongunstige effecten, grootte van effect, kwaliteit van bewijs 

Vroege intensieve neurorevalidatie lijkt een gunstig effect te hebben op de cruciale 

uitkomstmaat ‘herstel van functioneren’. Ook de pre-post studies en case series 

laten een positief effect zien, al is in deze niet-vergelijkende studies niet duidelijk in 

hoeverre een positief effect door het behandelprogramma of (mede) door spontaan 

herstel bereikt werd. Of de gevonden positieve effecten op herstel van functioneren 

en herstel van bewustzijn ook leiden tot een betere kwaliteit van leven is niet 

onderzocht en niet bekend. Ook is niet bekend of het behandelprogramma nadelige 

of ongunstige effecten met zich meebrengt.  

Hoewel VIN gunstige effecten lijkt te hebben, volgt echter uit de GRADE-beoordeling 

dat de kwaliteit van bewijs voor de cruciale uitkomst ‘functioneel herstel’ zeer laag is 

en voor de belangrijke uitkomst ‘herstel bewustzijn’ laag. Dit betekent dat er zeer 

weinig vertrouwen is in de schatting van het effect op de cruciale uitkomstmaat en 

weinig vertrouwen in de schatting van het effect op de belangrijke uitkomstmaat.  

 

Passend onderzoeksprofiel 

Uit het passend onderzoeksprofiel volgt dat gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

waarbij VIN wordt vergeleken met de gangbare behandeling (care) wenselijk is, 

maar dat zo’n studie bemoeilijkt wordt omdat naar verwachting randomiseren van 

patiënten moeilijk zal zijn door voorkeuren van behandelaars en/of familie, ook 

betreft het een relatief klein indicatiegebied.  

Een (gerandomiseerd) vergelijkend onderzoek wordt wel nodig geacht om het effect 

van vroege intensieve neurorevalidatie te kunnen beoordelen. 

 

3.7.2 Conclusie betreffende ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ 

Wij concluderen dat vroege intensieve neurorevalidatie niet beschouwd kan worden 

als een effectieve behandeling bij volwassen patiënten (> 25 jaar) met niet-

responsief waaksyndroom of in laagbewuste toestand (minimally conscious state). 

Deze behandeling voldoet bij de genoemde indicaties daarom niet aan ‘de stand van 

de wetenschap en praktijk’. Gevolg daarvan is dat vroege intensieve 

neurorevalidatie bij niet-responsief waaksyndroom en laagbewuste toestand niet 

behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zvw. 

De overwegingen die aan deze conclusie ten grondslag liggen, zijn samengevat als 

volgt: 

• in de gevonden studies, die onder meer voor wat betreft interventies heterogeen 

zijn, is niet exact VIN toegepast; de in de gevonden studies toegepaste 

behandelingen bevatten wel voor VIN kenmerkende aspecten; 

• er is op één cruciale uitkomstmaat slechts één kleine quasi experimentele 

vergelijkende studie gevonden met een follow-up van 1 jaar (n = 61 patiënten). 

Op één belangrijke uitkomstmaat is ook slechts één kleine (10 patiënten per 

onderzoeksarm) gerandomiseerde vergelijkende studie gevonden met een 

behandelduur van slechts twee weken;  

• de kwaliteit van het bewijs is zeer laag, waardoor er zeer weinig vertrouwen is in 

de gevonden effectschattingen; 

• uit het passend onderzoeksprofiel volgt dat een kwalitatief goed vergelijkend 

gerandomiseerd onderzoek wenselijk is. Dit wordt nodig geacht gezien de grote 

onzekerheid over de nu aanwezige geschatte effecten.  
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4 Beoordelingsproces en standpunt 

4.1 Raadpleging en consultatie partijen  

Wij hebben partijen op verschillende momenten in het beoordelingstraject 

betrokken. Startpunt was het organiseren van een overleg met vertegenwoordigers 

van de betrokken beroepsgroepen en patiëntenorganisaties. In deze 

scopingsbijeenkomst, die plaatsvond op 19 mei 2015, hebben wij hen een aantal 

vragen voorgelegd over definiëring van de PICOt en over formulering van 

uitkomstmaten volgens GRADE. Ook hebben wij het passend bewijsprofiel 

besproken en onze beoordelingswijze en –procedure toegelicht.  

 

Het conceptstandpunt, met als conclusie dat de behandeling niet voldoet aan de 

stand van de wetenschap en praktijk, hebben wij vervolgens ter consultatie 

voorgelegd aan de volgende belanghebbende partijen: 

• Nederlandse Vereniging voor Neurologie 

• Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie 

• Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie 

• Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 

• Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen 

• Verenso – specialisten in ouderengeneeskunde 

• Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie  

• Vereniging Hersenletsel 

• Stichting Zorgen na Coma 

• Zorgverzekeraars Nederland 

 

4.2 Ontvangen reacties 

Van de volgende partijen is een reactie ontvangen op het ter consultatie gezonden 

conceptrapport over de Vroege intensieve neurorevalidatie: 

• Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie; 

• Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN); 

• Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA); 

• Verenso - specialisten in ouderengeneeskunde; 

• Vereniging Hersenletsel; 

• Stichting Zorgen na Coma; 

• Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN). 

Daarnaast is een reactie, op persoonlijk titel, ontvangen van de heer dr. H. Eilander, 

die van meet af aan bij de VIN-behandeling in Nederland is betrokken. 

 

De van belanghebbende partijen ontvangen schriftelijke reacties treft u aan als 

bijlage 7 bij dit standpunt. Deze reacties hebben wij hieronder op hoofdlijnen 

samengevat en voorzien van onze reactie. 

 

Wetenschap en praktijk 

Verenso en de heer Eilander zijn van oordeel dat wij in ons conceptstandpunt vooral 

de ‘stand van de wetenschap’ in beeld brengen en dat de ‘stand van de praktijk’ 

onderbelicht blijft. Verenso geeft aan dat de keuze om geen casestudies te 

beoordelen vragen oproept, hierin wordt juist de complexe werkelijkheid en de 

stand van de praktijk beschreven. Tijdens een eerdere bijeenkomst hebben alle 

aanwezigen ook aangegeven overtuigd te zijn van de werkzaamheid van VIN in de 

praktijk.  
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Reactie ZIN:  

In onze beoordeling hebben wij ook de niet-vergelijkende studies (case studies) 

bestudeerd. Voor deze beoordeling zijn deze echter niet doorslaggevend geweest 

omdat uit deze studies niet opgemaakt kan worden of de, bij (een deel van de) 

patiënten gevonden, verbetering veroorzaakt wordt door de behandeling of door 

spontaan herstel. 

Ten aanzien van ‘praktijk’: de formulering in de regelgeving brengt met zich mee 

dat wij de beoordeling moeten doen aan de hand van ‘de stand van de wetenschap 

en praktijk’, zijnde één geïntegreerde wettelijke maatstaf. Daarom volgen wij voor 

de beoordeling de principes van EBM. EBM combineert en verenigt de beide 

elementen: wetenschap en praktijk. Het Zorginstituut kan zich daarom niet enkel 

baseren op de observatie van artsen dat een behandeling in de praktijk helpt. Dan 

zou er geen sprake zijn van evidence based beslissingen. De ervaringen van 

individuele beroepsbeoefenaren met bepaalde behandelingen komen ook niet altijd 

overeen. Dat komt veelal doordat zij op individueel niveau een bepaalde selectie van 

patiënten zien. Juist voor dergelijke misvattingen biedt de EBM methode 

oplossingen. 

Het in het rapport over de beoordeling stand van de wetenschap en praktijk 

gegeven afwegingskader, laat duidelijk zien dat wij in verband daarmee niet alleen 

acht slaan op wetenschappelijk inzichten, maar ook de in de praktijk gevormde 

expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers in de afweging 

betrekken.  
Echter, als beide aspecten op gespannen voet staan met elkaar, moet worden 

bepaald wat het zwaarste weegt. Als de door behandelaars en patiënten 

voorgestane handelwijze in de praktijk op geen enkele wijze of uiterst summier 

wordt ondersteund door wetenschappelijk bewijs, dan zullen wij in de regel het 

wetenschappelijk bewijs het zwaarst laten wegen. Wij concluderen in dat geval dat 

niet is voldaan aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 

 

Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar ons rapport Beoordeling stand van de 

wetenschap en praktijk (ZIN, 2015). 

 

Leeftijdsgrens 25 jaar 

Stichting Zorgen na Coma vraagt zich af waarom er zo wordt vastgehouden aan de 

leeftijdgrens van 25 jaar. Verenso noemt deze tweedeling onwenselijk. 

 

Reactie ZIN:  

Wij hebben in 2006 het standpunt ingenomen dat vroege intensieve neurorevalidatie 

(VIN) bij kinderen en jong volwassenen voldoet aan de stand van de wetenschap en 

praktijk. Dat standpunt was gebaseerd op literatuur en onderzoek, aangedragen 

door VIN-onderzoekers, waarin deze interventie werd beschreven en uitgevoerd 

voor de groep patiënten jonger dan 25 jaar.35 Dat is de reden dat ons standpunt 

destijds is ‘beperkt’ tot de doelgroep die in literatuur en onderzoeksresultaten werd 

beschreven. Dat wij moeten uitgaan van gepubliceerde literatuur is een zeer 

relevant uitgangspunt bij de beoordeling ‘stand van de wetenschap en praktijk’. 

 

Kwaliteit van leven 

Zorgen na Coma geeft onder verwijzing naar paragraaf 3.4.4.1 aan dat in de 

zoektermen geen enkel meetinstrument dat kwaliteit van leven meet is genoemd. In 

paragraaf 3.6.1.1 staat dat in geen van de studies kwaliteit van leven als 

uitkomstmaat is opgenomen. Als het niet in de zoektermen is opgenomen, dan kun 

je ook niets vinden. 

                                                                 
35

 Eilander H. Wetenschappelijk eindrapport Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) van kinderen en jongeren in 

een vegetatieve of laagbewuste toestand na ernstig hersenletsel. December 2005 
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Zorgen na Coma geeft aan te vermoeden dat de visie van ZIN al duidelijk is en dat 

iemand die gehandicapt is, per definitie niet gelukkig is, een visie die zij als 

familieleden niet delen. 

De VRA wijst er op dat geen suggestie is gedaan voor een meetinstrument terwijl 

dat bij de andere cruciale uitkomstmaat wel gedaan is. De VRA geeft aan dat uit 

eerdere onderzoeken blijkt dat niet de kwaliteit van leven van de patiënt onderzocht 

is, maar van zijn naasten, of hoe naasten de kwaliteit van leven van de patiënt 

ervaren. 

 

Reactie ZIN:  

De suggestie dat in onze visie iemand die gehandicapt is per definitie niet gelukkig 

zou zijn, is niet terecht. Wat betreft het meten van kwaliteit van leven, kennen wij 

diverse meetinstrumenten. Dat deze niet bij de PICOt vermeld staan, betekent niet 

dat wij deze niet onderzocht hebben. De zoektermen zijn namelijk gebaseerd op de 

interventie (behandeling) en de indicatie en niet op de uitkomsten. Ook de 

meetinstrumenten voor de andere uitkomstmaten zijn niet in de zoektermen 

genoemd, juist omdat wij breed wilden zoeken en deze zoekstrategie de resultaten 

niet beperkt tot specifieke uitkomsten: alle uitkomstmaten en meetinstrumenten 

worden op deze manier meegenomen. De selectie van literatuur vindt daarna plaats.  

Uit de gevonden publicaties bleek echter dat kwaliteit van leven niet in de 

betreffende studies onderzocht is, ook niet via naasten.  

 

Behandelprogramma’s in andere landen 

Stichting Zorgen na Coma vraagt waarom maar een aantal landen is meegenomen 

in onze beoordeling. Ook vraagt zij waarom het beleid in Nederland niet wordt 

aangepast aan de Europese situatie en wat de reden is dat in andere landen 

revalidatie wetenschappelijk wordt erkend en in Nederland nog niet. 

 

Reactie ZIN:  

Wij hebben in onze beoordeling alle gepubliceerde relevante literatuur 

meegenomen. Over de behandeling in andere landen dan in ons rapport genoemd, 

is geen voor deze beoordeling benodigde literatuur gevonden.  

Wij kijken daarbij voor onze pakketbeslissingen naar de evidence en overwegingen 

welke mogelijk een rol spelen bij de beslissingen in andere landen. 

Wij hebben ook gezocht naar richtlijnen, zowel nationaal als internationaal, maar 

deze niet gevonden. Nederland staat dus niet op zichzelf. Overigens is ons niet 

gebleken dat er een eenduidige ‘Europese situatie’ is voor wat betreft toepassing 

van vroege intensieve neurorevalidatie. 

Wetenschappelijke erkenning van revalidatie, voor zover dat aan de orde is, is geen 

taak van het Zorginstituut.  

 

Voorwaardelijke toelating 

De NVNeurologie en de NVNeuropsychologie onderschrijven dat er onvoldoende 

evidence-based onderbouwing van de interventie is. Beide verenigingen 

onderschrijven de mogelijkheid van voorwaardelijke toelating. Verenso vindt een 

voorlopige toelating gekoppeld aan onderzoek een acceptabele oplossing voor deze 

schrijnende problematiek die iedereen kan treffen.  

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl geeft aan dat het gaat om een kleine 

doelgroep, waarvoor de behandeling nu niet (in volle omvang) wordt uitgevoerd. 

Hierdoor is het moeilijk onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van die 

behandeling. Hersenletsel.nl geeft aan dat zij liever had gezien dat de interventie in 

het basispakket zou worden opgenomen, maar dat zij alle mogelijk medewerking zal 

verlenen om de voorwaardelijke toelating te laten slagen. Hersenletsel.nl geeft aan 

dat wij in ons standpunt niet helder zijn over de kosten van de behandeling en het 

onderzoek tijdens de voorwaardelijke toelating.  
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De VRA geeft aan dat in het hoofdstuk over voorwaardelijke toelating benoemd 

wordt dat het onduidelijk is of gegevens over kosteneffectiviteit verzameld kunnen 

worden en dat niet benoemd wordt waarom dit onduidelijk is. 

 

Reactie ZIN:  

Wanneer een interventie voorwaardelijk wordt toegelaten, komen de kosten van die 

interventie voor de duur van die voorwaardelijk toelating ten laste van de 

basisverzekering. Voor de aan de voorwaardelijke toelating gekoppelde onderzoek 

kan een financieringverzoek worden ingediend bij ZonMW. In hoofdstuk 5 is een 

verwijzing naar de procedure en de voorwaarden opgenomen. Wij zullen de 

relevante partijen hier ook nog apart over informeren. 

 

Over de kosteneffectiviteit geeft de VRA in de reactie een aantal suggesties. Wij 

stellen voor dat de VRA deze met de andere betrokken partijen bespreekt en 

desgewenst meeneemt in de voorbereidingen voor het onderzoeksvoorstel. 

 

Passend onderzoeksprofiel 

De VRA onderstreept dat een RCT het meest wenselijke design is dat de meest 

betrouwbare resultaten ten aanzien van de effectiviteit oplevert. Het voornaamste 

bezwaar tegen een RCT design is de ethische haalbaarheid. Als men zou 

randomiseren betekent dit dat cliënten en families geen keuze hebben ten aanzien 

van welke behandeling zij krijgen. Bij de meeste RCT’s bestaat ‘usual care’ in elk 

geval uit enige vorm van behandeling, in het huidige geval is ‘usual care’ gelijk aan 

‘geen behandeling’. De VRA benadrukt ook dat enige vorm van controle nagestreefd 

moet worden, mogelijkheden hiervoor (bijvoorbeeld een controlegroep uit het 

buitenland of een historische Nederlandse controlegroep of een quasi-experimenteel 

design) moeten serieus en kritisch bekeken worden op haalbaarheid en 

betrouwbaarheid.  

Verenso erkent dat het uitvoeren van een RCT van voldoende omvang lastig zal zijn 

en stelt dan ook vraagtekens bij de genoemde periode van 6,5 jaar, zeker als hierbij 

de kwaliteit van leven als uitkomstmaat meegenomen wordt. Stichting Zorgen na 

Coma vraagt waarop de periode van 6,5 jaar is gebaseerd en waarom er geen 

periode van bijvoorbeeld 10 jaar of langer wordt uitgetrokken, aangezien er follow-

ups van die termijn nodig zijn om de lange-termijn uitkomsten in beeld te brengen. 

De NVNeurologie adviseert om de interventie systematisch te onderzoeken (bij 

voorkeur in de vorm van een RCT, of als dat niet mogelijk is, als een prospectief 

cohort), ook als het niet mogelijk zou zijn om binnen Nederland voldoende patiënten 

te includeren voor een studie die gepowerd is om een klinisch relevant effect van de 

interventie aan te tonen. Gezien de ernst van het toestandsbeeld en het beperkte 

aantal patiënten waar het om gaat, is het denkbaar dat er, ook bij onvoldoende 

bewijs, enige ruimte zou komen voor VIN, bijvoorbeeld in de vorm van 

voorwaardelijke toelating. 

 

Reactie ZIN:  

Wij begrijpen de genoemde problemen van en bezwaren tegen een RCT. Enige vorm 

van vergelijkend onderzoek is echter nodig om het effect van VIN ten opzichte van 

het spontane beloop / herstel te kunnen bepalen. Het is aan de beroepsgroepen om 

in het kader van de kandidering voor voorwaardelijke toelating een 

onderzoeksvoorstel in te dienen, met een goed onderbouwd design.   

Met betrekking tot de periode van 6,5 jaar merken wij dat dit de maximale termijn 

is voor voorwaardelijke toelating in geval van zeldzame aandoeningen. Voor overige 

aandoeningen is die termijn vier jaar. 

 

Aantal patiënten dat mogelijk in aanmerking komt voor VIN 

Stichting Zorgen na Coma vraagt naar de herkomst van de schatting van 50 
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personen per jaar. De heer Eilander merkt op dat het conceptrapport niet duidelijk is 

over de mogelijke aantallen (50 patiënten per jaar, al dan niet met leeftijdsgrens).  

Hij verwijst naar de eerdere brief hierover aan het Zorginstituut, waarin het om een 

schatting ging die gebaseerd was op de periode 2000-2003. Op grond van deze 

schatting zouden wellicht 50-60 personen tot 50 jaar voor VIN in aanmerking 

kunnen komen. Het opschuiven van de leeftijdsgrens (bijvoorbeeld tot 60 jaar) leidt 

tot grotere aantallen, evenals het vervroegen van de start van VIN. 

De VRA stelt voor om de leeftijdsgrens niet te beperken tot 50 jaar. 

Verenso geeft aan dat het in het conceptrapport genoemde aantal van 30-40 

bedden in verpleeghuizen niet klopt, voor VIN zijn dit samen maximaal 6, waarbij 

financiële belemmeringen een rol spelen. 

 

Reactie ZIN: 

Zoals verderop, onder ‘Zorgketen bij/na coma’, ook naar voren komt, is een 

landelijke registratie gewenst om een duidelijker beeld te krijgen van het aantal 

patiënten in NWS en MCS in Nederland.  

We realiseren ons dat het aantal patiënten een schatting is. We hebben de tekst 

hierop aangepast. 

 

Intensieve begeleiding / VIN 

Verenso wijst op een onjuiste formulering ten aanzien van de praktijk in paragraaf 

6.3. Aansluitend geeft Verenso aan dat in de bijeenkomst is aangegeven dat 

specialisten oudergeneeskunde overtuigd zijn dat het begeleiden van families naar 

de acceptatie van medisch beslissingen rondom het levenseinde beter gaat als er 

voorafgaand aan die beslissing optimale voorwaarden zijn benut voor herstel en 

begeleiding. Die optimale voorwaarden worden momenteel niet benut en kunnen 

met een negatief standpunt ook niet benut worden in de toekomst. 

Hersenletsel.nl geeft aan dat het voor familie emotioneel zwaar te dragen is als er 

een goede behandeling bestaat en zij te horen krijgen dat die behandeling niet 

gegeven wordt wegens te lage wetenschappelijke bewijskracht van 

effectiviteitsonderzoek, en pleit voor onvoorwaardelijke vergoeding van VIN op basis 

van praktijkgegevens. 

De NVvN geeft in de nagekomen reactie aan dat vanuit humaan oogpunt patiënten 

in NWS of MCS in het eerste jaar begeleid dienen te worden middels VIN. De NVvN 

geeft aan dat een aanzienlijk deel van patiënten in NWS of MCS in het eerste jaar 

spontaan neurologisch herstel laat zien. Volgens de NVvN moeten patiënten 

optimaal bijgestaan worden naar maximaal herstel en daarbij is het noodzakelijk om 

op alle deelgebieden waarbinnen herstel kan optreden, te weten fysiotherapie, 

ergotherapie en logopedie, intensieve begeleiding en behandeling aan te bieden. 

Volgens hen rest volwassen patiënten in NWS of MCS slechts opname in een 

verpleeghuis, waarbinnen intensieve begeleiding niet mogelijk is; één tot tweemaal 

per week kortdurende fysiotherapie is volgens de NVvN binnen Nederlandse 

verpleeghuizen het maximaal haalbare.  

 

Reactie ZIN:  

De desbetreffende paragraaf hebben wij aangepast. 

Voor wat betreft VIN geldt dat deze niet voldoet aan het in de Zorgverzekeringswet 

geldende criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat er signalen zijn dat zorg voor volwassenen in NWS of MCS in 

verpleeghuizen niet eenduidig is. Zie ook hierna onder ‘Zorgketen bij/na coma’. 

 

Inhoud behandelprogramma, integrale benadering 

Verenso geeft aan dat het bredere kader van VIN voor diagnostiek en behandeling 

onvoldoende in het conceptrapport is uitgewerkt. Binnen de VIN wordt door een 

expertteam de bewustzijnstoestand intensief gediagnosticeerd en geëvalueerd, met 
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alle daarbij passende hulpmiddelen. Dit bredere kader komt nauwelijks aan de orde 

in het conceptrapport. Door experts en vertegenwoordigers van organisaties is 

benadrukt dat VIN een integrale benadering betreft van die diagnostiek en 

behandeling, breder dan alleen gericht op stimulering van zintuigen om terugkeer 

van bewustzijn te bevorderen. VIN betreft een integraal programma door een 

gespecialiseerd team, waarin naast aanpak van medische complicaties (ook van 

belang voor het creëren van optimale voorwaarden voor herstel), vooral een actieve 

revalidatiebehandeling plaatsvindt van alle sensorische, motorische en 

communicatieve functies, gekoppeld aan intensieve educatie en begeleiding van de 

naasten. Verenso verwijst naar het artikel van Lavrijsen en Eilander in Medisch 

Contact van 12 maart 2015.  

De heer Eilander geeft aan dat VIN uit veel meer bestaat dan alleen sensorische 

stimulatie, aangevuld met paramedische behandelingen. Het is weliswaar 

voortgekomen uit een behandelprogramma waarin sensorische stimulatie als 

hoofdonderdeel werd beschreven, in 1997 is het uitgewerkt in een veel breder, 

veelomvattender en geïntegreerd programma, waarbij alle onderdelen met elkaar in 

relatie staan en op elkaar afgestemd worden door een multidisciplinair 

gespecialiseerd behandelteam. De heer Eilander noemt de vijf hoofdonderdelen van 

het VIN-programma, namelijk voorkomen/behandelen van medische complicaties; 

verbeteren van de basale fysiologische functies; stimuleren van de functionele 

mobiliteit; verbeteren van bewustzijnsniveau en de communicatiemogelijkheden en 

familiebehandeling. 

 

Reactie ZIN: 

Wij onderschrijven de noodzaak van adequate diagnostiek. Het belang van expertise 

hierin en knelpunten in de diagnostiek zijn een relevant signaal dat opgepakt moet 

worden (zie ook hierna, onder ‘Zorgketen bij/na coma’). 

Over de behandeling hebben wij aangegeven dat, naast het gestructureerd 

toedienen van zintuiglijke en/of cognitieve prikkels, ook fysiotherapie, ergotherapie, 

logopedie en eventueel activiteitentherapie worden ingezet en dat ook de familie 

betrokken wordt bij de behandeling. We realiseren ons dat VIN een integrale 

behandeling beoogt en dat de sensorische stimulatie in samenhang met deze andere 

onderdelen gezien moet worden. Wel zijn deze andere bij het VIN-programma 

genoemde onderdelen, met name het voorkómen en behandelen van medische 

complicaties en het verbeteren van fysiologische functies, en ook, mogelijk in 

minder intense mate, het stimuleren van mobiliteit, en begeleiding van familie, 

onderdelen die in principe ook behoren tot gebruikelijke zorg.  

Het artikel van J. Lavrijsen en H. Eilander kennen wij; de referentie is inmiddels 

toegevoegd aan de literatuurlijst. 

 

Zorgketen bij/na coma 

Verenso geeft aan dat bij de uitkomstmaten ‘diagnostische accuratesse’ ontbreekt. 

In Nederland is sprake van een misdiagnosepercentage van 39, wat mogelijk 

samenhangt met de gebrekkige toegang tot specialistische post-acute zorg. 

Stichting Zorgen na Coma wijst op de knelpunten die zich in het ziekenhuis / op de 

intensive care voordoen, waaronder slechte communicatie en voorlichting naar de 

familie, waardoor de familie zelf op zoek moet gaan naar informatie. Er zijn geen 

richtlijnen en op dit moment is er ook geen samenwerking tussen ziekenhuizen en 

revalidatiecentra. Naar aanleiding van de schatting van 50 patiënten per jaar geeft 

Zorgen na Coma aan dat er een databank zou moeten komen; de zorg en informatie 

zou gecentraliseerd moeten worden om een goed beeld te krijgen van het aantal 

patiënten, ook degenen die in het ziekenhuis op de IC terecht komen en daar komen 

te overlijden.  

Volgens Zorgen na Coma worden patiënten nu te snel ‘opgegeven’ in ziekenhuizen, 

waarbij te snel, soms al na enkele dagen, de situatie uitzichtloos genoemd wordt, 
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terwijl Zorgen na Coma genoeg praktijkvoorbeelden heeft waarbij artsen het niet 

juist hadden en er wel herstel van bewustzijn mogelijk was. Ook wijst Zorgen na 

Coma op het onderzoek van Willemijn van Erp waaruit naar voren kwam dat in 

verpleeghuizen in Nederland een aanzienlijk deel van de patiënten met niet-

responsief waaksyndroom, wel responsief bleken te zijn. Verder blijkt uit bijlage 2 

bij de reactie van Zorgen na Coma dat het voor zorgverleners in het ziekenhuis niet 

altijd duidelijk is waar de patiënt na de ziekenhuisopname het beste naar toe kan en 

dat naasten dat vervolgens zelf moeten uitzoeken. 

 

Reactie ZIN: 

Deze beoordeling gaat over Vroege Intensieve Neurorevalidatie bij mensen bij wie 

MCS of NWR vastgesteld is, een specifieke behandeling die aan de orde komt na de 

eerste, acute fase in het ziekenhuis.  

Aspecten uit de gehele zorg en zorgketen voor mensen in en na coma, waaronder 

de zorg in het ziekenhuis, misdiagnostiek, zorg in verpleeghuizen, het belang van 

samenwerking c.q. landelijke zorgorganisatie, de wenselijkheid van registratie en 

het bundelen van expertise vallen buiten het bestek van dit rapport, maar de 

geconstateerde knelpunten hierover vormen wel een zeer belangrijke signaal. Wij 

onderschrijven de noodzaak dat deze signalen worden opgepakt. Uit onder meer de 

Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel (2014) en andere publicaties maken wij op 

dat voor verschillende van deze signalen inmiddels het geval is.36  

 

Ethiek, geloofsovertuiging 

Stichting Zorgen na Coma geeft aan in dit standpunt de criteria 

ethiek/geloofsovertuiging te missen. Dit is per patiënt verschillend en zou wel 

moeten worden meegenomen, omdat op basis van ethiek/geloofsovertuiging ook 

veel beslissingen worden genomen.  

 

Reactie ZIN: 

Ethiek en geloofsovertuiging/levensbeschouwing vallen buiten het bestek van dit 

rapport, dat om de beoordeling van de effectiviteit van een behandeling gaat en niet 

over beslissingen rondom behandelingen, volgend uit de al dan niet beschikbaarheid 

van een behandeling. 

 

Procedure ACP 

Verenso en Zorgen na Coma plaatsen een opmerking bij de procedure rondom de 

vergadering van de Adviescommissie Pakket van 21 augustus 2015. Tijdens die 

vergadering geeft de ACP, in het bijzijn van de voorzitter van de WAR, advies 

uitgebracht over de PICO, met name over de te kiezen uitkomstmaten. Beide 

partijen geven aan dat zij de stukken pas laat ontvingen, of in eerste instantie niet. 

Niet alle betrokken partijen waren hierdoor in de gelegenheid deze bijeenkomst bij 

te wonen of gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid. 

 

Reactie ZIN: 

Ondanks het feit dat een aantal betrokken partijen bij de vergadering van de ACP 

aanwezig was en de Stichting Zorgen na Coma ook ter vergadering heeft 

ingesproken, vinden wij het jammer dat blijkbaar bij partijen onduidelijkheid heeft 

bestaan over de procedure rondom de ACP-vergadering. De onderwerpen die op 

onze doorlopende agenda staan, zijn vermeld op de consultatieagenda op de 

website van ZIN, inclusief de beoogde datum van bespreking in de ACP en de 

procedures die rondom de vergadering van deze commissie van toepassing zijn, 

zoals het gebruik maken van de inspraakmogelijkheid. De stukken die er 

vergadering worden besproken, publiceren wij op onze website en hebben wij, op 

                                                                 
36

 Zie onder andere J. Lavrijsen H. Eilander, ‘Beter Zorgen na Coma’, Medisch Contact 2015; van Erp 2015, e.a. 
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het moment dat deze beschikbaar waren ter (extra) attendering ook aan 

belanghebbende partijen gezonden. Helaas zijn wij daar in eerste instantie niet 

volledig in geweest.  

 

 

4.3 Advies Wetenschappelijke adviesraad (WAR)  

Wij hebben het conceptstandpunt en de van partijen ontvangen reacties daarop ter 

advisering voorgelegd aan de WAR. De WAR is het eens met de argumentatie die 

ten grondslag ligt aan de conclusie dat vroege intensieve neurorevalidatie voor 

volwassenen niet voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en heeft de 

Raad van Bestuur van het Zorginstituut geadviseerd een dienovereenkomstig 

standpunt in te nemen. 

4.4 Standpunt Zorginstituut Nederland   

Het Zorginstituut concludeert - onder verwijzing naar de motivering in hoofdstuk 3 - 

dat vroege intensieve neurorevalidatie voor volwassenen niet voldoet aan ‘de stand 

van de wetenschap en praktijk’ en dat deze behandeling bij deze patiëntengroep 

niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zvw. 
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5 Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 

5.1 Bevoegdheid minister  

Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet 

aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ toch, voor een 

bepaalde periode, toe te laten tot het verzekerde pakket. Daaraan wordt de 

voorwaarde verbonden dat in dat tijdsbestek gegevens worden verzameld over de 

effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de zorg. Aan de hand van deze gegevens 

kan na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating worden vastgesteld of 

de zorg definitief onderdeel kan zijn van het verzekerde pakket. 

 

Voor meer informatie over de procedure verwijzen wij naar het rapport 

Uitvoeringstoets procedure voorwaardelijke toelating tot het basispakket.37 

5.2 Komt de beoordeelde behandeling hiervoor in aanmerking? 

Wij hebben aan de hand van de primaire en secundaire criteria voor voorwaardelijke 

toelating – voor zover die op basis van de op dit moment beschikbare gegevens 

toetsbaar zijn – nagegaan of deze interventie geschikt lijkt (een mogelijke kandidaat 

is) voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket.38 Wij hebben de eventuele 

mogelijkheid van voorwaardelijke toelating voorgelegd in de schriftelijke consultatie 

van belanghebbende partijen. Uit de ontvangen reacties maken wij op dat betrokken 

partijen positief staan tegenover deze mogelijkheid. 

 

Onze conclusie is dat deze interventie een mogelijke kandidaat 39 kan zijn voor 

voorwaardelijke toelating tot het basispakket en wel om de volgende redenen. Het 

gaat om een ziekte met een hoge ziektelast bij een relatief kleine patiëntengroep 

(naar schatting 50 patiënten per jaar). Daarnaast liggen voor de cruciale en 

belangrijke uitkomstmaat (functioneel herstel resp. herstel bewustzijnsniveau) de 

gemiddelde effectschattingen in het klinisch relevante gebied, wat suggereert dat 

het kan gaan om een veelbelovende interventie. Wel zijn er bij ons twijfels of het in 

Nederland haalbaar is om een gerandomiseerd onderzoek van voldoende omvang op 

te zetten en de resultaten te analyseren binnen een periode van 6,5 jaar. Ook is het 

op dit moment onduidelijk of gegevens over de kosteneffectiviteit40 van VIN tijdens 

het voorwaardelijke toelatingstraject verzameld kunnen worden.  

 

                                                                 
37 De Uitvoeringstoets procedure voorwaardelijke toelating tot het basispakket van 8 augustus 2014 kan 

geraadpleegd worden via de website van het Zorginstituut www.zorginstituut.nl  
38

 Wij hebben in overleg met VWS een set criteria vastgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald of een 

onderwerp geschikt is voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Deze criteria zijn te vinden in de meest 

recente versie van de brief over de procedure voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg. Deze brief is terug te 

vinden op onze website www.zorginstituutnederland.nl. 
39

 Bij de inschatting of het onderwerp een mogelijke kandidaat is voor VT, is vanwege de beperkte informatie op dit 

moment slechts een aantal van de criteria voor voorwaardelijke toelating toetsbaar. Wij hebben deze in dit geval aan 

de hand van de thans beschikbare gegevens in beginsel als positief beoordeeld. Het is natuurlijk mogelijk dat wij in 

de eventuele vervolgprocedure, bij nadere analyse van de bij het dossier verstrekte (nieuwe) gegevens, dit oordeel 

moeten herzien. Verder zullen wij pas in het latere traject ook over nog niet getoetste criteria ons een oordeel 

kunnen vormen.  
40

 VWS heeft als voorwaarde gesteld dat tijdens een voorwaardelijke toelatingstraject de kosteneffectiviteit van een 

interventie wordt bepaald. 
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6 Consequenties voor de praktijk 

6.1 Ingangdatum standpunt 

Dit standpunt treedt in werking met ingang van 5 oktober 2015, de datum waarop 

de tweede literatuursearch ten behoeve van dit standpunt is verricht. Omdat wij in 

dit standpunt niet tot een andere conclusie komen dan in ons eerdere standpunt 

over deze interventie (2009), treden in de aanspraken van de verzekerden geen 

wijzigingen op. 

6.2 Zorgactiviteiten en aanspraakcode 

Op dit moment zijn er voor VIN (voor volwassenen) geen zorgactiviteiten 

beschikbaar. Omdat VIN voor volwassenen geen te verzekeren zorg is, en dit 

standpunt hierin geen wijziging aanbrengt, is de noodzaak voor het beschikbaar 

komen van een zorgactiviteit voor deze behandeling naar aanleiding van dit 

standpunt niet aan de orde. Het toekennen van aanspraakcodes voor 

zorgactiviteiten voor VIN voor volwassenen is dus ook niet van toepassing.  

6.3 Kostenconsequentieraming 

Doordat er met dit standpunt geen wijzigingen optreden in de aanspraken voor 

verzekerden, heeft dit standpunt geen consequenties voor het Budgettair Kader 

Zorg. 

 

Het is gebruikelijk dat wij in beeld brengen of met het innemen van een standpunt 

ook kosten worden voorkomen. Zijn de financiële consequenties inzichtelijk te 

maken ten opzichte van de situatie waarin de interventie wel ten laste van de 

basisverzekering zou zijn vergoed? 

 

Het Zorginstituut komt tot de conclusie dat er geen betrouwbaar beeld is te geven 

van de kostenconsequenties die (per saldo) met het wel vergoeden van deze 

interventie zouden zijn gemoeid. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol 

spelen. 

 

Voor de VIN-behandeling van volwassenen zijn er op dit moment geen 

zorgactiviteiten of aanspraakcodes toegekend. Met andere woorden: welke (extra) 

kosten zouden zijn gemoeid de VIN-behandeling voor deze kleine patiëntengroep 

ten opzichte van de behandeling die zij nu ontvangen, is niet duidelijk.  

 

Daarnaast betreft het een patiëntengroep waarbij, gelet op de aard van de 

aandoening, kosten aan de orde zijn in verschillende domeinen (Zvw, Wlz, WMO). 

Niet duidelijk is of, wanneer er als gevolg van de inzet van de VIN-behandeling een 

verandering in niveau van bewustzijn optreedt, die verandering ook zal leiden tot 

een afname, toename, of verschuiving van kosten binnen of tussen de verschillende 

domeinen.  

 

Wij hebben geconcludeerd dat deze interventie een mogelijke kandidaat is voor 

voorwaardelijk toelating tot het basispakket(zie paragraaf 5.2). Het verdient 

aanbeveling dat, wanneer dit traject daadwerkelijk wordt gestart, hierin ook 

expliciet aandacht wordt besteed aan het in beeld brengen van de 

kostenconsequenties.  
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7 Vaststelling standpunt 

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland heeft dit standpunt vastgesteld in 

zijn vergadering van 29 maart 2016. 

 

Zorginstituut Nederland 

 

 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

 

Arnold Moerkamp 
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Bijlage 1: Zoekstrategie en resultaten literatuursearch 

Searchdatum: 19-08-2014, update 5-10-2015  

Zoektermen:   

("Consciousness Disorders/rehabilitation"[Mesh] OR "Consciousness Disorders/therapy"[Mesh]) AND  

(rehabilitation[tiab] OR rehabilitation[sh] OR stimulation[tiab] OR neurostim*[tiab] OR “recovery of function”[MeSH Terms]) OR  

(((((Persistent[tiab] OR Permanent[tiab] OR Post-Traumatic[tiab] OR Prolonged[tiab]) AND (Vegetative[tiab] OR Unawareness[tiab]) AND 

State*[tiab]) OR (Transient[tiab] AND Vegetative[tiab] AND State*[tiab]) OR (Minimal*[tiab] AND Conscious[tiab] AND State*[tiab]) OR 

"Unresponsive wakefulness syndrome") AND  

(rehabilitation[tiab] OR rehabilitation[sh] OR stimulation[tiab] OR neurostim*[tiab] OR “recovery of function”[MeSH Terms]))  

NOT  

(Animals[mesh] NOT humans[mesh])) 

Limit: vanaf augustus 2009 (datum search voor standpunt uit 2009) 

Resultaat: 362 artikelen, hiervan op basis van PICOt geselecteerd: 28 artikelen. Inclusief artikelen uit referenties: totaal 59 artikelen. 

 

 

 

Artikel inclusie Exclusie, reden /opmerkingen 

1.  Klingshirn H, Grill E, Bender A, et al. Quality of evidence of rehabilitation interventions in long-term care for people with 

severe disorders of consciousness after brain injury: A systematic review. J Rehabil Med 2015; 47: 577-85. 

X  

Syst.Rev. 

 

2.  Li L, Kang Xg, Qi S, et al. Brain response to thermal stimulation predicts outcome of patients with chronic disorders of 

consciousness. Clin Neurophysiol 2015; 126: 1539-47. 

 geen VIN (studie naar prognose 

obv respons op warmteprikkels) 

3.  Perrin F, Castro M, Tillmann B, et al. Promoting the use of personally relevant stimuli for investigating patients with 

disorders of consciousness. Front Psychol 2015; 6: 1102. 

 Studie naar rol persoonlijke 

stimuli bij beoordeling bewustzijn 

4.  Rosenbaum AM and Giacino JT. Clinical management of the minimally conscious state. Handb Clin Neurol 2015; 127: 395-

410. 

 Hoofdstuk uit klinisch handboek 

5.  Dolce G, Arcuri F, Carozzo S, et al. Care and neurorehabilitation in the disorder of consciousness: a model in progress. 

Scientific World Journal 2015; 2015: 463829. 

 Beschrijving zorgmodel (incl 

(V)IN); geen klinische studie. 

6. Steinhoff N, Heine AM, Vogl J, et al. A pilot study into the effects of music therapy on different areas of the brain of  Geen VIN; studie naar effect van 
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individuals with unresponsive wakefulness syndrome. Front Neurosci 2015; 9: 291. muziek op hersenactiviteit NWS 

7.  Cossu G. Therapeutic options to enhance coma arousal after traumatic brain injury: state of the art of current treatments 

to improve coma recovery. Br J Neurosurg 2014; 28: 187-98. 

 Niet systematische review 

8.  Wade DT. Managing prolonged disorders of consciousness. Practitioner 2014; 258: 25-30, 3.  Niet systematische review 

9. Okumura Y, Asano Y, Takenaka S, et al. Brain activation by music in patients in a vegetative or minimally conscious state 

following diffuse brain injury. Brain Inj 2014; 28: 944-50. 

 Geen VIN; studie naar effect van 

muziek op hersenactiviteit 

10. Abbate C, Trimarchi PD, Basile I, et al. Sensory stimulation for patients with disorders of consciousness: from stimulation 

to rehabilitation. Front Hum Neurosci 2014; 8: 616. 

 Opiniestuk met aanbevelingen 

voor nieuw concept. 

11. Rollnik JD and Altenmuller E. Music in disorders of consciousness. Front Neurosci 2014; 8: 190.  Niet systematische review muziek 

12. Eifert B, Maurer-Karattup P, Schorl M. Integration of intensive care treatment and neurorehabilitation in patients with 

disorders of consciousness: a program description and case report. Archives of physical medicine and rehabilitation, 2013, 

94(10), 1924-1933. doi: 10.1016/j.apmr.2013.03.030 

 beschrijving programma (niet 

duidelijk of het VIN betreft) en 

een case report n=1 

13. Seel, R. T., Douglas, J., Dennison, A. C., Heaner, S., Farris, K., & Rogers, C. (2013). Specialized early treatment for 

persons with disorders of consciousness: program components and outcomes. Archives of physical medicine and 

rehabilitation, 94(10), 1908-1923. doi: 10.1016/j.apmr.2012.11.052 

x  

14. Klein AM, Howell K, Straube A, et al. Rehabilitation outcome of patients with severe and prolonged disorders of 

consciousness after aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH). Clin Neurol Neurosurg 2013; 115: 2136-41. 

 Uit artikel (en proefschrift van 1e 

auteur) blijkt niet dat het om 

multisensore stimulatie gaat.  

15. Klein AM, Howell K, Vogler J, Grill E, Straube A, Bender A. (2013). Rehabilitation outcome of unconscious traumatic brain 

injury patients. Journal of neurotrauma, 30(17), 1476-1483. doi: 10.1089/neu.2012.2735 

 Uit artikel blijkt niet dat het om 

multisensore stimulatie gaat. 

16. Giacino JT, Katz DI, Whyte J. Neurorehabilitation in disorders of consciousness. Semin Neurol 2013; 33: 142-56.  Niet-systematische review 

17. Cheng L, Gosseries O, Ying L, et al. Assessment of localisation to auditory stimulation in post-comatose states: use the 

patient's own name. BMC Neurol 2013; 13: 27. 

 Gaat alleen om auditieve prikkel 

(horen van eigen naam) 

18. O'Kelly J, James L, Palaniappan R, et al. Neurophysiological and behavioral responses to music therapy in vegetative and 

minimally conscious States. Front Hum Neurosci 2013; 7: 884. 

 muziektherapie 

19. Eilander HJ, van Heugten CM, Wijnen VJM, et al. Course of recovery and prediction of outcome in young patients in a 

prolonged vegetative or minimally conscious state after severe brain injury: An exploratory study. J Pediatr Rehabil Med 

2013; 6: 73-83. 

 Betreft kinderen en jong-

volwassenen 

20. Megha M, Harpreet S, Nayeem Z. Effect of frequency of multimodal coma stimulation on the consciousness levels of 

traumatic brain injury comatose patients. Brain Inj 2013; 27: 570-7. 

x  
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21. Lancioni GE, Singh NN, O'Reilly MF, et al. Technology-based intervention to help persons with minimally conscious state 

and pervasive motor disabilities perform environmentally relevant adaptive behavior. Cogn Process 2012; 13 Suppl 1: S219-

S222. 

 Technologische interventie 

22. Dolce G, Lucca LF, Quintieri M, Leto E, Rogano S, Riganello F, Pignolo L (2012). Neurorehabilitation for severe disorder of 

consciousness: the S. Anna - RAN operational model. J Rehabil Med, 44(6), 512-516. doi: 10.2340/16501977-0968 

 Beschrijving inhoud en 

organisatie van zorg; uitkomsten 

niet exact beschreven 

23. Noé E, Olaya J, Navarro M, et al. Behavioral recovery in disorders of consciousness: a prospective study with the Spanish 

version of the coma recovery scale-revised. Arch Phys Med Rehabil 2012; 93:428-33. 

x  

24. Di Stefano C, Cortesi A, Masotti S, et al. Increased behavioural responsiveness with complex stimulation in VS and MCS: 

preliminary results. Brain Inj 2012; 26: 1250-6. 

 Multisensore sessies slechts drie 

keer per dag; korte studie. 

25. Pape TL-B, Rosenow JM, Harton B, et al. Preliminary framework for Familiar Auditory Sensory Training (FAST) provided 

during coma recovery. J Rehabil Res Dev 2012; 49: 1137-52. 

 Betreft auditieve training 

26. Lotze M, Schertel K, Birbaumer N, et al. A long-term intensive behavioral treatment study in patients with persistent 

vegetative state or minimally conscious state. J Rehabil Med 2011; 43: 230-6. 

 Geen VIN maar stimulatie dmv 

geleide beweging, tactiel en 

auditief, niet alle zintuigen. 

Uitkomstmaat ‘gedragsrespons’, 

geen uitkomstmaten mbt functie 

of bewustzijn. 

27. Lippert-Gruner M. Early rehabilitation of comatose patients after traumatic brain injury. Neurol Neurochir Pol 2010; 44: 

475-80. 

x  

28. Daveson B. An audit about music therapy assessments and recommendations for adult patients suspected to be in a low 

awareness state. J Music Ther 2010; 47: 408-22. 

 Betreft muziektherapie 

   

Uit eerdere search en referenties:   

29. Estraneo, A., Moretta, P., Loreto, V., Santoro, L., & Trojano, L. (2014). Clinical and neuropsychological long-term 

outcomes after late recovery of responsiveness: a case series. Archives of physical medicine and rehabilitation, 95(4), 711-

716. doi: 10.1016/j.apmr.2013.11.004 

 Gaat om groep ptn met laat 

herstel uit VS, ‘home based care’ 

blijkt niet dat het om VIN gaat  

30. Hayden, M. E., Plenger, P., Bison, K., Kowalske, K., Masel, B., & Qualls, D. (2013). Treatment Effect Versus Pretreatment 

Recovery in Persons With Traumatic Brain Injury: A Study Regarding the Effectiveness of Postacute Rehabilitation. PM & R : 

the journal of injury, function, and rehabilitation. doi: 10.1016/j.pmrj.2012.12.005 

 Andere patiëntengroep 

(meesten/allen reeds bij 

bewustzijn) 
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31. Jox RJ, Kuehlmeyer K, Klein AM, Herzog J, Schaupp M, Nowak DA, Koenig E, Müller F, Bender A. Diagnosis and decision 

making for patients with disorders of consciousness: a survey among family members. Arch Phys Med Rehabil. 2015 

Feb;96(2):323-30. 

 Geen klinische studie, geen VIN 

32. Katz, D. I., Polyak, M., Coughlan, D., Nichols, M., & Roche, A. (2009). Natural history of recovery from brain injury after 

prolonged disorders of consciousness: outcome of patients admitted to inpatient rehabilitation with 1-4 year follow-up. 

Progress in brain research, 177, 73-88. doi: 10.1016/S0079-6123(09)17707-5 

x NB Gaat om groep ptn met laat 

herstel uit VS (na 12 mnd). 

33. La Porta F, Caselli S, Ianes AB, Cameli O, Lino M, Piperno R, Sighinolfi A, Lombardi F, Tennant A. Can we scientifically 

and reliably measure the level of consciousness in vegetative and minimally conscious States? Rasch analysis of the coma 

recovery scale-revised. Arch Phys Med Rehabil. 2013 Mar;94(3):527-535.e1. 

 Studie naar diagnostiek obv CRS-

R, geen VIN 

34. Luauté J, Maucort-Boulch D, Tell L, Quelard F, Sarraf T, Iwaz J, Fischer C. (2010). Long-term outcomes of chronic 

minimally conscious and vegetative states. Neurology, 75(3), 246-252. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181e8e8df 

 Ptn gevolgd vanaf 1 jaar na 

hersenletsel, behandeling niet 

beschreven, blijkt niet dat 

multisensorisch gestimuleerd is.  

35. McNamee S, Howe L, Nakase-Richardson R, Peterson M. Treatment of disorders of consciousness in the Veterans Health 

Administration polytrauma centers. J Head Trauma Rehabil. 2012 Jul-Aug;27(4):244-52. doi: 

10.1097/HTR.0b013e31825e12c8. 

 Beschrijving zorgprogrammas’s, 

niet-systematische review, geen 

klinische studie 

36. Nakase-Richardson R, Whyte J, Giacino JT et al. Longitudinal outcome of patients with disordered consciousness in the 

NIDRR TBI Model Systems Programs. Journal of Neurotrauma 2012;29:59-65. doi: 10.1089/neu.2011.1829 

x NB Gaat om laat herstel (na 1 en 

2 jr). Interventie niet 

beschreven; volgens info van 

centra wel vgl met VIN 1. 

37. Whyte J, Nakase-Richardson R. Disorders of consciousness: outcomes, comorbidities, and care needs. Archives of 

physical medicine and rehabilitation, 2013; 94(10), 1851-1854. doi: 10.1016/j.apmr.2013.07.003 

 Niet systematische review 

38. Andelic N, Bautz-Holter E, Ronning P, et al. Does an Early Onset and Continuous Chain of Rehabilitation Improve the 
Long-Term Functional Outcome of Patients with Severe Traumatic Brain Injury? Journal of neurotrauma 2012; 29:66–74  

x  

39. Estraneo A, Moretta P, Loreto V, et al. Late recovery after traumatic, anoxic, or hemorrhagic long-lasting vegetative 

state. Neurology 2010; 75:239-245. 

 Zie Estraneo 2014 

40. Whyte J, Gosseries O, Chervoneva I, et al. Predictors of short-term outcome in brain-injured patients with disorders of 

consciousness. Progress in Brain Research 2009. doi: 10.1016/S0079-6123(09)17706-3 

 Doel studie: prognose. Data niet 

bruikbaar voor effectbeoordeling 

41. Whyte J, Nakase-Richardson R, Hammond FM, et al. Functional outcomes in traumatic disorders of consciousness: 5 –

year outcomes of the national institute on disability and rehabilitation research traumatic brain injury model systems. 

 Gaat om ptn met laat herstel uit 

VS, Fu 5 jaar en vergelijking 

                                                                 
1
 Zie o.a. Spaulding Center, http://spauldingrehab.org/conditions-and-treatments/disorders-of-consciousness en Shepherd Center, shepherd.org 
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Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2013; 94:1855-60. tussen ‘eraly’ en ‘late’herstel (zie 

ook Nakase, ref 36) 

42. Abassi M, Mohammad E, Sheaykh Rezayi A. Effect of a regular family visiting program as an affective, auditory, and 

tactile stimulation on the consciouness level of comatose patients with a head injury. Japan Journal of nursing science 2009; 

6-21-26. 

 Interventie slechts 6 dagen, 1dd 

15 min, uitgevoerd door familie. 

Andere uitkomstmaat (GCS) 

43. Gorji MAH, Araghiyansc F, Jafari H et al. Effect of auditory stimulation on traumatic coma duration in intensive care unit 

of medical sciences university of Mazadarn, Iran.  

 RCT, betreft echter alleen 

unimodale stimulatie (auditief) 

44. Bruno M, Vanhaudenhuyse, Thibaut A et al. From unresponsive wakefulness to minimally conscious PLUS and functional 

locked-in syndromes; recent advances in our understanding of disorders of consciousness. J Neurol 2011; 258:1373-84. 

 Niet systematische review 

45. Bruno M, Majerus S, Boly M, et al. Functional neuroanatomy underlying the clinical subcategorization of minimally 

conscious state patients. J Neurol 2012;259:1087-98.  

 Andere uitkomstmaat 

46. Chleboun S, Hux K, Snell J. Changes in responsiveness when brain injury survivors with impaired consciousness hear 

different voices. Brain Inj. 2009; 23:101-110.  

 Betreft alleen unimodale 

stimulatie (visueel)  

47. Cologan V, Drouot X, Parapaticx S, et al. Sleep in the unresponsive wakefulness syndrome and minimally conscious 

state. Journal of neurotrauma 2013;30:339-346. 

 Andere uitkomstmaat 

48. Demertzi A, Schnakers C, Soddu A, et al. Neural plasticity lessons from disorders of consciousness. Frontiers in 

psychology. 2011. doi 10.3389/fpsyg.2010.00245. 

 Niet systematische review 

49. Eilander HJ, Van de Wiel M, Wijers M, et al. The reliability and validity of the PALOC-s: a post-acute level of 

consciousness scale for assessment of Young patients with prolonged disturbed consciousness after brain injury. 

Neuropsychological Rehabilitation 2009;19:1-27 

 Geen klinische studie, Validatie 

vragenlijst bij kinderen 

50. Van Erp WS, Lavrijsen JCM, Van de Laar FA, et al. The vegetative state/unresponsive wakefulness syndrome; a 

systematic review of prevalence studies. European Journal of Neurology 2014;21:1361-1368. 

 Systematische review over 

prevalentie  

51. Gerrard P, Zafonte R, Giacino JT. Coma Recovery Scale – Revised: Evidentiary support for hierachical grading of level of 

consciousness. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2014;95:2335-41. 

 Vragenlijst  

52. Giacino JT, Fins JJ, Laureys S et al. Disorders of consciousness after acquired brain injury; the state of the science. Nat. 

Rev. Neurol 2014;10:99-114. 

 Niet systematische review 

53. Laureys S, Celesia GG, Cohadon F, et al. Unresponsive wakefulness syndrome; a new name for the vegetative state or 

apallic syndrome. BMC Medicine 2010;8;68. 

 Geen klinische studie 

54. Leonardi M, Giovannetti M, Pagani M, et al. Burden and needs of 487 caregivers of patients in vegetative state and in 

minimally consious state: results from a national study. Brain injury 2012;26:1201-1210. 

 Studie onder familie van 

patiënten in VS/MCS 

55. McCauly SR, Wilde EA, Anderson VA, et al. Recommendations for the use of common outcome measures in pediatric  Gaat over keuzes tussen 
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traumatic brain injury research. Journal of neurotrauma 2012;29:678-705.  meetinstrumenten 

56. Schiff ND, Joseph T, Giacino JT, et al. Deep brain stimulation, neuroethics, and the minimally conscious state. Arch 

Neurol 2009;66: 

 Andere behandeling (DBS) 

57. Seel RT, Whyte J, Douglas I et al. Assessment scales for disorders of consciousness; evidence-based recommendations 

for clinical practice and research. Arch Phys Med Rehabil 2010;91:1795-1813. 

 Betreft meetinstrumenten 

58. Di H, Nie Y, Hu X, et al. Assessment of visual fixation in vegetative and minimally conscious states. BMC Neurology 

2014;14:147 

 Unimodale stimulatie (visueel), 

andere uitkomstmaat 

59. Wijnen VJM, Eilander HJ, De Gelder B et al. Repeated measurements of the auditory oddball paradigm is related to 

recovery from the vegetative state. Journal of Clinical Neurophysiology; 2014:31:65-79. 

 Auditieve stimulus; andere 

uitkomstmaat 

 



 

Bijlage 2: Kenmerken geïncludeerde studies 

 

 

Systematische review 

 

Auteur en jaar Studie karakteristieken Patiënt 

karakterestieken 

Interventie(s) Resultaten Amstar 

Score 

Klingshirn 2015 SR 

Zoekdatum jan 2003 tot juli 2013 

Studie designs:  

Geïncludeerde studies (van toepassing op deze beoordeling, 

namelijk gebaseerd op onderzoek (i.t.t. de eveneens 

geïncludeerde ‘expert evidence’) naar ‘sensory stimulation 

techniques e.g. multisensory stimulation, sensory regulation or 

basal stimulation’): Engelstalig: Bernat 2006, Hirschberg 2011,  

Laureys 2006,  Schiff 2005, Elliott 2005, Anderson 2010, 

Lancioni 2010, Lotze 2011, Tolle 2003. 

Om overzicht over Duitse situatie te geven werden ook 

Duitstalig artikelen geïncludeerd: Hockauf 2003, Henze 2004, 

Kratzki 2004, Ludwig 2009, Teigeler 2007, Herr 2005, 

Felgenhauer 2006, Fisch 2009, Heidler 2008, Hofman 2003, 

Kölbl-Catic 2007, Menke 2006, Thiel 2005, Huber 2010. 

 

Patiënten (vanaf 12 

jaar) met ernstige 

bewustzijnstoornis, 

zich uitend in coma,  

NWS of MCS. 

Van toepassing op deze beoordeling: 

‘multisensore stimulatie’, deze is 

beschreven onder de noemer ‘Special 

treatment concepts’ (andere concepten 

zijn o.m. technologie-ondersteunde 

stimulatie, stimulatie mbv stemmen 

van familie, muziektherapie, facio-orale 

stimulatie technieken, Bobath). 

Andere interventies: voeding; zorg 

voor huid, longen/tracheostoma, 

blaas/darm; mondhygiëne; mobilisatie; 

preventie van complicaties; technisch 

en omgevingsmanagement; voorzien 

van interactie/communicatie; 

familieondersteuning; individuele 

voorkeuren en participatie. 

 

Er is niet gepooled. 

De review beoogt een 

overzicht te geven 

van de bestaande 

literatuur. De auteurs 

geven geen 

aanbevelingen voor 

klinisch beslissen 

omdat de kwaliteit 

van de studies onder 

niveau voor GRADE-

beoordeling zit. 

 

5/11 

(zie 

bijlage 3) 
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Klinische studies 

 

Auteur, jaartal 

Type studie  

Land 

Studiepopulatie,  

Follow-up  

Leeftijd (gemiddeld, 

jaar) 

 

Interventie Inclusie 

 

Outcome Results 

Andelic, 2012 

 

Quasi-

experimentele 

studie 

 

Noorwegen 

 

n=61 

Patiënten met ernstig 

traumatisch hersenletsel  

 

A vs. B 

Leeftijd: 27,7 jaar (10,9) 

vs. 31,2 jaar (11,7) 

% mannen 77% vs. 76% 

 

follow-up: 12 maanden  

 

Groep A (n = 31) kreeg ‘early 

comprehensive rehabilitation’ in 

een ERSICU1 tijdens acute 

ziekenhuisopname voor TBI. 

‘Continuous chain of treatment.’ 2  

Group B (n = 30) kreeg geen 

‘early comprehensive 

Rehabilitation’ maar óf ‘brain 

injury rehabilitation’ in een 

subacute revalidatieafdeling na 

een wachtperiode in een lokaal 

ziekenhuis of verpleeghuis, óf 

ontving geen enkele klinische 

revalidatiebehandeling (broken 

chain of treatment). 

 

Patienten (16–55 jaar) in 

zuid-oost Noorwegen met  

ICD-10 diagnoses S06.0–

S06.9 binnen 24 uur na 

hersenletsel en een 

Glasgow Coma Scale 

(GCS) tussen 3 en 8 vóór 

intubatie, voor wie 

neurointensive care nodig 

was gedurende minstens 

5 dagen en die het eerste 

jaar na het letsel 

overleefd hadden.  

 

1. GOSE 

2. DRS 

3. Werk 3  

4. Leefsituatie 12 

maanden na 

hersenletsel.4 

 

Na 1 jaar werd een gunstige 

uitkomst van GOSE (GOSE 6-8) 

gevonden bij 71% van de ptn in 

groep A en 37% in groep B 

(p=0,007).  

Functioneel niveau (DRS) was 

significant beter in groep A.  

Leefsituatie: groep A: 81% van de 

ptn woonde thuis en 13% in 

verpleeghuis.  

Groep B: 53% woonde thuis en 

23% in verpleeghuis.  

Werk: groep A: 39% werkte (16% 

fulltime), groep B: 27% werkte 

(6% fulltime).  

 

                                                
1 The ERSICU was based on collaboration between the departments of intensive medicine, neurosurgery, and rehabilitation. 

2 The primary aim EARLY REHABILITATION AFTER SEVERE TBI of early rehabilitation after severe TBI was to offer treatment that focused on reducing the extent of the brain injury, preventing complications, and promoting 

functional recovery through multisensory stimulation performed by an interdisciplinary rehabilitation team integrated in acute care. The early rehabilitation program was based on three different concepts that were originally 

proposed by Affolter (organization of sensory input) (Affolter, 1981), Bobath (stimulation of normal movement, function and control) (Bobath, 1959) and Coombes (retraining functions of the face and mouth) (Coombes, 2001) 

which were also called the ABC components. As reported by Kleffelgard and associates (2008), Affolter guiding was the most time-consuming component used for a mean of 45 min per day. A mean of 30 min was used for the 

other two components. The primary aim of specialized inpatient rehabilitation in the sub-acute phase of TBI was to reduce impairment, increase functional independence, restore social participation, and minimize the distress 

of the patient as well as of the caregivers. There was a particular focus on the personal and domestic activities of daily life. All of the patients received a minimum of 2–3 h of daily individual treatment included physiotherapy, 

occupational therapy, speech therapy, cognitive training, nutrition, dietary services, and psycho-social support.  

3 Employment status at 12 months post-injury was dichotomized into: full- or part-time work versus not working. Students were regarded as full or part-time employees. 

4 Living situations were categorized as: living at home without assistance, living at home with assistance or living in a nursing home. 
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Klinische studies 

 

Auteur, jaartal 

Type studie  

Land 

Studiepopulatie,  

Follow-up  

Leeftijd (gemiddeld, 

jaar) 

 

Interventie Inclusie 

 

Outcome Results 

Megha 2013 

 

RCT 

 

India 

 

n=30 

Patiënten met 

bewustzijnsstoornis na 

traumatisch hersenletsel 

 

A vs. B vs. C 

Leeftijd: 35±10.7 vs. 

40.9±11.4 vs. 43.2±11.9 

 

Studieduur 2 weken 

 

groep A: multimodale coma 

stimulatie (waarbij de vijf 

zintuigen gestimuleerd werden 

door bij de individuele patiënt 

behorende/bekende stimuli), 5 

keer per dag gedurende 20 

minuten, met tussendoor 2 uur 

rust 

groep B: idem, 2 keer per dag  

gedurende 50 minuten 

groep C: conventionele 

fysiotherapie, 2 keer  per dag. 

 

Patiënten in coma (GCS < 

8, Rancho Los Amigos II, 

III) na 

traumatisch hersenletsel. 

GCS 

WNSSP 

GCS vóór: 3,4;  

na: A: 6,8, B 6,5, C 4,9 

WNSSP: voor: 2,4, na: A 25,4; B 

18,6; C 11,5  

GCS en WNSSP sign. beter in 

groep A t.o.v. groep C. Ook in 

groep B signif. betere score op 

GCS en WNSSP t.o.v. groep C.  

Groep A scoort beter dan groep B 

maar verschil tussen A en B is niet 

significant. 

Opmerking: kleine studie (10 

patiënten per onderzoeksarm), 

zeer korte studieduur. 

 

Katz 2009 

 

retrospectief 

statusonderzoek 

en data uit 

programma 

 

Amerika 

n= 36 ptn met 

bewustzijnstoornis, van 

wie 22 ptn t.g.v. TBI en 

14 ptn niet-traumatische 

oorzaak. 

 

Gemiddelde leeftijd  

38 ± 21 jaar 

 

Follow-up: 1 jaar 

Sensore stimulatie is structureel 

geïntegreerd in dagelijkse 

therapeutische activiteiten (welke 

ten minste gedurende drie uur per 

dag plaatsvinden). 

 

Gemiddelde tijd tussen 

hersenletsel en start programma 

was 35 dagen  

(SD 25.9) en gemiddelde 

opnameduur was 162 dagen (SD 

165), afhankelijk van de behoefte 

van de pt, beschikbaarheid van 

Patiënten die 4 of meer 

weken in VS of MCS 

waren ten gevolge van 

hersenletsel (TBI en n-

TBI) 

FIM: direct na 

behandelprogramma 

DRS: na 1 jaar 

FIM score t=0 gem. 18 ± 0 bij 

zowel ptn met TBI (n=22) als niet-

TBI (n=14). Bij ontslag (na gem. 

162 ± 165 dagen) FIM gem. voor 

hele groep 55 ± 31; bij ptn met 

TBI 63 ± 28, ptn met niet-TBI 43 

± 32.  

DRS na 1 jaar: 6 ptn (27%)  DRS 

0-3 (geen of partiële 

functiebeperkingen), 9 ptn (41%) 

DRS tussen 4 en 11 (matig tot 

matig ernstige 

functiebeperkingen), 7 ptn (32%) 
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Klinische studies 

 

Auteur, jaartal 

Type studie  

Land 

Studiepopulatie,  

Follow-up  

Leeftijd (gemiddeld, 

jaar) 

 

Interventie Inclusie 

 

Outcome Results 

een plaats na ontslag en 

beperkingen t.a.v. verzekering.  

 

DRS tussen 12 en 21 (ernstig tot 

extreem ernstige 

functiebeperkingen). 

Van 23 ptn met 1 jaar FU konden 

5 terugkeren naar werk of school, 

van wie 4 nagenoeg vergelijkbaar 

met niveau van vóór hersenletsel 

(DRS score 0-1). 

 

Lippert-Grüner, 

2010 

 

Case serie 

 

Duitsland 

 

 

N = 27 ptn met 

bewustzijnsstoornis na 

traumatisch hersenletsel 

 

Leeftijd gemiddeld 39 jaar 

(17-76 jaar) 

 

Follow-up 1 jaar 

 

Complexe vroege neurorevalidatie 

op de intensive care unit. Naast 

medische zorg (voorkómen 

complicaties) houdt  programma 

in: multimodale sensorimotore 

stimulatie (akoestisch, tactiel, 

reuk, smaak visueel, bewegingszin 

/ proprioceptie) 90 minuten per 

dag volgens een bepaald patroon; 

logopedie, fysiotherapie, 

ergotherapie ; neuropsychologie.  

Start neurorevalidatie na gem. 15 

dagen (range 4-30 dgn), duur 

revalidatie was 48.6 dgn (range 

10-111). 

 

Patiënten met 

bewustzijnsverlies (GCS 

≤ 8 gedurende meer dan 

7 dgn) door traumatisch 

hersenletsel, zodra de 

patiënt cardiopulmonair 

stabiel is en intracraniële 

druk genormaliseerd. 

 

GOS 

Barthel index 

FIM 

zorgbehoefte 

Na 1 jaar: 7 ptn waren overleden 

(GOS1), 4 bleven in NWS (GOS 2), 

7 waren ernstig invalide (GOS3), 6 

matig invalide (GOS4), 3 bereikten 

goed herstel (GOS1).  

De mediane FIM score was 84 

(range 18-126). Zorgbehoefte: 4 

ptn waren geheel onafhankelijk; 2 

hadden lichte hulp nodig, 3 ptn 

hadden hulp bij activiteiten zoals 

boodschappen en eten bereiden; 5 

hadden intermitterend zorg nodig 

(< 8 uur per dag), 3 ptn hadden 

hulp nodig bij alle activiteiten (>8 

uur per dag) en 3 ptn hadden 24 

uur per dag supervisie en hulp 

nodig. 
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Klinische studies 

 

Auteur, jaartal 

Type studie  

Land 

Studiepopulatie,  

Follow-up  

Leeftijd (gemiddeld, 

jaar) 

 

Interventie Inclusie 

 

Outcome Results 

Nakase-

Richardson 

2012 

Whyte 2013 

 

Cohort studie, 

niet-

vergelijkend 

 

Verenigde 

Staten, 

multicenter 

N =  396  ptn met 

bewustzijnsstoornis na 

traumatisch hersenletsel 

 

Leeftijd (quartielen): 

21/28/42 

 

Follow-up 5 jaar (voor 

108 van 396 ptn) 

‘acute inpatient rehabilitation’ 

binnen het National Institute on 

Disability and Rehabilitation 

Research (NIDRR) TBI Model 

Systems Programs (TBIMS). NB 

inhoud programma niet in artikel 

beschreven. Een van de 

deelnemende centra is Shepherd 

Center, zie Seel 2013. 

 

Duur acute opname (quartielen) 

21/31/41 dagen,  

Duur revalidatie 29/47/72 dgn. 

 

Patiënten > 16 jaar, met 

bewustzijnsverlies (niet 

volgen van opdrachten en 

GCS motor score <6) 

door traumatisch 

hersenletsel. 

GCS 

DRS 

FIM (waarbij 

onderscheid tussen 

motorisch en 

cognitief, weergave 

in quartielen) 

GOAT 

SRS (Supervision 

Rating Scale) 

Van de 396 patiënten kwamen 268 

(68%) tijdens de opname bij 

bewustzijn (d.w.z. volgen van 

gedurende minstens 2 dgn), na 

mediaan 24 dagen na opname. 

FIM: bij opname totale FIM score: 

15/18/18, FIM-cognitief 5/5/5 en 

FIM-motorisch 10/12/13.  

Bij ontslag: totale FIM score 

19/43/77, FIM-cognitief 5/11/19 

en FIM-motorisch 13/30/58. 

In groep van 108 ptn (van 396) 

van wie 5 jaar gegevens 

beschikbaar waren: in deze groep 

was bij ontslag FIM-cogn 5/10/19 

en de FIM-mot 13/25/51. In deze 

groep na 1 jaar FIM-cogn 

13/25/31, FIM-mot. 25/77/89 

 

Seel 2013 

 

Cohort studie, 

niet-

vergelijkend 

 

Verenigde 

N = 210  ptn met 

bewustzijnsstoornis na 

traumatisch hersenletsel 

 

Leeftijd: 14-69 jaar  

 

Studieduur: van opname 

>90 minuten dagelijkse 

interdisciplinaire revalidatie 

inclusief multisensore stimulatie 

patiënten met 

traumatisch hersenletsel. 

2% in coma, 41% in 

NWS, 57% in MCS. 

Coma Recovery 

Scale-Revised  

Modified Ashworth 

Scale5 

discharge disposition. 

Bij ontslag: 54% voldoende herstel 

uit MCS om reguliere revalidatie te 

gaan volgen; 29% geen 

bewustzijnsherstel maar kon naar 

huis naar familie met een 

ondersteunend programma; 13% 

naar verpleeginstelling. 

                                                
5
 Modified Ashworth Scale is ontwikkeld voor het meten van de mate van spasticiteit bij letsel van het centraal zenuwstelsel (www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=902 ) 
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Klinische studies 

 

Auteur, jaartal 

Type studie  

Land 

Studiepopulatie,  

Follow-up  

Leeftijd (gemiddeld, 

jaar) 

 

Interventie Inclusie 

 

Outcome Results 

Staten tot ontslag, gem. 39,1 

±29,4 dgn (6-204 dgn) 

 

Noé 2012 

 

Case serie 

 

Spanje 

N=32, ptn met 

bewustzijnsstoornis door 

traumatisch en niet-

traumatisch hersenletsel. 

 

Leeftijd: gem. 39.9 jaar, 

range 16-64 jaar. 

 

 

Follow-up: tenminste 6 

mnd na toewijzing voor 

behandeling tot ontwaken 

uit MCS. Ptn die niet 

ontwaakten uit MCS na de 

eerste 6 mnd bleven 

onder behandeling.  

 

Gem: 143.6 (SD 156.5 

dagen (range, 1–517). 

Integratief multisensorisch 

programma, met dagelijks 

fysiotherapie en multimodale 

sensore stimulatie.  

 

Frequentie en duur sensore 

stimulatie niet beschreven, 

waardoor niet zeker is of 

programma geheel vergelijkbaar is 

met VIN. We hebben navraag 

gedaan bij eerste auteur maar 

vooralsnog geen antwoord. 

 

Duur tussen letsel en start 

programma: gem. 144,9 dagen 

(SD 81.6, range 38–360).  

 

Patiënten (> 16 jaar) met 

hersenletsel die 

geclassificeerd waren als 

Rancho Los Amigos Scale 

of Cognitive Functioning 

(RLA-S) level III of lager.  

 

Oorzaak hersenletsel: 

Trauma: 47%, 

hemorrhagisch  CVA: 

37.5%, 

hypoxisch/ischemisch: 

15.5% 

 

CRS: Spaanse versie 

van CRS-R (bij 

opname en 

maandelijks 

gedurende minstens 

6 mns of tot 

ontwaken uit MCS), 

DRS 

 

Bij opname: 12 ptn in NWS, 20 

ptn in MCS.  

Gedurende FU : 8 ptn ontwaakten 

uit MCS, van wie 7 aanvankelijk in 

MCS waren en 1 in NWS.  

De auteurs beschrijven factoren 

die predictieve waarde hebben 

t.a.v. ontwaken. 

 



Bijlage 3: AMSTAR beoordeling systematische reviews 

Item Klingshirn 2015 

1. Was an "a priori" design provided? Ja  

2. Was there duplicate study selection and data extraction? Ja  

3. Was a comprehensive literature search performed? Ja  

4. Was the status of publication (i.e., grey literature) used as an 

inclusion criterion? 
Nee  

5. Was a list of studies (included and excluded) provided? Nee 

6. Were the characteristics of the included studies provided? Nee 

7. Was the scientific quality of the included studies assessed and 

documented? 

Assessed: ja1, 

documented: nee 

8. Was the scientific quality of the included studies used 

appropriately in formulating conclusions?  
Ja  

9. Were the methods used to combine the findings of studies 

appropriate? 
Niet beschreven  

10. Was the likelihood of publication bias assessed? Nee  

11. Was the conflict of interest included? Ja  

                                                                 
1
 Er is gebruik gemaakt van het ‘scheme of UK’s National Service Framework (NSF) for Long Term Neurological 

Conditions’ (Department of Health, 2005). Dit omdat voorlopige screening van de geïncludeerde studies liet zien dat 

de kwaliteit van de studies (studie opzet en resultaatbeschrijving) onder de drempel van GRADE zou zijn, en doel 

van deze SysRev was het geven van een literatuuroverzicht en niet zozeer het doen van aanbevelingen voor 

klinische beslissingen. 



Bijlage 4: Kwaliteitsbeoordeling geïncludeerde studies 

 
Kwaliteitsbeoordelinglijst van case series / pre-post studies 
 
 Seel 

2013 

Noé 

2012 

Lippert-

Gruner 

2010 

Katz 

2009 

Nakase 

2012 

Item      

1. Case series collected in more 

than one centre, i.e. multi-centre 

study 

nee ja nee nee ja 

2. Is the hypothesis/aim/objective 

of the study clearly described? 

ja ja ja ja ja 

3. Are the inclusion and exclusion 

criteria (case definition) clearly 

reported?  

ja ja ja ja ja 

4. Is there a clear definition of the 

outcomes reported?  

ja ja ja ja ja 

5. Were data collected 

prospectively?  

nee ja ja nee ja 

6. Is there an explicit statement 

that patients were recruited 

consecutively? 2 

ja ja nee ja ja 

7. Are the main findings of the 

study clearly described?  

ja ja ja ja nee3 

8. Are outcomes stratified? (e.g., 

by disease stage, abnormal test 

results, patient characteristics)  

ja ja nee ja nee 

 

 

Kwaliteitsbeoordelinglijst vergelijkende studies 

 
 Megha 2013 Andelic 2012 

Item   

1. Zijn de te vergelijken onderzoeksgroepen duidelijk 

gedefinieerd? 

ja ja 

2. Kan selectiebias voldoende worden uitgesloten ja ja 

3. Is de blootstelling duidelijk gedefinieerd en is de 

methode voor beoordeling blootstelling (interventie) 

adequaat? 

ja ja 

4. Is de uitkomst duidelijk gedefinieerd en is de 

methode voor de beoordeling van de uitkomst 

adequaat? 

ja ja 

5. Is de uitkomst blind voor de blootstellingsstatus 

bepaald? 

niet 

beschreven 

niet 

beschreven 

6. Is er een voldoende lange follow-up? nee ja 

7. Kan selectieve loss-to-follow-up voldoende worden 

uitgesloten? 

ja ja 

                                                                 
2
 Studies waarin alle patiënten geïncludeerd werden beoordeelden wij als ‘ja’. 

3
 Uitkomstmaten beschreven als percentage verandering en kwartielen, geen absolute cijfers 
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8. Zijn de belangrijkste confounders of prognostische 

factoren geïdentificeerd en is er rekening gehouden in 

het ontwerp van de studie of in de analyse? 

nee ja 



 

Bijlage 5: Overzicht van standpunten 

Standpunten Verenigde Staten: 

 

AETNA. Cognitive Rehabilitation. 2015. Geraadpleegd okt. 2015 via 

http://www.aetna.com/cpb/medical/data/200_299/0214.html. Aetna considers coma 

stimulation, also known as the "Responsiveness Program" (cognitive remediation of comatose 

persons), coma arousal program/therapy, sensory stimulation, and multi-sensory stimulation 

programs, experimental and investigational for coma and persistent vegetative state because 

its effectiveness has not been established. 

 

Anthem. Sensory Stimulation for Brain-Injured Individuals in Coma or Vegetative State. 2015. 

Geraadpleegd okt. 2015 via 

https://www.anthem.com/ca/medicalpolicies/policies/mp_pw_a049947.htm. Sensory 

stimulation (also known as: coma stimulation sessions, coma arousal therapy, multisensory 

stimulation programs and coma care) for brain injured individuals in a coma or vegetative 

state is considered investigational and not medically necessary. Standpunt gebaseerd op onder 

meer Cochrane review (Lombardi 2002), review van Meyer et al (2010), RCT van Megha 

(2013) en American Occupational Therapy Association (AOTA) 2009 guideline for adults with 

traumatic brain injuries. 

 

CIGNA. Coma Stimulation. 2015. Geraadpleegd in October 2015 via 

https://cignaforhcp.cigna.com/public/content/pdf/coveragePolicies/medical/mm_0272_coverag

epositioncriteria_coma_stimul_coma_emergent_programs.pdf. 

Cigna does not cover coma stimulation for any indication, including coma or persistent 

vegetative state, because it is considered experimental, investigational or unproven. Standpunt 

gebaseerd op studie naar vroege stimulatie bij kinderen van Karma en Rawat (2006) en de 

drie studies opgenomen in de Cochrane review van Lombardi uit 2002. 

 

UnitedHealthcare. Cognitive Rehabilitation. 2015. Geraadpleegd in October 2015 via 

http://tinyurl.com/qhdev5v *. 

Coma (or sensory) stimulation is proposed to promote awakening of brain-injured patients 

from a coma or vegetative state. This may involve stimulation of any or all of the senses with 

various stimuli for each sense. There is not an established protocol for completing this type of 

stimulation or definitive patient selection criteria. Coma stimulation is unproven and not 

medically necessary for the treatment of comatose or minimally responsive patients who have 

sustained a brain injury due to limited evidence with overall poor quality in methodology and 

design, and diversity in reporting outcome measures.  

Standpunt gebaseerd op Cochrane review (Lombardi 2002) en reviews van eerdere data. 

* https://www.unitedhealthcareonline.com/ccmcontent/ProviderII/UHC/en-

US/Assets/ProviderStaticFiles/ProviderStaticFilesPdf/Tools%20and%20Resources/Policies%20and%20Protoc

ols/Medical%20Policies/Medical%20Policies/Cognitive_Rehabilitation.pdf  



 

Bijlage 6: Overzicht van richtlijnen / beschrijving van zorg 

NB Zie ook paragraaf 3.2. 

 

Nederland:  

 

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel, 2014, Hersenstichting Nederland 

https://www.zorgstandaardnah.nl/implementatie_volwassenen (directe link: 

https://www.hersenstichting.nl/dynamics/modules/SFIL0200/view.php?fil_Id=1244) 

(pag 19 ev):  

Vervolg na ziekenhuisopname bij ernstig THL en langdurige bewustzijnsstoornissen  

Een speciale groep vormen de mensen met een niet-responsief waaksyndroom of een 

laagbewust toestandsbeeld. Ook voor hen is snelle revalidatie en activering van belang. De 

mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt. Vaak komen zij in een verpleeghuis terecht waar zij 

geen of slechts beperkte revalidatiebehandeling krijgen of zij verblijven thuis met intensieve 

24-uurs zorg. Mensen met THL tot 25 jaar kunnen gebruik maken van Vroege Intensieve 

Neurorevalidatie (VIN) op één locatie in Nederland. Onderzoek wijst uit dat deze 

revalidatiebehandeling voor deze patiënten tot 25 jaar effectief is. Aanbevolen wordt 

onderzoek te verrichten naar de effectiviteit van VIN voor mensen met THL boven de 25 jaar 

met een niet-responsief waaksyndroom of een laagbewust toestandsbeeld. In de literatuur 

wordt gesteld dat het ook voor mensen met THL van 25 tot circa 50 jaar een effectieve 

behandeling zou kunnen zijn gezien het herstelvermogen van het brein tot aan middelbare 

leeftijd. Bij bewezen positief effect zou VIN beschikbaar moeten komen voor een grotere groep 

patiënten. Door het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing kunnen mensen met THL 

ouder dan 25 jaar nu geen beroep doen op VIN omdat deze behandeling niet gefinancierd 

wordt. Op twee plaatsen in Nederland bieden verpleeghuizen wel intensieve neurorevalidatie, 

maar dit wordt niet kostendekkend gefinancierd en is daarom maar voor een beperkte groep 

mensen toegankelijk. 

Vervolg na revalidatiebehandeling  

Als de revalidatiebehandeling is afgerond kan de persoon met THL naar huis of naar een 

instelling voor verblijfszorg. Voor deze groep is vaak 24-uurszorg noodzakelijk die niet 

gegeven kan worden door partner of familie. Deze relatief jonge mensen (onder 55-60 jaar) 

komen vaak in gespecialiseerde NAH woonvormen te wonen. Naast 24-uurszorg wordt er een 

gestructureerde dagbesteding geboden. Sommige mensen met THL lukt het om op de lange 

duur zelfstandig te gaan wonen, vaak nog onder toeziend oog van ambulante begeleiding. Ook 

bestaan er in NAH gespecialiseerde verpleeghuizen waar revalidatie kan worden voortgezet en 

tevens een geschikte dagbesteding geboden kan worden. Voor familie van mensen met 

langdurige ernstige bewustzijnsstoornissen spelen ten aanzien van de kwaliteit van leven van 

de persoon met THL vaak morele vraagstukken, die specifieke begeleiding vragen. 
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Richtlijn Prognose van post-anoxisch coma, 2011, NVN en NVIC 

https://nvic.nl/sites/default/files/Richtlijnen%20aanmaken/Richtlijn%20Postanoxisch%20coma

.pdf  

Deze richtlijn betreft prognose en is voornamelijk gericht op het voorspellen van een slechte 

uitkomst bij post-anoxisch coma. Deze prognose vormt de basis waarop beslissingen omtrent 

het behandelingsbeleid van deze patiënten genomen kunnen worden. In hoofdstuk 5 van deze 

richtlijn geven de auteurs aan dat uit de literatuur over dit onderwerp duidelijk is dat het 

voorspellen van een goede uitkomst niet betrouwbaar mogelijk is, dit is dan ook niet in deze 

richtlijn opgenomen. 

Een ‘slechte uitkomst’ wordt gedefinieerd als: (1) overlijden of vegetatieve toestand één 

maand na de circulatiestilstand, of (2) overlijden, vegetatieve toestand, of ernstige invaliditeit 

zes maanden na de circulatiestilstand. Het onderscheid tussen deze beide definities is van 

belang, namelijk bij het nemen van beleidsbeslissingen, met name omdat de uitkomst ernstige 

invaliditeit aanleiding kan zijn tot verschil in zienswijze tussen behandelaars en familie of 

mogelijk behandelaars onderling ten aanzien van de vraag of een dergelijke uitkomst staken 

van de behandeling rechtvaardigt. 

 

 

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel, 2007, 

Consortium Cognitieve Revalidatie 

http://www.vilans.nl/docs/producten/richtlijnencognitieverevalidatie.pdf 

Paragraaf 3.1.1 (pag 14) over bewustzijn: (…) Om een goede behandeling van mensen met 

een gestoord bewustzijn mogelijk te maken, is een adequate en betrouwbare diagnostiek van 

de aard en ernst van de bewustzijnsstoornis van groot belang. Uit deze zin mag blijken dat er 

niet één vorm van gestoord bewustzijn is. Naast coma (de bewusteloze toestand die ontstaat 

ten gevolge van een acuut letsel), worden de ‘vegetatieve toestand’ en de ‘laagbewuste 

toestand’ onderscheiden, waarbij bovendien differentiaties in subniveau’s kunnen worden 

aangebracht. 

Op veel plaatsen in de wereld zijn programma’s ontwikkeld om mensen met een gestoord 

bewustzijn met behulp van sensorische stimulatie weer bij bewustzijn te krijgen. Het effect van 

dergelijke programma’s is tot op heden niet aangetoond. Er is toenemend inzicht dat een 

behandeling die dat beoogt, naar alle waarschijnlijkheid gericht moet zijn op diverse aspecten 

tegelijk, niet alleen op het herstel van het bewustzijn. Indien mensen niet herstellen tot 

bewustzijn, of indien op voorhand geen herstel wordt verwacht, is het noodzakelijk adequate 

zorg te bieden gericht op het voorkomen van het langdurig voortbestaan van de situatie, 

waarin zich allerlei complicaties kunnen voordoen, die het welzijn van de patiënt niet ten goede 

komen. Vooral de familie is een belangrijk element is het noodzakelijke begeleidingstraject. 

State of the art Literatuur 

Er zijn geen studies bekend, waarin het effect van cognitieve stimulatie op het 

bewustzijnsniveau van mensen in een laagbewuste toestand is onderzocht. Wel zijn er recent, 

als een eerste stap in het ontwikkelen van richtlijnen, in Amerika op consensus gebaseerde 

aanbevelingen gedaan ten aanzien van de revalidatie van mensen in een vegetatieve of 

laagbewuste toestand (Giacino 2004). 

(…) Het meeste onderzoek is gedaan naar het effect van zintuiglijke stimulatie op het 

bewustzijnsniveau, maar ook hier ontbreekt het aan randomized controlled studies (Lombardi 

2002). In zijn algemeenheid geldt dat het onderzoek naar effecten van behandelprogramma’s 

voor mensen met een gestoord bewustzijn ten gevolge van ernstig hersenletsel stuit op grote 

methodologische problemen, waardoor het noodzakelijk is om het outcome-onderzoek op een 

brede manier vorm te geven met gebruikmaking van goede hersteltheorieën (Whyte 2006). 

Resultaten op basis van uitkomsten consortium 

[in deze richtlijn wordt het onderzoek beschreven naar 189 kinderen en jongeren tot 25 jaar 

(Eilander HJ, Wijnen VJM, et al. Wetenschappelijk rapport 'Vroege intensieve neurorevalidatie 

(VIN) van kinderen en jongeren in een vegetatieve of laagbewuste toestand na ernstig 

hersenletsel'. Tilburg; 2005.)] 

De vraag of oudere mensen ook van zo’n programma kunnen profiteren, kan niet worden 
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beantwoord, aangezien deze geen deel uitmaakten van de onderzoeksgroep. Onderzoek 

waaruit blijkt dat het menselijke brein over een aanzienlijk herstelvermogen beschikt is echter 

zonder uitzondering verricht bij volwassenen en de klinische praktijk leert dat veel 

volwassenen tot aan de middelbare leeftijd (± 50 jaar) over een groot herstelvermogen 

beschikken. Het lijkt dan ook aannemelijk dat ook in deze leeftijdsgroep het VIN-programma 

positief bijdraagt aan de mogelijkheden voor herstel van het bewustzijn. Op grond van 

veronderstelde afname van het fysieke herstel in zijn algemeenheid en de complexiteit van de 

problematiek in het bijzonder, is te overwegen om, afhankelijk van premorbide gezondheid, 

comorbiditeit en persoonlijke omstandigheden, voor mensen ouder dan 50 jaar een ander 

beleid te kiezen. 

Het aantal mensen dat langdurig (minstens 1 maand) in een vegetatieve of laagbewuste 

toestand verkeert is veel lager dan op grond van incidentie- en prevalentiecijfers werd 

verwacht (42, 46, 47). In Nederland zou kunnen worden volstaan met 20 -30 

behandelplaatsen voor patiënten tot 50 jaar, om de volledige populatie te behandelen. 

Conclusies:  
• Niveau 3   Er zijn aanwijzingen dat het toepassen van een specifiek behandelprogramma 

bij jonge patiënten (tot 25 jaar) met ernstig hersenletsel een bijdrage kan leveren aan het 
herstel van het bewustzijn. 

• Niveau 4    De werkgroep is van mening dat er een goede kans is dat toepassing van een 
specifiek behandelprogramma bij volwassenen tot ± 50 jaar met ernstig hersenletsel een 
bijdrage kan leveren aan het herstel van het bewustzijn. 

Aanbevelingen: 

• Iedereen tot 25 jaar, die een maand na het letsel nog niet bij bewustzijn is gekomen, kan in 

aanmerking komen voor het volgen van een specifiek behandelprogramma in een daartoe 

gespecialiseerde revalidatie-instelling, tenzij de oorzaak van niet-traumatische aard is en 

er sprake is van een vegetatieve toestand waarbij géén onwillekeurige bewegingen 

zichtbaar zijn. 

• Iedereen tussen 25 jaar en ± 50 jaar, die een maand na het letsel nog niet bij bewustzijn is 

gekomen, kan in aanmerking komen voor het volgen van een specifiek 

behandelprogramma in een daartoe gespecialiseerde revalidatie-instelling, tenzij de 

oorzaak van niet-traumatische aard is en er sprake is van een vegetatieve toestand 

waarbij géén onwillekeurige bewegingen zichtbaar zijn. 

 

 

Buitenland 

 

België 

In België is op initiatief van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid een 

Zorgnetwerk voor coma, vegetatieve en minimaal bewuste patiënten opgericht. 4 

Het zorgnetwerk biedt een specifiek zorgaanbod voor patiënten in een NWS of MCS 

en hun familie en omvat 4 componenten:  

- Eerst acute zorg: stabilisatie van de vitale functies, in een algemeen ziekenhuis.  

- Dan volgt een overgangshospitalisatie: gespecialiseerde, multidisciplinaire 

revalidatie (neurologische intensieve revalidatie) in een expertisecentrum: na een 

globale evaluatie ondergaat de patiënt een intensief en specifiek 

revalidatieprogramma van gemiddeld 6 maanden. De zorg en interventies van dit 

programma zijn gericht op het creëren van optimale condities voor het ontwaken en 

het herstel van de patiënt en het voorkomen van complicaties. 

- Wanneer verdere intensieve revalidatie niet meer aangewezen is, wordt in 

samenspraak met de familie gezocht naar een aangepaste, langdurige opvang en 

begeleiding, in een erkend rust- en verzorgingstehuis, een verpleeghuis of thuis in 
                                                                 
4
  http://www.coma.ulg.ac.be/nl,   

www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/Chronic,geriatricandpalliative/Chroniccare/12616471?ie2

Term=coma&ie2section=83#.Vg6IJ2nCSzY en 

www.health.belgium.be/filestore/12602477/folder%20NL_12602477_nl.pdf . Zie ook 

www.health.belgium.be/filestore/10342441/Coma%20Delphine%20-

%20eindversie%2006%2009%2006%20aangepaste%20versie_10342441_nl.doc  
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samenwerking met de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging.  

- De ‘externe liaison’ (samenwerkingsverbanden) garandeert de kwaliteit en 

continuïteit van zorg.  

 

Engeland 

Het Royal College of Physicians bracht in 2013 de richtlijn ‘Prolonged disorders of 

consciousness: National clinical guidelines’ uit.5 

Over een specifieke, gestructureerde, met VIN vergelijkbare, behandeling wordt in 

deze Guideline niet gesproken, wel is in een bijlage voor zorgverleners uitgebreid 

beschreven over optimale zorg en hoe de patiënt benaderd moet worden om de 

voorwaarden voor respons / interactie te optimaliseren. Hierbij zijn ook ‘ideeën voor 

activiteiten en stimuli’ opgenomen (zie 

https://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/annex_2c_optimising_conditions_for

_response.pdf ).  

Alle patiënten met langdurige bewustzijnsstoornis (PDOC, prolonged disorders of 

consciousness), in de post-acute fase, (zouden) moeten worden geregistreerd in een 

nationale klinische database. Ook wordt het niveau van interactie en responsiviteit 

gedetailleerd en gestructureerd beoordeeld met gebruikmaking van een van de 

aanbevolen meetinstrumenten (onder andere de Coma Recovery Scale – Revised 

(CRS-R) wordt hierbij genoemd).   

Aanbevolen wordt om de zorg voor deze patiëntengroep te doen plaatsvinden in 

specialistische instellingen.6  

 

Het Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) noemt in de richtlijn ‘Brain 

injury rehabilitation in adults. A national clinical guideline’ (2013) bij patiënten in 

MCS en NWS alleen gebruikmaking van de CRS-R voor de beoordeling van de 

bewustzijnstoestand en de overweging voor een famacologische interventie 

(amantadine), maar maakt geen melding van sensore stimulatie.  

http://www.guideline.gov/content.aspx?id=43914&search=brain+injury#Section424  

 

                                                                 
5
 Royal College of Physicians. Prolonged disorders of consciousness: National clinical guidelines. London, RCP, 2013. 

https://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/pdoc_web_final_navigable_2014.pdf, geraadpleegd oktober 2015 
6
 Men verwijst hierbij naar de door de British Society of Rehabilitation Medicine uitgegeven richtlijn ‘Specialist 

Nursing Home Care for People with Complex Neurological Disability: Guidance to Best Practice’, 

www.bsrm.org.uk/downloads/bsrm-guide-to-best-practice-36pp-final-4-12-13.pdf  



 

Bijlage 7: Reacties belanghebbende partijen 

Van de volgende partijen is een reactie ontvangen op het ter consultatie gezonden 

conceptrapport: 

• Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie; 

• Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN); 

• Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA); 

• Verenso - specialisten in ouderengeneeskunde; 

• Vereniging Hersenletsel; 

• Stichting Zorgen na Coma; 

• Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN). 

Daarnaast is een reactie, op persoonlijk titel, ontvangen van de heer dr. H. Eilander.  



Aan het Zorginstituut Nederland 
Mw. Wets, manager gespecialiseerde zorg 
Dhr. De Wit, adviseur Zorg Dichtbij 

Amsterdam, 27‐01‐2016 

Betreft:  Standpunt Vroege Intensieve Neurorevalidatie bij volwassenen met niet‐   
    responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand 

2015125821 (zaaknummer 2014131176) 

Geachte mevrouw Wets en heer De Wit, 

Mede namens de Nederlandse Vereniging van Neuropsychologie en de Opleiding Klinische 
Neuropsychologie (KNP), reageer ik gaarne op uw concept Standpunt Intensieve 
Neurorevalidatie bij volwassenen met niet‐responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand. 

Ik heb het concept met heel vele interesse gelezen. Ik wil graag mijn waardering uiten voor de 
intensieve wijze en betrokkenheid waarmee u dit belangrijke onderwerp benaderd heeft. Het 
concept straalt uit dat u ons verzoek van verschillende kanten zorgvuldig heeft overwogen; 
mogelijk ontbreekt nog een enkel artikel in de literatuurlijst maar dat is volgens mij 
onvermijdelijk. Ik ben ook verheugd dat ondanks de nog onvoldoende evidence‐based 
onderbouwing van de interventie, u toch spreekt van mogelijk een ‘veelbelovende interventie’. 
Ik deel uw mening uiteraard van harte! 

U zult begrijpen dat ik ook zeer verheugd ben met uw voorstel tot voorwaardelijke toelating, 
met een looptijd van 6.5 jaar. Heel graag wil ik, samen met mijn collega’s, met u over de 
verdere invulling hiervan van gedachten wisselen. Ik kijk er erg naar uit om met elkaar tot een 
uiterst gedegen onderzoeksopzet te komen waarvan de resultaten ook daadwerkelijk als 
betrouwbaar beschouwd kunnen worden. 

Uit uw concept maak ik op dat u, net als wij, deze bijzondere vorm van behandelen van mensen 
in coma echt een kans van slagen wilt geven. Ik hoop dan ook van harte dat de minister haar 
goedkeuring zal geven aan uw voorstel. 

In afwachting van een nieuwe uitnodiging voor verdergaand overleg, teken ik, 

Met de meeste hoogachting, 

Prof. dr. E.J.A. Scherder 
Hoofd afdeling Klinische Neuropsychologie 
Vrije Universiteit 
Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam 
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Zorginstituut Nederland 

t.a.v. de heer J. de Wit 

 

 

Utrecht, 4 februari 2016 

 

Kenmerk: NVV/16.024 

 

Betreft: Consultatie conceptstandpunt Vroege intensieve neurorevalidatie bij volwassenen 

met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand 

 

 

Geachte heer de Wit, 

 

Met veel interesse hebben wij kennisgenomen van het conceptadvies van ZIN aan het 

ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport inzake standpunt Vroege Intensieve 

Neurorevalidatie bij volwassenen met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste 

toestand. We hebben waardering voor het gedegen stuk dat u geschreven heeft. Graag 

maken wij gebruik van de mogelijkheid een reactie op het concept te geven.  

 

Uitkomstmaten: 

In het conceptstandpunt wordt gesproken over cruciale uitkomstmaten en belangrijke 

uitkomstmaten. De cruciale uitkomstmaat “herstel van functionele mogelijkheden” zoals 

genoemd in conceptstandpunt is als uitkomst op langere termijn inderdaad belangrijk. 

Echter, Vroege Intensieve Neurorevalidatie behandeling is primair gericht op het verbeteren 

van het bewustzijn. Ons inziens zou de uitkomstmaat “het effect op herstel van 

bewustzijnsniveau” eveneens een cruciale uitkomstmaat moeten zijn.  

 

Kwaliteit van leven van de betrokkene wordt eveneens als cruciale uitkomstmaat 

beschreven. Echter, in tegenstelling tot de andere cruciale uitkomstmaat, wordt er geen 

suggestie gedaan voor een meetinstrument. In het conceptstandpunt wordt benoemd dat in 

eerder onderzoek kwaliteit van leven van de betrokkene niet meegenomen is als 

uitkomstmaat. Er is dan ook geen geschikt meetinstrument beschikbaar voor het meten van 

de kwaliteit van leven van de betrokkene. 

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat niet kwaliteit van leven van betrokkene onderzocht 

is, maar van zijn naasten, of hoe naasten kwaliteit van leven van betrokkene ervaren.  
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Minimaal vereiste follow-up periode: 

In het conceptstandpunt wordt een follow-up geadviseerd van minimaal 6 maanden tot 1 

jaar. Als revalidatieartsen adviseren wij om de follow-up tijd minimaal 1 jaar te laten 

bedragen. Bij (zeer) ernstig hersenletsel is een follow-up periode van een half jaar te kort. 

Functioneel herstel vindt over een langere periode plaats. Het effect op het herstel van 

bewustzijnsniveau kan inderdaad in een eerder stadium meetbaar zijn.  

 

Passend onderzoeksprofiel: 

Wij onderstrepen dat een randomised controlled trial (RCT) het meest wenselijke design is, 

dat de meest betrouwbare resultaten ten aanzien van de effectiviteit oplevert. 

Het voornaamste bezwaar tegen een RCT design is volgens ons de ethische haalbaarheid. 

Als men zou randomiseren betekent dit dat cliënten en families géén keuze hebben ten 

aanzien van welke behandeling zij krijgen. Bij de meeste RCT-onderzoeken ‘usual care’ in 

elk geval uit enige vorm van behandeling, en biedt de te onderzoeken interventie een 

behandeling waarvan de hypothese is dat deze betere resultaten oplevert dan ‘usual care’. In 

het huidige geval is ‘usual care’ gelijk aan geen behandeling (zoals beschreven op pag. 14: 

gebruikelijk zorg vindt plaats in de ‘care’, en bestaat uit het optimaliseren van 

voedingstoestand en het voorkómen van complicaties). Wij vragen ons af of het ethisch is 

om mensen de mogelijkheid op een behandeling te ontnemen en of in de toekomst een 

METC akkoord zou gaan met dit onderzoeksdesign.  

Wij willen wel benadrukken dat het hebben van enige vorm van een controle nagestreefd 

moet worden. Mogelijkheden hiervoor (bijvoorbeeld een controlegroep uit het buitenland, 

historische controlegroep in Nederland of een quasi-experimenteel design op basis van 

beschikbaarheid) moeten serieus en kritisch bekeken worden op haalbaarheid en 

betrouwbaarheid.  

 

In het conceptstandpunt wordt als bezwaar tegen een RCT ook benoemd dat behandelaren 

en/of familie “een voorkeur zouden hebben voor VIN” en niet mee zouden willen werken aan 

randomisatie omdat zij “al overtuigd zijn van een voldoende groot effect” (pag. 21). Dat 

behandelaren niet mee zouden willen werken, onderstrepen wij als revalidatieartsen niet. Dat 

familie niet akkoord zou gaan met randomisatie is op zich wel goed voor te stellen. Niet zo 

zeer omdat familieleden overtuigd zijn van voldoende groot effect, als wel dat zij niet het 

risico willen lopen in ‘usual care’ te worden gerandomiseerd, en hiermee geen behandeling 

krijgen. 

 

Kosteneffectiviteit: 

Op pag. 34 wordt benoemd dat het onduidelijk is of gegevens over de kosteneffectiviteit 

verzameld kunnen worden. Er wordt niet benoemd waarom dit onduidelijk is. 

Kosteneffectiviteit is een belangrijk aspect bij de afweging nieuwe behandelingen wel/of niet 

op te nemen in het basispakket. Wij zijn van mening dat een kosteneffectiviteitsanalyse 

(KEA) inderdaad complex is. Er bestaan echter voldoende technieken om een KEA uit te 

voeren. Zeker als een gespecialiseerd onderzoeksinstituut daar bij wordt betrokken.  

 

Van belang bij een KEA zal zijn om de effecten goed te definiëren. De meestal gebruikte 

QALY’s, gebaseerd op de EuroQol-5D, is ons inziens geen goede maat voor effecten. In 

2011 heeft professor Nancy Devlin een presentatie gegeven op het  “Coma, Consciousness 
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and Serious Brain Injury Symposium - Medical Humanities and Decision-making” waarin 

benoemd werd dat er substantiële uitdagingen in het meten en waarderen van 

bewusteloosheid, als het op de voor economische evaluaties gebruikelijke manier, 

meegenomen wordt. Een andere stelling die zij benoemde was dat economische aspecten 

en een economische evaluatie relevant en belangrijk zijn. Echter, uiteindelijk zullen ethische 

aspecten en ethische overwegingen een grote of grotere rol spelen in de besluitvorming 

rondom de behandeling van mensen in bewusteloze toestand. 

 

Richtlijnen; beschrijving van zorg: 

Op pag. 15 en 16 staat beschreven dat ”in de literatuur wordt gesteld dat het ook voor 

mensen met THL van 25 tot circa 50 jaar een effectieve behandeling zou kunnen zijn, gezien 

het herstelvermogen van het brein tot aan middelbare leeftijd”. 

Ons advies zou zijn om de leeftijd naar 60 jaar aan te passen. In het rapport beschreven 

onderzoeken worden over het algemeen hogere leeftijden dan 50 jaar beschreven. 

Daarnaast zien we dat mensen steeds ouder worden, waarmee ook de middelbare leeftijd 

verschuift.  

 

Wij danken u dat wij in de gelegenheid gesteld zijn een reactie te geven op het 

conceptadvies inzake standpunt Vroege Intensieve Neurorevalidatie bij volwassenen met 

niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand en kijken uit naar het definitieve 

standpunt. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, 

 

 

 
 

Drs. Kim Santegoets      

Revalidatiearts      

Libra Revalidatie & Audiologie    
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Utrecht,  4 februari 2016 
Kenmerk: 16.007 FR/MD/JdW 
Betreft: reactie op rapport ‘Standpunt Vroege Intensieve Neurorevalidatie bij volwassenen met 
niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand’ 

Geachte heer De Wit, 

Hierbij stuur ik u de reactie van Verenso op het standpunt ‘Vroege Intensieve Neurorevalidatie 
bij volwassenen met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand’. 

Allereerst willen wij u complimenteren met het vele werk dat u heeft verricht voor een relevant 
onderwerp voor het specialisme ouderengeneeskunde. 

Desondanks hebben we nog enkele opmerkingen bij de stand van de praktijk, bij de inhoud van 
het rapport en de procedure zoals deze na augustus 2015 is verlopen. 

De stand van de praktijk is in het rapport onvoldoende verwerkt 

De beoordeling van de stand van de praktijk, onderdeel van de opdracht, krijgt in de notitie 
nauwelijks aandacht.  Op pagina 10 staat: “Naast wetenschappelijke inzichten nemen wij ook de 
in de praktijk gevormde expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers bij de 
beoordeling in ogenschouw”. De stand van de praktijk is door deskundigen ingebracht tijdens de 
procedure, ook tijdens de bijeenkomst met vertegenwoordigers van betrokken organisaties.  
Onduidelijk is wat specifiek met de in de praktijk opgedane inzichten en ervaringen van 
professionals en naasten (namens de patiënten) is gedaan. Een inzicht daarin acht Verenso van 
groot belang en in het rapport is niet te zien hoe dat is meegewogen. In dat licht roept de keuze 
om geen case studies te beoordelen ook vragen op. In case studies wordt juist de complexe 
werkelijkheid en stand van de praktijk beschreven. 

Bredere kader VIN voor diagnostiek en behandeling onvoldoende uitgewerkt 

Bij de beoordeling van de stand van de praktijk wordt, zoals in het rapport vermeld bovenaan 
pagina 10, ook  “de diagnostiek en behandeling betrokken in relatie tot de meerwaarde voor de 
patiënt”. Die meerwaarde van diagnostiek en behandeling, gekoppeld aan toepassing van de 
VIN, is echter nauwelijks uitwerkt. Binnen de VIN wordt immers door een expertteam de 
bewustzijnstoestand intensief gediagnosticeerd en geëvalueerd, met alle daarbij passende 
hulpmiddelen (CRS-R, video, besprekingen, etc). Dit bredere kader van VIN komt nauwelijks 
aan de orde in het conceptrapport. Door experts en vertegenwoordigers van organisaties is 
benadrukt dat VIN een integrale benadering betreft van die diagnostiek en behandeling, breder 
dan alleen gericht op stimulering van zintuigen om terugkeer van bewustzijn te bevorderen.  

De heer J.C. de Wit 
Zorginstituut Nederland 
Postbus 320 
1110 AH DIEMEN 
Per email: jwit@zinl.nl 
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Zoals vermeld in de publicaties over VIN betreft dit een integraal programma door een 
gespecialiseerd multidisciplinair team, waarin naast de aanpak van medische complicaties (ook 
van belang voor het creëren van optimale voorwaarden voor herstel), vooral een actieve 
revalidatiebehandeling plaatsvindt van alle sensorische, motorische en communicatieve functies, 
gekoppeld aan intensieve educatie en begeleiding van de naasten. Dit wordt in een artikel van 
Lavrijsen en Eilander, de experts betreffende VIN-revalidatie, in Medisch Contact (12 maart 
2015) ook aangegeven. Helaas ontbreekt deze referentie in het rapport. 
Mede gezien de in ons land aangetoonde lage prevalentie en het aangetoonde hoge percentage 
misdiagnostiek (39%, Van Erp et al JAMDA 2015) kunnen slechts weinige professionals ervaring 
opdoen met deze doelgroep. Dat pleit voor gespecialiseerde teams die alle mogelijkheden voor 
optimale diagnostiek, prognostiek, behandeling (in brede zin) en begeleiding, kunnen bieden.  
 
Bij 3.1.2 wordt wel iets gezegd over moeilijke diagnostiek, maar daarbij is niet de verbinding 
met de lage prevalentie gelegd. De toegevoegde waarde van VIN voor de diagnostiek en 
prognostiek is in de notitie dan ook nauwelijks uitgewerkt, maar voor de praktijk zeer van 
belang. Juist voor professionals werkzaam in de verpleeghuizen is het van belang dat de patiënt 
door een gespecialiseerd team is beoordeeld en gemonitord, waarbij alle kansen op optimale 
diagnostiek, prognostiek en herstel optimaal zijn benut. Met het standpunt verwoord in het 
conceptrapport is dat voor kinderen en volwassenen tot 25 jaar wel het geval en vanaf 25 jaar 
niet. 
 
Als onduidelijk is hoe de stand van de praktijk is verwerkt, kunnen vraagtekens gesteld worden 
bij het stellig geformuleerde standpunt dat “VIN voor volwassen niet voldoet aan de stand van 
de wetenschap en praktijk” (en dat daarmee deze interventie niet als effectief kan worden 
beschouwd). Daarbij dient in aanmerking genomen te worden dat bewijs van lage kwaliteit 
mede ingegeven wordt door het gegeven dat in deze complexe context en bij deze lage 
aantallen geen goed gerandomiseerd onderzoek van voldoende omvang kan worden 
gerealiseerd. Dit staat nog los van de ethische bezwaren die spelen. 
 
Pagina 15: Cijfers over aantal VIN-bedden in verpleeghuizen kloppen niet 
 
 “Voor volwassenen ouder dan 25 jaar wordt een afgeleide van het VIN programma toegepast in 
het Zonnehuis in Zuidhorn en Nieuw Berkendael in Den Haag. Hiervoor is een beperkt aantal 
plaatsen (30-40)”. 1   

Dit betreft niet het aantal bedden specifiek voor VIN en dat zijn er samen maximaal 6. Waarbij 
de financiële belemmeringen een duidelijke rol spelen. Het is onduidelijk hoe deze cijfers in het 
rapport zijn gekomen, in ieder geval niet via Lavrijsen en Eilander die abusievelijk wel in noot 1 
zijn genoemd .  
 
Onwenselijke tweedeling 
 
Met dit conceptstandpunt waarin ons inziens de stand van de praktijk onvoldoende is 
meegenomen, wordt een onwenselijke tweedeling gebaseerd op leeftijd in stand gehouden. 
Voor de specialisten ouderengeneeskunde, die in verpleeghuizen verantwoordelijk zijn voor de 
behandeling, is dat op inhoudelijke, wetenschappelijke en humane gronden niet uit te leggen 
aan families. Zeker niet aan familieleden wiens getroffen familielid juist boven de 
kalenderleeftijd genoemd in het conceptrapport uitkomt.  
 
 
                                               
1 Informatie van H. Eilander en J. Lavrijsen [INFORMATIE KOMT NIET VAN LAVRIJSEN/EILANDER EN KLOPT 
OOK NIET] en van Stichting Zorgen na Coma, februari 2015. Het betreft een behandeling die minder 
intensief is qua frequentie dan de behandeling in Leijpark, onder meer door ontbreken van financiering. Zie 
ook www.zonnehuisgroepnoord.nl/Revalidatie/Vroegintensieveneurorevalidatie/Default.aspx en 
https://www.wzh.nl/nah/wonen-met-nah-begeleiding/zorg-bij-bewustzijnsstoornissen  
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Elke ouder die een kind van 26 jaar in deze toestand heeft zal immers aandringen op optimale 
behandeling (in de brede zin van VIN). Dat geeft een grote druk op hulpverleners en 
organisaties die deze behandeling wel kunnen aanbieden. Op basis van dit rapport is er, 
conform de opinie van alle vertegenwoordigers van organisaties, geen reden om aan te nemen 
waarom de interventie bij iemand van 25 jaar en ouder niet zou werken, en bij iemand van 24 
jaar wel (zoals het beleid en financiering nu is geregeld). Ook in ethische zin is deze tweedeling 
onwenselijk, mede omdat de behandeling in omringende landen (zoals in Overpelt in België) wel 
wordt aangeboden en vergoed (op basis van dezelfde wetenschap). In het conceptrapport wordt 
nauwelijks ingegaan op dat dilemma, ook horend bij de stand van de huidige praktijk. 
 
Aan het slot van de bijeenkomst met vertegenwoordigers van betrokken organisaties werd de 
vraag gesteld of de deelnemers overtuigd zijn van de werkzaamheid van VIN in de praktijk. 
Deze vraag werd met een unaniem ‘ja’ bevestigd. Dit is in het rapport niet terug te vinden en 
past ook bij de ontbrekende uitwerking van de stand van de praktijk waar het oordeel op 
gebaseerd is. 
 
De formulering over een belangrijke kwestie in praktijk op pagina 35 reflecteert niet stand van 
de praktijk 
 
“Tot slot is het denkbaar dat (nabestaanden van) de verzekerde, in samenspraak met de 
medisch professionals, na een niet of onvoldoende succesvolle VIN-behandeling, een keuze 
maakt voor het beperken of stopzetten van levensverlengende therapie”. 
In de praktijk is het de behandelend arts, veelal een specialist ouderengeneeskunde, die na 
overleg met naasten een medische beslissing neemt over het al dan niet voortzetten van 
levensverlengende behandeling. Zoals toegelicht in de meeting met experts is dit al beleid sinds 
de jaren 90, na richtinggevende kaders daarvoor van Gezondheidsraad (1994) en KNMG 
(1997).  In de meetings is ook aangegeven dat specialisten oudergeneeskunde overtuigd zijn 
dat het begeleiden van families naar de acceptatie van medisch beslissingen rondom het 
levenseinde beter gaat als er voorafgaand aan die beslissing optimale voorwaarden zijn benut 
voor herstel en begeleiding. Die optimale voorwaarden worden momenteel niet benut. En 
kunnen met het concept standpunt ook niet benut worden in de toekomst. 
 
Reactie op advies voorlopige toelating 
 
Een voorlopige toelating gekoppeld aan onderzoek, zoals vermeld in het advies van dit 
conceptrapport, vindt Verenso een acceptabele oplossing voor deze schrijnende problematiek 
die iedereen kan treffen. Het doet recht aan de stand van de praktijk, zoals ook wordt 
vormgegeven in enkele verpleeghuizen, het sluit aan bij de conclusies uit onderzoek naar VIN 
bij mensen tot 25 jaar, en het kan de niet uit te leggen en ongewenste tweedeling in leeftijden 
oplossen, inclusief de daarmee gepaard gaande ethische dilemma’s en begeleidingsproblemen. 
Een voorlopige toelating gekoppeld aan onderzoek, wordt dan ook vanuit het perspectief van 
het specialisme ouderengeneeskunde toegejuicht, zoals ook in de bijeenkomst met de andere 
partijen unaniem aangegeven. We vragen dan ook de mogelijkheden daarvoor maximaal te 
benutten en zien het draagvlak daarvoor vanuit de betrokken partijen graag terug in de notitie. 
Daarbij is duidelijk dat in praktijk het uitvoeren van een gerandomiseerd onderzoek van 
voldoende omvang lastig zal zijn, zoals ook in het rapport vermeld. Er zijn dan ook vraagtekens 
te stellen bij de genoemde periode van 6,5 jaar, zeker als daarbij kwaliteit van leven ook als 
uitkomstmaat meegenomen wordt. Vanuit het werken voor deze doelgroepen in de langdurige 
zorg weten deskundige specialisten ouderengeneeskunde immers dat een aanpassing aan een 
nieuwe situatie, zeker in deze ernstige gevallen, vele jaren kan duren.   
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We zijn het eens dat kwaliteit van leven betrokken moet worden bij de uitkomstmaat, maar 
bepleiten dan een langere periode om dat te onderzoeken. Mede ook gelet op de kleine 
aantallen en de genoemde beperkingen bij de onderzoeksopzet.  
De bij deze doelgroep betrokken professionals vanuit het specialisme ouderengeneeskunde zijn 
al bezig met het oprichten van een expertisenetwerk en als daarvoor financiering rond komt zijn 
zij bereid zich voor dat advies en de realisatie verder in te zetten. 
 
 
Reactie op de inhoud 
 
Zie voor de reactie op de inhoud het document in de bijlage onder de naam: 
2015125821-standpunt VIN bij volwassenen met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste 
toestand_Verenso_inhoud.doc 
 
 
Reactie op de procedure 
 
Tot aan augustus was de nieuwe aanpak met horen van deskundigen en betrokken partijen 
verfrissend.  Verenso is echter niet tevreden over de voorbereidingen en uitnodigingen voor de 
bijeenkomst met de ACP op 21 augustus. De stukken daarvoor werden zonder aankondiging pas 
een week vooraf gestuurd, midden in vakantietijd. Sommige deelnemers kregen de uitnodiging 
op persoonlijke titel, anderen via de beroepsvereniging, en weer anderen (zoals Zorgen na 
Coma) aanvankelijk niet. Dat werd hersteld doordat een Verenso-vertegenwoordiger het ZIN 
daarop attendeerde, zij het pas bij eerstkomende mogelijkheid twee dagen vooraf. 
Vervolgens was aan partijen niet duidelijk gemaakt dat er spreektijd moest worden 
aangevraagd. Dat bleek op zo’n korte termijn dan ook niet meer te realiseren. Vanwege deze 
logistieke omissie, kon deze belangrijke stap in het proces door de meeste vertegenwoordigers 
helaas niet bijgewoond worden. En voor de enkeling die er was, werd spreektijd niet mogelijk 
vanwege deze omissie in de procedure. 
 
Na verwerking van de opmerkingen ziet Verenso het definitieve standpunt graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
drs. F.J. Roos 
directeur Verenso 
 
 
Bijlage: 1 



Bestuur 

Prof. Dr. W.C. Peul, voorzitter 
Dr. G.J. Amelink, vice-voorzitter  
P.R.A.M. Depauw, secretaris 
Dr. C.F.E. Hoffmann, penningmeester 
Prof. Dr. C.M.F. van Dirven, lid 
Dr. W.R. van Furth, lid 
Dr. H. van Santbrink, lid 
http://www.nvvn.org 

Secretariaat 

Mw. Y.T.M. van der Voort 
LUMC J11-R-83 
Postbus 9600 
2300 RC Leiden 

TEL +31 71 5262109 
FAX +31 71 5266987 
E-MAIL bestuur@nvvn.org 

AAN 

Dhr. J. de Wit 

Zorginstituut NL 

(per e-mail) 

Betreft: Reactie NVvN inzake concept ‘Standpunt Vroege Intensieve Neurorevalidatie bij 

volwassenen met het niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand’ 

Datum: 15 februari 2016 

Kenmerk: nvvn 16.0013a 

Geachte heer De Wit, 

Met belangstelling heeft de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie het conceptstandpunt 

Vroege Intensieve Neurorevalidatie bij volwassenen met het niet-responsief waaksyndroom of 

laagbewuste  toestand gelezen, dat u ter consultatie aan ons hebt voorgelegd. Graag maken wij 

gebruik van de mogelijkheid om te reageren.  

In uw conceptstandpunt wordt geconcludeerd dat Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) niet in 

aanmerking komt voor toelating tot het basispakket. Er wordt wel gesteld dat VIN kandidaat kan 

zijn voor een voorwaardelijke toelating gedurende 6,5 jaar, waarbinnen dan een gerandomiseerd 

onderzoek dient plaats te vinden om de effectiviteit van VIN aan te tonen. 

Ons uitgangspunt is dat iedere volwassen patiënt met het niet-reponsief waaksyndroom of 

laagbewuste toestand recht heeft om het maximaal haalbare neurologische herstel te bereiken. Er 

zijn volgens ons drie argumenten om VIN daarom toch onvoorwaardelijk op te nemen in het 

basispakket: 

1. Een aanzienlijk deel van de patiënten met een niet-responsief waaksyndroom of

laagbewuste toestand tonen in het eerste jaar spontaan en significant neurologisch herstel

(zie figuur 1). Om patiënten binnen deze herstelperiode optimaal bij te staan en te

begeleiden naar maximaal herstel is het noodzakelijk om op alle deelgebieden waarbinnen

dit herstel kan optreden, te weten fysiotherapie, ergotherapie en logopedie, intensieve

begeleiding en behandeling aan te bieden. Soortgelijke intensieve begeleiding kan alleen

geboden worden binnen een VIN programma.

2. Als VIN niet in aanmerking komt voor toelating tot het basispakket, rest volwassen

patiënten met het niet-reponsief waaksyndroom of laagbewuste toestand slechts opname in

een verpleeghuis. Intensieve begeleiding op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie en

logopedie is binnen Nederlandse verpleeghuizen niet mogelijk. Eén tot tweemaal per week

kortdurende fysiotherapie is daar het maximaal haalbare. Zulke laagfrequente

paramedische behandeling is misschien voldoende om spitsvoeten en andere complicaties

van een verlaagd bewustzijn te beperken, maar dit is volstrekt onvoldoende om deze

patiënten, onder wie velen die weer bij bewustzijn zullen geraken (zie figuur 1), intensief te

begeleiden middels fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.



Figuur 1. Klinisch herstel 3, 6, and 12 maanden na het ontstaan van het niet-responsief waaksyndroom 

(VS/UWS) of laagbewuste toestand (MCS). Rood: niet-responsief waaksyndroom (VS/UWS); blauw: laagbewuste 

toestand (MCS); zwart: dood; groen: herstel van bewustzijn. Bron: Bruno M, Ledoux D, Vanhaudenhuyse A, et al. 

Prognosis of Patients with Altered State of Consciousness. In: Schnakers C, Laureys S (eds). Coma and Disorders 

of Consciousness. Springer-Verlag, London, 2012, pp. 11-23. 

3. Als VIN(-achtige) behandeling voor volwassen patiënten plaatsvindt in België, in

Denemarken, in de VS, etc., waarom zouden we deze patiënten in Nederland dan niet

intensief begeleiden maar naar een verpleeghuis sturen? Het gaat naar schatting om slechts

50 patiënten per jaar. De NVvN is van mening dat we vanuit puur humaan oogpunt deze

patiënten in hun eerste ziektejaar intensief dienen te begeleiden middels VIN.

Wij hopen dat u onze overwegingen meeneemt in de uiteindelijke beoordeling. 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie, 

P.R.A.M. Depauw, 

secretaris 



 
 
Standpunt van Zorg Instituut Nederland betreffende VIN-behandelprogramma voor 
volwassenen met zeer ernstig niet aangeboren hersenletsel 
 
Reactie patiëntenvereniging “Hersenletsel.nl” 
 
In 2015 heeft, naar aanleiding van kamervragen een actualisatie plaatsgevonden van het standpunt 
van Zorg Instituut Nederland betreffende de VIN-behandeling voor volwassenen. 
De VIN behandeling is in 2006 goedgekeurd voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. In 2009 achtte 
Zorg Instituut Nederland deze behandeling voor volwassenen onvoldoende bewezen effectief. 
 
Gevolg daarvan is dat de VINbehandeling bij volwassenen in Nederland niet (in volle omvang) 
wordt uitgevoerd en dat geen wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van de 
behandeling. 
Hoewel de Zorgstandaard traumatisch hersenletsel (Hersenstichting Nederland, 2014) stelt dat na 
een ernstig hersenletsel snel activering en revalidatie behandeling beschikbaar moet zijn, is die in de 
praktijk onvoldoende aanwezig. 
Patiënten met zeer ernstig hersenletsel, met niet responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand,  
worden nu verpleegd en verzorgd, waarmee complicaties worden tegengegaan, maar behandeling, 
gericht op herstel van functies, zoals VIN beoogt, wordt niet structureel gegeven. Ook de 
gestructureerde begeleiding van familie om te leren omgaan met de uiterst complexe situatie, die 
een essentieel onderdeel is van de VIN behandeling, is nu niet mogelijk. 
Daarmee is het ook niet mogelijk wetenschappelijk bewijs te leveren van de werkzaamheid van 
deze behandeling. 
 
Zorginstituut Nederland heeft in buitenlandse literatuur over dit onderwerp weinig onderzoek 
gevonden en het onderzoek dat recent is gedaan, heeft een zwakke bewijskracht. Het zou kunnen 
zijn dat in vele landen de doelgroep te klein is om gerandomiseerd vergelijkend onderzoek te doen 
met de bewijskracht van een RCT. Ook in Nederland wordt het aantal geraamd op 50 patiënten per 
jaar, dus een klein aantal. 
Voor de patiëntenvereniging en haar leden, is echter ieder mens het waard om een optimale 
behandeling te krijgen. Het weten dat er een goede behandeling bestaat, en te horen krijgen dat die 
behandeling niet gegeven wordt wegens te lage wetenschappelijke bewijskracht van 
effectiviteitsonderzoek, is zeker voor de familie emotioneel zwaar te dragen. De 
patiëntenvereniging blijft dan ook pleiten voor onvoorwaardelijke vergoeding van de VIN 
behandeling op basis van praktijkgegevens. 
 
ZorgInstituut Nederland heeft nu het standpunt ingenomen dat het gaat om een veelbelovende 
interventie, die in aanmerking komt voor ministeriële toewijzing van een voorwaardelijke toelating 
voor een beperkt aantal jaren. In die jaren moet de behandeling gegeven worden en ook 
effectiviteitsonderzoek worden gedaan, zo mogelijk middels een RCT of een cohortonderzoek. 
 
Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl wil graag constructief meewerken aan alles wat kan helpen om 
de VIN behandeling voor volwassenen in Nederland beschikbaar te krijgen, maar uitvoering van het 
advies van Zorginstituut Nederland vergt natuurlijk zowel kosten van de behandeling als kosten van 
het wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben de indruk dat Zorginstituut Nederland daarover in haar 
standpunt nu niet erg helder is. 
 
Conclusie: 
Hoewel wij liever hadden gezien dat Zorginstituut Nederland  de VIN behandeling voor 
volwassenen zou toelaten tot het basispakket verzekerde zorg, zullen wij alle mogelijke 



medewerking verlenen om dat wat wij zien als tussenstap: tijdelijke toelating met de verplichting 
wetenschappelijk effectiviteitsonderzoek te doen, tot een geslaagde fase te maken. 
 
Namens Vereniging Hersenletsel.nl 
 
Monique Lindhout, directeur 
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V A N Sarah Groenendijk 

R E F E R E N T I E Zorgen na Coma\Zorginstituut Nederland(VIN)\reactie op conceptstandpunt VIN bij 

volwassenen.DOCX 

D A T U M 28 januari 2016 

U W  R E F E R E N T I E Volgnummer 2015125821 (zaaknummer 201431176) 

B E T R E F T reactie op conceptstandpunt Vroege Intensieve Neurorevalidatie bij volwassenen 

met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand 

Geachte heer De Wit, 

Hierbij zenden wij u onze reactie naar aanleiding van het conceptstandpunt VIN bij volwassenen 

met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand. 

Aangezien de leden van onze stichting niet medisch onderlegd zijn, willen wij vooral reageren 
namens de familieleden van mensen met niet-responsief waaksyndroom of mensen in laagbewuste 
toestand. Ook willen wij reageren namens mensen die weer bij bewustzijn zijn gekomen en de 

mensen met niet-responsief waaksyndroom of in laagbewuste toestand, omdat deze mensen niet 
voor zichzelf kunnen opkomen. 

Er zijn een aantal punten in het conceptstandpunt die niet helemaal duidelijk zijn voor ons. Ook zijn 
er een aantal zaken die wij missen in het standpunt. Deze zullen wij hieronder nader beschrijven. 

In het standpunt wordt gesproken van een schatting van 50 patiënten per jaar waarbij VIN wordt 

ingezet. Wij vragen ons af waarom er een schatting wordt gemaakt. Hoe bent u op deze aantallen 
gekomen? En waarom worden de mensen niet meegerekend die in het ziekenhuis/op de IC terecht 
komen en daar komen te overlijden (bijvoorbeeld door het stopzetten van de beademing)? Er vindt 

op dit moment geen registratie plaats in ziekenhuizen over om hoeveel patiënten het daadwerkelijk 
gaat. Het is, naar onze mening, dus onmogelijk om een schatting te maken van het aantal 
patiënten.

Op welke wijze worden familieleden van patiënten geadviseerd in het ziekenhuis over de 
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mogelijkheden? Dit zou bij ieder ziekenhuis in Nederland op dezelfde wijze moeten gaan. Er zijn 

hiervoor geen richtlijnen. Er zou een databank moeten komen.  

Ook is er op dit moment geen samenwerking tussen ziekenhuizen en revalidatiecentra. Dit is 

essentieel voor een goed verloop van de revalidatie en om duidelijk te krijgen om hoeveel patiënten 

het daadwerkelijk gaat. De zorg en informatie moet gecentraliseerd worden om een juist beeld te 

krijgen.  

Ook zijn wij van mening dat het aantal patiënten in de toekomst alleen maar verder zal groeien door 

de verbeterde medische technologie. Dit is het moment voor verandering. 

Er wordt gemeld dat er enige twijfel bestaat of het haalbaar is om een gerandomiseerd onderzoek 

van voldoende omvang op te zetten en de resultaten te analyseren binnen een periode van 6,5 jaar. 

Waar is de periode van 6,5 jaar op gebaseerd? Is dit een standaard tijdsbestek? Als er vooraf al 

wordt gedacht dat het onderzoek niet haalbaar is binnen 6,5 jaar, waarom wordt er dan geen 

periode van bijvoorbeeld 10 jaar of langer voor uitgetrokken, aangezien er follow-ups op die termijn 

nodig zijn om de lange-termijn outcome te bepalen?  

In het onderzoek zijn een aantal landen meegenomen waar programma’s vergelijkbaar met VIN 

worden toegepast. Waarom zijn er maar een aantal landen meegenomen in het onderzoek? 

Waarom niet alle landen? En waarom wordt het beleid in Nederland niet aangepast aan de 

Europese situatie? Waarom wil Nederland hierin apart staan? Wat is de reden dat in andere landen 

revalidatie wel wetenschappelijk wordt erkend en in Nederland (nog) niet?  

Zoals in punt 3.4.3 wordt gemeld, komt deze patiëntengroep voor reguliere revalidatie niet in 

aanmerking. Deze groep belandt dus overal ‘tussen wal en schip’.  

Het lijkt ons niet meer dan logisch dat er voor ieder ziekteverschijnsel (ook al wordt een patiënt 

nooit meer helemaal de oude) een vorm van revalidatie mogelijk moet zijn, zodat de kans op beter 

herstel mogelijk is. Er moet alles aan worden gedaan om mensen weer bij bewustzijn te krijgen. 

Patiënten worden nu te snel ‘opgegeven’ in ziekenhuizen. Er wordt te snel (soms al na enkele 

dagen) gezegd dat de situatie uitzichtloos is en dat er geen kas op herstel van bewustzijn meer 

mogelijk is, terwijl wij genoeg voorbeelden uit de praktijk hebben gehoord waarbij de 

artsen/chirurgen het niet juist hadden en er wel degelijk herstel van bewustzijn mogelijk was. Er 

wordt teveel alleen maar naar scans gekeken en naar aanleiding van de beschadigingen 

beoordeeld wat de kansen van een patiënt zijn, terwijl het brein nog wel kan herstellen. In het 

onderzoek vorig jaar van Willemijn van Erp1 (arts in opleiding tot onderzoeker bij ‘Niemand tussen 

Wal en Schip’2) dat zij samen met o.a. Jan Lavrijsen en Steven Laureys (van de Coma Science 

                                                      
1 Zie onder andere: 
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/ogenschijnlijk-vegetatieve-patienten-vertonen-vaak-toch-bewustzijn~a3816489/ 
http://www.ziekenhuis.nl/nieuws/vegetatieve-patient-verdient-betere-diagnostiek/item25975 
http://www.medischcontact.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/147856/Veel-misdiagnostiek-bij-vegetatieve-patienten.htm 
 
2 Niemand tussen Wal en Schip is een onderzoeksgroep aan het Radboud Universitair Medisch Centrum, onder leiding van 
dr. Jan Lavrijsen. 
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group in Luik) heeft verricht, kwam naar voren dat in verpleeghuizen in Nederland 24 van de 52 
patiënten met niet-responsief waaksyndroom, wel-responsief bleken te zijn.  

Hoeveel beter zouden patiënten herstellen als er van het positieve wordt uitgegaan en er in eerste 
instantie wel voor herstel wordt gegaan, ook al lijkt het volgens de scans onmogelijk!? 
Als herstel van bewustzijn achteraf dan toch niet mogelijk lijkt (na revalidatie) kunnen er eventueel 

later nog volgende beslissingen worden genomen.  

Stichting Zorgen na Coma heeft sinds de tv-uitzending van de Wachtkamer: ‘Vechten voor hoop’ op 
13 augustus 2014 vijftig e-mails ontvangen van wanhopige familieleden die nergens met hun 

naaste naartoe kunnen. Een aantal van deze e-mails treft u aan in bijlage 2 bij deze brief, zodat u 
een beeld krijgt van de beleving van families.  
In ziekenhuizen is de communicatie en voorlichting naar de familie slecht. De familie gaat hierdoor 

zelf op zoek naar informatie op internet. Hoe kan het zijn dat zij zelf op zoek moeten naar informatie 
en uiteindelijk meer afweten over het onderwerp dan de artsen zouden moeten weten?   
Familieleden zitten over het algemeen uren per dag naast het bed van hun naaste. Zij zien meer 

reacties dan een arts die een paar keer per dag een aantal tests komt doen. Ook kennen zij de 
patiënt en weten zij dus wat een reactie zou kunnen opleveren of hoe zij de patiënt kunnen 
prikkelen/stimuleren.  

De familie moet dus zeker bij het onderzoek worden betrokken. Ook omdat familieleden zelf ook 
heel graag iets willen betekenen voor de patiënt. Zij voelen zich zo machteloos dat zij niets kunnen 
doen om de situatie van hun naaste te verbeteren. Zij willen zich graag inzetten en 

meewerken/meedenken.

Er wordt gesproken over ‘kwaliteit van leven’ en dat ‘herstel van bewustzijn’ niet per definitie als een 
geschikte uitkomstmaat wordt geacht, omdat een patiënt ook slechter af zou kunnen zijn bij 
toegenomen bewustzijn indien het functionele herstel niet intreedt en hij of zij zich daarvan meer 

bewust is. 
Hoe komt men tot deze conclusie? Wie bepaalt voor een ander wat ‘kwaliteit van leven’ is? Dit is 
per persoon verschillend en moet dus per situatie worden bepaald. Is er ook met patiënten 

gesproken die bij bewustzijn zijn gekomen en die restverschijnselen hebben? Hebben zij hun 
verhaal kunnen doen? Wat is hun mening hierover? Zou dit niet moeten worden meegenomen in 
het onderzoek?   

Bij punt 3.4.4.1 wordt geen enkel meetinstrument genoemd dat de ‘kwaliteit van leven’ meet. Ook is 
er in de literatuurtermen geen ‘kwaliteit van leven’ meegenomen.  
In punt 3.6.1.1 staat dat in geen van de studies ‘kwaliteit van leven’ als uitkomstmaat was 

opgenomen. Bij de zoektermen in bijlage 1 staat ‘kwaliteit van leven’ ook niet opgenomen als 
zoekterm. Dan kun je ook niets vinden.  
Wij hebben het vermoeden dat uw visie al duidelijk is: Als je gehandicapt bent, ben je per definitie 

niet gelukkig. Deze visie delen wij als familieleden zeker niet. 
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Wij vragen ons af waarom er zo wordt vastgehouden aan die leeftijdsgrens van 25 jaar. Dit is een 

arbitraire grens. Wij zijn inderdaad van mening dat onderzoek moet worden gedaan naar de 

effectiviteit van VIN voor patiënten boven 25 jaar. Als toentertijd tijdens het onderzoek van H. 

Eilander, in 2005 reeds patiënten boven de 25 jaar aanwezig waren geweest in Charlotte Oord / Het 

Leijpark was inmiddels al duidelijk geweest dat VIN wel degelijk nut heeft voor patiënten boven de 

25 jaar. Het is puur toeval dat er op het moment van het onderzoek geen patiënten boven de 25 

jaar waren.   

Waarom zouden de hersenen van een patiënt van bijvoorbeeld 28 niet voldoende herstelvermogen 

van het brein hebben en iemand van 25 jaar wel. Wij vinden dat hierin geen onderscheid moet 

worden gemaakt. 

Er wordt benadrukt dat er voor patiënten boven de 25 jaar 2 plaatsen in Nederland zijn waar een 

afgeleide van het VIN programma wordt toegepast (het Zonnehuis in Zuidhorn en Nieuw 

Berkendael in Den Haag). Inmiddels zijn er een aantal andere centra in Nederland die ook een 

afgeleide van het VIN programma toepassen. Waarom wordt bijvoorbeeld Protestantse zorggroep 

‘Crabbehoff’ in Dordrecht niet genoemd? 

Er wordt alleen niet beschreven hoe VIN dan is afgeleid. Wat wordt in die afgeleide programma’s 

precies gedaan? Is dat ook door u nagevraagd? En wordt dat wel bij volwassenen toegepast? Hoe 

kan dat daar dan wel worden toegepast? Zijn bij die centra outcome gegevens bekend? Wordt daar 

überhaupt wel iets geregistreerd? Het zou, zoals voor andere aandoeningen, toch bekend moeten 

zijn wie, wat en hoe? Registratie zou toch landelijk unaniem moeten gebeuren? Het lijkt ons een 

overheidstaak om in ieder geval dat op orde te hebben, onderzoek hiernaar te doen (naar 

bijvoorbeeld hoe het gefinancierd wordt), nog naast het onderzoek naar het effect van de 

behandeling. 

Graag zouden wij een nadere verklaring zien van wat wordt bedoeld met kosteneffectiviteit. Wat 

denkt u dat toepassing van VIN precies inhoudt in de praktijk; hoeveel kosten brengt dit met zich 

mee, hoeveel tijd neemt dit in beslag, etc.?  

Wij hebben bij Protestantse zorggroep ‘Crabbehoff’ een overzicht opgevraagd van de kosten per 

patiënt per week. Dit overzicht treft u aan als bijlage 1 bij deze brief. 

In het standpunt missen wij nog de criteria ethiek/geloofsovertuiging. Dit is niet meegenomen in het 

standpunt. Dit is ook per patiënt verschillend en zou wel moeten worden meegenomen, omdat op 

basis van ethiek/geloofsovertuiging ook veel beslissingen worden genomen. 

Wij willen erop aandringen dat de mogelijkheid wordt geboden voor gedegen onderzoek naar VIN 

voor mensen boven de 25 jaar, dus dat er ook voldoende tijd wordt gegeven om dit onderzoek goed 

te kunnen doen. Iedere patiënt verdient een kans op herstel. 

Tot slot willen wij nog opmerken dat wij het erg betreuren dat wij vorig jaar in eerste instantie niet 

uitgenodigd waren voor de bijeenkomst op 21 augustus 2015, terwijl de discussie die toen 
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plaatsvond door onze stichting tot stand is gekomen, door de kamervragen die naar aanleiding van 
de tv-uitzending van de Wachtkamer: ‘Vechten voor hoop’ zijn gesteld over hoe comazorg op dit 

moment is geregeld, of er richtlijnen zijn en waarom er een verschil bestaat tussen vergoeding 
vanuit de basisverzekering van de behandeling van patiënten onder en boven de 25 jaar. 
Wij ontvingen de betreffende uitnodiging pas op 18 augustus van mevrouw De Vaan.  

Ook betreuren wij het feit dat Prof. dr. Erik Scherder tijdens de bijeenkomst van 21 augustus 2015 
geen kans heeft gekregen om zijn visie kenbaar te maken. 
Wij zijn van mening dat zijn input ook van grote waarde kan zijn voor de totstandkoming van uw 

standpunt. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

Hoogachtend, 
Stichting Zorgen na Coma 

Namens het bestuur 

Mw. S. Groenendijk 



Bijlage 1 



Langdurige neurorevalidatie bij mensen met ernstig hersenletsel na coma 	30-01-2016 BN 

Inleiding 
Protestantse zorggroep Crabbehoff ( PZC) heeft sinds de 90-er jaren een afdeling voor mensen met 
niet aangeboren hersenletsel. PZC heeft een historie op het gebied van neurorevalidatie. Binnen de 
Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) participeert PZC in de CVA-keten Drechtsteden. De afdeling NAH 
is apart georganiseerd van de Iangdurige somatisch zorg en apart van de GRZ. 
Er is een mogelijkheid voor mensen Iangdurig te verblijven met NAH, waar mogelijk is de eerste inzet 
onderzoek en revalidatie om tot een hoger niveau van kwaliteit van leven te komen. Vanaf 2015 richt 
de afdeling Cypres zich op Langdurige Neurorevalidatie met 8 plaatsen. De professionaliseringsslag 
wordt projectmatig aangepakt ( zie bijlage projectplan versie 2016). Voor de implementatie van deze 
innovatie ontving PZC € 75.000 van het zorgkantoor in 2015. 

Historie 
De Iaatste 10 jaar zijn er ongeveer150 (WLZ/AWBZ) opnamen geweest van mensen met ernstig NAH 
dit betreft een diversiteit aan stadia van ernstig NAH incl MS). Daarvan zijn 43 mensen met ontsiag 
gegaan naar een andere woonvorm of naar huis. De kosten zijn bij langdurige neurorevalidatie niet 
in verhouding met het zzp tarief. 
De volgende resultaten zijn de Iaatste jaren bereikt afgezet tegen de PALOC score 
Clienten die met ontslag zijn gegaan; 

- Dhr. B, bij opname (23-05-2005) PALOC 3/4 — bij ontsiag (31-03-2006) PALOC 8 , ontsiag 
naar begeleid wonen, 
Dhr vd B„ bij opname (23-05-2003) PALOC 6 — bij ontslag (17-02-2005) PALOC 8, ontslag naar 
begeleid woonomgeving in Dordrecht 
Dhr. D, bij opname(11-08-2008) PALOC 2 — bij ontslag (02-06-2011) PALOC 8, ontsiag naar 
begeleid wonen regio Rotterdam 

- Dhr. S, bij opname (04-04-2005) PALOC 5 — bij ontslag (10-11-2005) PALOC 8, ontsiag naar 
thuissituatie (zeifstandig op de boerderij) 

- Mw. D, bij opname (21-12-2011) PALOC 4 — bij ontsiag (07-06-2013) PALOC 5, ontsiag naar 
verpieeghuis in Breda 
Mw. C, bij opname (30-06-2011) PALOC 5 — bij ontsiag (11-04-2013) PALOC 7, ontslag naar 
verpleeghuis in Dongen 
Mw. B, bij opname (31-01-2012) PALOC 3 — ontsiag (14-01-2015) PALOC 7, ontsiag naar huis 

- Dhr. vd L, bij opname (15-05-2006) PALOC 5 — bij ontslag 22-10-2006) PALOC 7/8, ontsiag 
naar begeleid woonomgeving in Breda 
Dhr. B, bij opname (08-07-2003) PALOC 6 — bij ontsiag (08-12-2004)PALOC 8, ontsiag naar 
begeleid wonen regio Breda 

(Nog) niet naar huis, maar vooruitgang geboekt: 
- Dhr. M, bij opname (22-05-2015) PALOC 4 — nu PALOC 6/7 , doel met ontsiag naar huis 
- Dhr. V, bij opname (05-03-2012) PALOC 2/3 - uiteindeiijk PALOC 8, doel was ontsiag, helaas 

door compiicatie vroegtijdig overieden (24-11-2013) 
Dhr. W, bij opname (14-03-2014) PALOC 4 — nu PALOC 8, naar de Waterhoen sinds 08-01-
2015. 



Stand van zaken januari 2016. 
PZC zit in een lerend proces. Het betreft een hoog-complexe doelgroep waarbij van zorg- en 
behandelmedewerkers specifieke deskundigheid, competenties ( kunnen reflecteren op ethische 
dilemma's) en bovenal passie voor deze doelgroep gevraagd wordt. 
Na een jaar ervaring van LNR op een aparte afdeling is er de volgende ervaring: 

Grens VIN/SIN is niet altijd duidelijk, heldere exciusiecriteria bij opnamen worden 
ontwikkeld. In de praktijk revalideren er zowel mensen met Niet Responsief Waaksyndroom( 
NRWS) als mensen in laagbewuste toestand (MCS). Inhoudelijk beantwoordt het 
revalidatieprogramma van PZC aan de beschrijving in de ZINNL-notitiel. Dit is de reden dat 
PZC van mening is dat zij ook genoemd dient te worden in de notitie van het ZINNL. 

- De trajecten die clienten doorlopen varieren van 8 weken tot 1 jaar. Door ervaring wordt 
steeds beter inzichtelijk wanneer er geen vooruitgang meer is. 

- Een meetinstrument voor het meten van motorische vaardigheden word gemist. Een 
fysiotherapeut heeft in het kader van haar Master fysiotherapie-opleiding een Delphi-
onderzoek gedaan naar: "Wat zijn de kaders voor een meetinstrument van motorische 
vaardigheden bij patienten met Iangdurige bewustzijnsstoornissen". 

- Er is de wens om een dergelijk instrument te bouwen specifiek voor deze doelgroep. 
Hiermee kan motorische vooruitgang objectief gemaakt worden. Dit is onderwerp van 
overleg met de onderzoeksgroep Niemand Tussen Wal en Schip Nijmegen. PZC kan de 
financiele middelen bovenop de projectkosten niet beschikbaar stellen op dit moment. 
Het binden van mensen met juiste deskundigheids- en competentieniveau zowel in de zorg 
als bij behandeling is van cruciaal belang. Op grond van de ervaring is in de 
kostprijsberekening een niveau 5 (HBO) verpleegkundige opgenomen om te coordineren en 
voor familie-ondersteuning. Dit is NIET de praktijksituatie op dit moment. 
Bekostiging vanuit de huidige ZZP-tarieven, is niet toereikend voor personele inzet 
deskundigheidsniveau en omvang) en de bijkomende materiele kosten: tracheacanule en 
attributen, 	sondevoeding 	en 	investeringen 	zoa Is 	communicatieapparatuur, 
verplaatsingshulpmiddelen, prikkelarme ruimten enz. 
De ondersteuning en coaching van de familie vergt specifieke vaardigheden van alle 
betrokkenen. 
Een revalidatieprogramma voor mensen met NRWS en MCS kan passen binnen het domein 
van de ZVW. Voorwaarde is een netwerk waardoor aansluitend WLZ zorg geboden kan 
worden. 
Bij PZC is er meestal een wachtlijst, bij aanmeldingsgesprekken blijkt dat niet alle patienten 
geIncludeerd worden voor het LNR-revalidatieprogramma van PZC. 8 plaatsen Iijkt 
vooralsnog voldoende. 

- Bijgevoegde kostprijsberekening is een benadering. Uitgangspunt is de volgende 
onderverdeling. De kostprijs gaat uit van categorie A. 

A. clientgebonden tijd ( rechtstreeks contact met de patient), 
B. niet-direct clientgebonden tijd ( overleg, rapportage, contact met leveranciers 

over hulpmiddelen voor een specifieke patient) en 
C. niet —clientgebonden tijd ( deskundigheidsbevordering, teamoverleg enz) 

Bijlage: 
opzet kostprijsberekening 
Projectplan Langdurige Neurorevalidatie 2016 e.v. 
Zie ook de projectkrant PZC: http://zorggroeperabbehoff.nl/content/uploads/prolectkrant/  

1 Notitie: Concept Standpunt Vroeg intensieve neurorevalidatie ...2016 
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1. Inleiding en achtergrond 

De zorg voor mensen in laagbewuste toestand na coma is complex en patienten en familie worden nog te vaak 
van het kastje naar de muur gestuurd. Crabbehoff heeft de keuze gemaakt om daar vooruitstrevend mee aan de 
slag te gaan. De afdeling Cypres van Crabbehoff is een van de koplopers in Nederland en heeft werkenderwijs 
een schat van ervaring opgedaan met een team van gedreven professionals. Dit heeft geresulteerd in 
opmerkelijke resultaten. Door middel van oefenprogramma's is een aantal clienten toch weer in staat om buiten 
het verpleeghuis te wonen. Het is nu het moment om de volgende stap te zetten, zodat de ervaringen worden 
geborgd, werkprocessen worden vastgelegd en er ruimte komt voor doorontwikkeling, dit alles in co-creatie met 
familie. 

Voor u ligt het plan van aanpak van de afdeling Cypres voor de komende 4 jaar (ingaande medio 2015). Dit plan 
is tot stand gekomen op basis van: 

• een documentanalyse; 
• een interviewronde met medewerkers van de afdeling, familie, management en een vertegenwoordiger 

van de afdeling opleidingen; 
• dialoogsessie met de geInterviewden en andere sleutelpersonen. 

2. Projectdefinitie 

2.1 Aanleiding 

"Onze kracht is langdurige revalidatie als mensen kleine vooruitgang laten zien. Wij gaan door als anderen het 
hebben opgegeven" 

Uit bovenstaande quote blijkt de betrokkenheid en gedrevenheid van de medewerkers van de afdeling Cypres. 
Vanuit deze houding is er een schat aan ervaring opgedaan in de zorg en de behandeling van mensen na coma 
in een laagbewuste toestand. Dit is een kracht van de afdeling Cypres. Een kracht die ook terugkomt in wat de 
gesprekspartners in de interviews het meest waarderen op de afdeling: 

• Er wordt gekeken naar wie de client is en niet alleen naar de problemen; 
• Deskundig, zeer betrokken en gedreven team dat multidisciplinair samenwerkt en creatief naar 

oplossingen zoekt; 
• Ruimte voor vernieuwing, innovatie en ontwikkeling. 

Naast de kracht ervaart de afdeling ook een aantal knelpunten die de aanleiding vormen voor dit vierjarig project. 
De belangrijkste knelpunten die in de interviews en in de documenten benoemd worden, zijn: 

• Kwetsbaarheid van het team door een beperkte capaciteit, een grote emotionele betrokkenheid en een 
grote belasting als gevolg van de intensieve werkzaamheden en hoge verwachtingen van familie. Met 
name bij de verzorgenden ontbreekt het aan een vast team dat voldoende beschikbaar is en enkele 
verzorgenden missen de benodigde betrokkenheid voor het werken met deze doelgroep; 

• Verschil in kennisniveau en werkwijzen bij de behandelaren en verzorgenden; 
• Onduidelijkheid rondom de samenwerking en communicatie met familie; 
• Onduidelijkheid wat betreft besluitvorming rondom plaatsing, het beeindigen van een behandeling en 

doorverwijzing; 
• Ontbreken van een vloeiend vervolg voor de client en naasten als het stimuleringsprogramma stopt: "Er 

is dan niets meer"; 
• Te weinig tijd om het programma op een juiste wijze te kunnen uitvoeren; 
• Onvoldoende registratie van het herstelproces; 
• Kosten van het behandelprogramma zijn hoger dan de huidige ZZP en er is geen alternatief ZZP. 

Om de kwaliteit van de zorg en behandeling te kunnen verbeteren, is het volgende volgens de geInterviewden 
nodig: 

• Een vast team dat zich gezamenlijk inzet voor een zo hoog mogelijke kwaliteit en innovatie; 
• Vastleggen van het werkproces van aanmelding tot ontslag (in- en exclusiecriteria, behandeldoelen, 

criteria voor het afronden van de behandeling); 
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De naaste wordt in al zijn 
rollen (h)erkend: naaste, 
zorgvrager en behandelaar. 

Naasten zijn geraadpleegd 
over hun ervaringen met de 
diverse rollen en hun wensen 
daarin. 

De ervaringen en wensen 
van naasten zijn 
meegenomen in het 
formuleren van de visie van 
Crabbehoff en bij het 
uitwerken van het 
zorgprogramma. 

Er zijn interviews gehouden 
met naasten van de clienten 
die ten tijde van fase 1 van 
het project behandeld worden 
bij De Crabbehoff en met 
naasten van clienten die het 
afgelopen jaar daar 
behandeld zijn. 

De visie van naasten is 
verwerkt in de visie en het 
zorgprogramma van 
Crabbehoff. 

Client en zijn 
naasten 

Naasten participeren 
gemiddeld 5 uur per week in 
het behandelprogramma 

De visie en het 
zorgprogramma zijn getoetst 
bij een afvaardiging van 
naasten. 

Het team heeft een visie. 

Teamleden ervaren veiligheid 
voor participatie. 

Het team werkt taakgericht. 

Het team krijgt ondersteuning 
voor innovatie. 

Het teamfunctioneren is in 
beeld gebracht op basis van 
een betrouwbaar en valide 
instrument (Team Climate 
Inventory, TCI). 

Op basis van de uitkomsten 
van het instrument zijn 
verbeterpunten vastgesteld 
en is gezamenlijk een 
verbetertraject ingericht en 
uitgevoerd. 

De Team Climate Inventory 
(TCI) is afgenomen bij alle 
teamleden. 

De uitkomsten van de TCI 
zijn teruggekoppeld aan alle 
teamleden. 

Verbeterpunten en een 
verbetertraject zijn 
vastgesteld in een 
groepssessie met het team. 

Medewerker 

044,444 

• Vastleggen van het inhoudelijke behandelprogramma en wie wat daarin doet, bijvoorbeeld wat betreft het 
meten van vooruitgang, rapportage en communicatie met familie; 

• Eenduidige visie op familieparticipatie inclusief de rol van familie als behandelaar; 
• Benutten van richtlijnen en tools voor medisch-technische interventies en het registreren van 

ontwikkelingen in het herstel; 
• Helderheid over het gewenste kennis- en vaardighedenniveau van zorgmedewerkers en behandelaren; 
• Deskundigheidsbevordering in de vorm van scholing en deelname aan een expertisenetwerk; 
• Een veilig leerklimaat waarin de medewerker verantwoording krijgt en neemt; 
• Realisatie van fysieke randvoorwaarden, zoals een rustige zaal voor fysiotherapie en een woonkamer 

met toezicht voor de groep; 
• Vormgeven van regionale samenwerking, zodat er een netwerk is in de regio dat (h)erkent wat deze 

doelgroep nodig heeft en daarnaar handelt. 

2.2. Doelen en resultaten 

Doel van dit project is systematische verbetering van de kwaliteit van de zorg en behandeling aan de clienten en 
naasten op de afdeling Cypres. Clienten in laagbewuste toestand na coma dienen bij de Crabbehoff passende 
zorg en behandeling to krijgen die de kans op herstel van het bewustzijn bevordert. Medewerkers werken vanuit 
heldere kaders die richting geven aan de zorg en behandeling en bijdragen aan een efficiente werkwijze. De 
kaders bieden voldoende ruimte voor een individuele benadering van elke client. Medewerkers werken in een 
omgeving waarin continu met en van elkaar geleerd kan worden. 

Vanuit dit integrate doel zijn de volgende subdoelstellingen, resultaten en mijlpalen afgeleid, onderscheiden naar 
het niveau van de client en zijn naasten, de zorgmedewerker, de organisatie en de maatschappij: 
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Medewerkers beschikken 
over de juiste kennis en 
competenties voor het 
werken met deze doelgroep. 

Het gewenste kennis- en 
competentieniveau van 
zorgmedewerkers en 
behandelaren is vastgelegd 
in het competentieprofiel in 
het functiehuis. 

Alle medewerkers ontvangen 
passende 
deskundigheidsbevordering 
om het gewenste kennis- en 
competentieniveau te 
bereiken. 

Doorlopende 
deskundigheidsbevordering 
door deelname van een 
afvaardiging van het team 
aan het landelijke 
expertisenetwerk. 

Het huidige en het gewenste 
kennis- en 
competentieniveau zijn 
vastgesteld d.m.v. 
raadpleging van het 
management, medewerkers 
en externe experts. 

Het gewenste kennis- en 
competentieniveau is 
uitgewerkt in het 
competentieprofiel voor het 
functieboek. 

Een plan van aanpak is 
uitgewerkt om het gewenste 
kennis- en 
competentieniveau te 
bereiken en te behouden. 

Het plan is uitgevoerd. 

De uitvoering van het plan is 
periodiek geevalueerd. 

Er is deelgenomen aan 
bijeenkomsten van het 
landelijke expertisenetwerk. 

Input is geleverd aan het 
landelijke expertisenetwerk 
en kennis opgedaan in het 
expertisenetwerk is intern 
verspreid. 

De medewerker benut 
richtlijnen en tools voor 
medisch-technische 
interventies en het registeren 
van ontwikkelingen in het 
herstel. 

Inzicht in beschikbare en te 
ontwikkelen richtlijnen en 
tools voor medisch-
technische interventies en het 
registeren van ontwikkelingen 
in het herstel. 

Crabbehoff heeft naar 
behoefte richtlijnen/tools 
ontwikkeld voor 
aandachtsgebieden waar nog 
geen of onvoldoende 
richtlijnen/tools voor 
beschikbaar zijn. 

Relevante tools en richtlijnen 
zijn fysiek en digitaal 
beschikbaar voor alle 
medewerkers. 

Er zijn afspraken over de te 
gebruiken richtlijnen en tools. 

Beschikbare richtlijnen en 
tools binnen en buiten 
Crabbehoff zijn verzameld en 
geordend. 

De wensen/behoeften bij het 
behandelteam t.a.v. 
aandachtsgebieden waar nog 
geen of onvoldoende 
richtlijnen/tools voor 
beschikbaar zijn, zijn 
geInventariseerd. 

Richtlijnen/tools zijn 
ontwikkeld op basis van de 
behoeften, zo mogelijk in 
samenwerking met het 
landelijke expertisenetwerk. 

Relevante tools en richtlijnen 
zijn fysiek en digitaal 
beschikbaar gesteld. 
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Afspraken over het gebruik 
van richtlijnen en tools zijn 
vastgelegd in het 
zorgprogramma. 

Crabbehoff werkt vanuit een 
onderbouwde visie op 
familieparticipatie. 

Crabbehoff heeft haar visie 
op familieparticipatie in 
samenspraak met het team 
en naasten vastgelegd. 
De visie op familieparticipatie 
is vertaald in concrete 
afspraken in het 
zorgprogramma. 

Literatuur naar 
familieparticipatie in de zorg 
is verkend. 

De visie op familieparticipatie 
is uitgewerkt in 
groepssessie(s) met het team 
en naasten op basis van 
literatuur en 
praktijkervaringen. 

De visie is vastgelegd. 

De visie is bij het team en 
naasten getoetst. 

De visie is vertaald naar 
concrete afspraken in een 
zorgmodule 
`familieparticipatie' in het 
zorgprogramma: hoe wordt 
familie betrokken, wanneer 
en door wie. 

Organisatie 

Crabbehoff werkt vanuit een 
eenduidig werkproces van 
aanmelding tot ontslag. 

Crabbehoff heeft het 
werkproces van aanmelding 
tot ontslag en verwijzing (in-
en exclusiecriteria, 
behandeldoelen en criteria 
voor het afronden van de 
behandeling) vastgelegd. 

Alle medewerkers zijn 
bekend met het werkproces 
en handelen ernaar. 

Het huidige en gewenste 
werkproces zijn in kaart 
gebracht door raadpleging 
van management en 
medewerkers die in bepaalde 
fasen van het proces 
betrokken zijn. 

Het gewenste werkproces is 
uitgewerkt. 

Het gewenste werkproces is 
getoetst op haalbaarheid bij 
management en 
zorgmedewerkers. 

Er zijn concrete afspraken 
gemaakt voor borging van het 
gewenste werkproces. 

De uitvoering van het 
werkproces is periodiek 
geevalueerd. 

cueiatot 
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Crabbehoff werkt vanuit een 
eenduidig zorgprogramma. 

Crabbehoff heeft structureie 
aandacht voor existentiele 
vragen (zingeving). 

Crabbehoff heeft de 
inhoudelijke invulling van de 
zorg en behandeling, de 
benodigde inzet en de taken 
en verantwoordelijkheden 
vastgelegd in een 
zorgprogramma.1  

Alle medewerkers zijn 
bekend met het 
zorgprogramma en handelen 
ernaar. 

Alle medewerkers van het 
behandelteam zijn geschoold 
in het geven van aandacht 
aan existentiele vragen. 

De inhoudelijke invulling van 
aandacht voor existentiele 
vragen en de taken en 
verantwoordelijkheden daarin 
zijn vastgelegd in het 
zorgprogramma. 

De onderdelen van het 
zorgprogramma 
(zorgmodules) zijn 
vastgelegd. 

De verschillende onderdelen 
van het zorgprogramma 
inclusief de benodigde inzet, 
taken en 
verantwoordelijkheden 
(zorgmodules) zijn 
uitgewerkt. 
Het gewenste 
zorgprogramma is getoetst bij 
management en 
zorgmedewerkers. 

Er zijn concrete afspraken 
gemaakt voor borging van het 
zorgprogramma. 

De uitvoering van het 
zorgprogramma is periodiek 
geevalueerd. 
Zie de mulpalen bij de 
doelstelling Wledewerkers 
beschikken over de juiste 
kennis en competenties voor 
het werken met deze 
doelgroep.' Hierin wordt 
specifiek aandacht gegeven 
aan kennis en competenties 
omtrent aandacht voor 
existentiele vragen. 

Een zorgmodule `Aandacht 
voor existentiele vragen' is 
uitgewerkt als onderdeel van 
het zorgprogramma. 

Fysieke randvoorwaarden 
voor passende zorg en 
behandeling zijn 
gerealiseerd. 

Naasten en teamleden zijn 
geraadpleegd over hun 
behoeften ten aanzien van 
fysieke randvoorwaarden. 

In samenspraak met naasten 
en teamleden is uitvoering 
gegeven aan de realisatie 
van fysieke 
randvoorwaarden. 

Er is een vragenlijst bij 
naasten en teamleden 
afgenomen over hun 
behoeften ten aanzien van 
fysieke randvoorwaarden. 

De hiaten en knelpunten in 
de fysieke randvoorwaarden 
zijn vastgesteld. 

1 Een zorgprogramma beschrijft de inhoud van de behandeling, ofwel de systematische aanpak van de 
behandeling en zorg voor een specifieke doelgroep. Het programma kan opgebouwd zijn uit diverse 
zorgmodules. 
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Een plan voor verbetering 
van de fysieke 
randvoorwaarden is 
opgesteld en uitgevoerd. 

Maatschappij Relevante partijen in de regio 
(h)erkennen wat mensen met 
ernstige 
bewustzijnsstoornissen na 
coma nodig hebben en 
handelen daarnaar, zodat 
deze doelgroep niet meer 
tussen de wal en het schip 
valt. 

De Crabbehoff heeft 
vastgesteld wat de relevante 
partijen en contactpersonen 
zijn in de regio. 

De Crabbehoff heeft met 
deze partijen in de regio 
kennis en ervaringen over de 
doelgroep en de beschikbare 
zorg en ondersteuning 
uitgewisseld. 

De Crabbehoff heeft 
afspraken met relevante 
partijen in de regio over 
samenwerking en 
verwijzingen t.a.v. deze 
doelgroep.  

Een stakeholderanalyse is 
uitgevoerd: 
* wie zijn de stakeholders 
* wat is hun commitment, 
impact en invloed 
* welke acties zijn nodig 
richting deze stakeholders 

Acties op basis van de 
uitkomsten van de 
stakeholderanalyse zijn 
uitgevoerd: uitwisseling van 
kennis en ervaringen en het 
maken van afspraken met 
relevante stakeholders. 
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Er is passende bekostiging 
voor het 
behandelprogramma. 

Crabbehoff heeft op basis 
van een visie, een 
zorgproces en een 
zorgprogramma inzichtelijk 
gemaakt voor de betrokken 
zorgkantoren wat de kosten 
zijn van de zorg en 
behandeling. 

De kosten van de zorg en 
behandeling zijn berekend. 

Een transparante 
verantwoording van de 
kosten van de zorg en 
behandeling is opgesteld 
voor de betrokken 
zorgkantoren. 

C4.41€14 

2.3. Opdracht 

Ontwikkel vanuit de ervaring van de afdeling Cypres een zorgprogramma en leg de routing vast. voor mensen in 
laagbewuste toestand na coma en werk hierin in co-creatie met alle betrokkenen dus inclusief familie. 
Alle betrokkenen zijn eigenaar van het project. leder met zijn eigen rollen en verantwoordelijkheden. Dit zal met 
elkaar bij fase 1 van het project worden vastgelegd. 

2.4. Resultaten 

De resultaten zijn gekoppeld aan de gestelde doelen en weergegeven in schema 1. 

2.5. Meetplan 

Om de teamsamenwerking in kaart te brengen nemen we de Team Climate Inventory (TCI) af, een theoretisch 
onderbouwd en gevalideerd instrument voor het meten van het teamklimaat (Centre for Quality of Care Research, 
2006). Het instrument kan gebruikt worden als instrument om teamleden kritisch te laten kijken naar (nieuwe) 
teamprocessen. Op basis van de uitkomsten kunnen activiteiten worden opgezet om het teamfunctioneren te 
verbeteren. De vragenlijst is in het Nederlands vertaald en bestaat uit 44 items die alle teamleden individueel 
moeten beantwoorden op een vijfpuntsschaal. De vragenlijst kan op een later moment opnieuw worden 
afgenomen om in kaart te brengen of activiteiten hebben geleid tot een meetbare verbetering van het teamklimaat 
en mogelijk ook tot verbetering van andere aspecten van de zorgverlening. Wij achten de TCI een geschikt en 
relevant instrument in dit project. Resultaat van de afname van de TCI is een eerste beeld van het niveau van 
teamsamenwerking en de ontwikkeling daarin gedurende het traject. 

2.6. Leren 

Samen meemaken en over en weer leren is ons uitgangspunt. Bij de medewerkers ligt een schat aan kennis en 
ervaring. Medewerkers hebben een leergierige houding. Een veilig leerklimaat in het team is de basis om te 
kunnen leren. 

Binnen het project gaan we uit van de 70-20-10 regel voor de effectiviteit van leren. 
• 70% van het leren vindt plaats op de werkvloer (informeel leren door te ervaren en te doen); 
• 20% van het leren vindt plaats door coaching en feedback; 
• 10% van het leren vindt plaats via formele trainingen en cursussen. 

Dit betekent concreet dat: 
• Medewerkers participeren in de projectgroep en werkgroepen en dat zij een actieve rol spelen bij het 

verzamelen van informatie en het maken van keuzes. 
• Er gewerkt wordt in korte leercycli: Plan, Do, Study (reflect)-Act. 
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• Alle medewerkers de competenties reflectie, gespreksvoering en methodisch werken hebben/of 
ontwikkelen 

• De projectleider van Crabbehoff de rol van coach vervult bij het maken van de verbinding tussen kennis 
en kunde. Hierbij wordt de leergierigheid bij medewerkers optimaal te gestimuleerd en gebruikt. De 
projectleider helpt om de interne en externe kennis te inventariseren, te kaderen en te borgen. 

2.7. Randvoorwaarden 

Om het project succesvol te laten zijn, is een goede rolverdeling en samenwerking tussen de projectleider van 
Crabbehoff, de projectgroep, de werkgroepen en de coach van belang. Randvoorwaarde voor het bereiken van 
de gewenste inzet van project- en werkgroepleden is voldoende tijd en budget voor voorbereiding en uitwerking. 
Ook is er voldoende tijd en budget nodig om kennis over te dragen en te delen. Daarnaast is betrokkenheid van 
familie in alle fasen van het project essentieel. 

Het project vraagt tijd en ruimte om het proces en het inhoudelijk behandelprogramma door te ontwikkelen en te 
onderbouwen. In de periode dat gewerkt wordt aan die kaders zijn voorlopige, eenduidige afspraken nodig om er 
voor te zorgen dat alle medewerkers weten hoe te handelen zolang die kaders er nog niet zijn of nog niet 
compleet zijn. Het maken van voorlopige concrete afspraken ten aanzien van dagelijkse knelpunten heeft dus de 
grootste prioriteit. 

De beperkte capaciteit, een grote emotionele betrokkenheid en de intensieve werkzaamheden maken het team 
kwetsbaar. Ruimte voor gezamenlijke reflectie en moreel beraad zijn nodig om emoties te kunnen uiten en het 
werk als team te kunnen doen. 

Een andere randvoorwaarde voor het slagen van het project is het uitwisselen van kennis en ervaringen met 
andere organisaties in het landelijke expertisenetwerk. Op die manier kan van elkaar geleerd worden, wordt het 
behandelprogramma gezamenlijk doorontwikkeld worden en kan voorkomen worden dat bij verschillende 
organisaties hetzelfde wiel wordt uitgevonden. 

Tot slot is een veilig leerklimaat essentieel voor het slagen van het project. Een veilig leerklimaat in het team is de 
basis om te kunnen leren. 

2.8 Scope 
Het project richt zich niet op mensen die geen enkele reactie na coma laten zien. PZC beoogt niet het landelijke 
kenniscentrum Coma te worden. 
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3. Omgeving 

3.1. Bereik en Omgeving 
Dit project vindt plaats op de afdeling Cypres. De opdrachtgever is Bea Notenboom, de divisiemanager 
Revalidatie en behandeling. Het verzorgend team valt onder de Manager NAH, welke ressorteert onder de 
divisiemanager zorg. Daarnaast zijn bij dit project betrokken: 
- Zorgwinkel i.v.m. het bepalen van de juiste clientrouting 
- Afdeling opleidingen omdat binnen dit project leren met en van elkaar centraal staat. 

Afdeling communicatie 
- Clientenraad, deze is tevens aanwezig geweest bij de bijeenkomst waar het plan van aanpak is 

doorgesproken. 
In de interviewronde is gesproken met de leidinggevenden van de zorgwinkel en afdeling opleidingen. Zij zijn 
tevens aanwezig geweest bij de bijeenkomst waar het plan van aanpak is doorgesproken. Zij hebben toen hun 
commitment uitgesproken voor het plan. 
De PDSA-cyclus, het verbeterbord en reflectie die binnen dit project gebruikt worden, kunnen ook interessant zijn 
voor toepassing op andere afdelingen. 

3.2. Externe afhankelijkheden 

Er bestaat een afhankelijkheid met het Albert Schweitzerziekenhuis aangezien dit een zeer complexe groep 
clienten is waarbij regelmatig samengewerkt zal moeten gaan worden met medisch specialisten. In 2015 zijn 
daartoe de eerste contacten gelegd, nog niet duidelijk is of dit het project kan ondersteunen of vertragen. 

3.3. Relaties met andere projecten of ontwikkelingen 

Project E5 Samen in de zorg 
Op dit moment vindt er een verkenning plaats wat betreft de COUP training familieparticipatie binnen Crabbehoff. 
Er dient verbinding gelegd te worden met de couptraining en de vertaalslag naar de praktijk van de afdeling 
Cypres. De projecten kunnen elkaar versterken. 

Project D3 ICP 
Binnen het project ICP wordt gewerkt naar de inrichting van een nieuw zorgdossier. Er zal gewerkt gaan worden 
vanuit een clientagenda wat overzicht geeft over het dagprogramma van de client, op termijn zal de 
client/clientsysteem zeif direct inzage krijgen in de clientagenda, en delen van andere rapportages. 
Dit project kan de betrokkenheid van mantelzorgers en het overzicht in het behandelprogramma versterken. 

Project G5 Client op maat 
Het project dat als doel heeft de client naast een passende woonomgeving te bieden, naast een fysieke 
eenpersoonskamer betekent dit ook een organisatie van de zorg die aansluit op de behoeften van een client. 

Landelijk expertisenetwerk ernstig NAH na coma 
Mensen met ernstig NAH na coma vormen een groep patienten met een zeldzame zorgvraag die levenslang 
intensieve zorg en behandeling vraagt en die op dit moment in te veel gevallen niet de juiste zorg en behandeling 
ontvangt. Dit vraagt een landelijke verbinding tussen praktijk, wetenschap en onderwijs. Crabbehoff neemt deel 
aan dit landelijk netwerk. Het netwerk beoogt de volgende resultaten: 

• Verbeteren zorg door: 
o Kennisuitwisseling/bundeling 
o Samenwerking, korte lijntjes 
o Onderling spiegelen 
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• Sterk maken voor een vergeten doelgroep 
Deelname aan het netwerk vraagt een tijdsinvestering van de medewerkers van Crabbehoff. Het netwerk kan 
processen doen versnellen doordat kennis gedeeld wordt. Daarnaast kan het ook vertragen als men landelijk 
eerst tot een gemeenschappelijk kader wenst to komen. 
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4. Projectorganisatie 

4.1. Aanpak en fasering 

Om het project te laten slagen en verbeteringen te borgen, is betrokkenheid van en samenwerking met alle 
medewerkers die een (in)directe rol vervullen in de behandeling van deze doelgroep een voorwaarde vanaf de 
eerste stap in het project. We stimuleren eigenaarschap door medewerkers te betrekken bij de opzet en 
uitvoering van het project. 

We starten het project met de doelstellingen waarvan de betrokken medewerkers in de bijeenkomst op 22 mei jl. 
hebben aangegeven dat deze het meeste prioriteit hebben: 

1. Crabbehoff werkt vanuit een eenduidig zorgprogramma. 
2. Medewerkers beschikken over de juiste kennis en competenties voor het werken met deze doelgroep. 
3. Er is passende bekostiging voor het behandelprogramma. 

Bij aanvang van het project werkt de projectgroep een concreet plan van aanpak met activiteiten en een planning 
voor deze doelstellingen uit. 

4.2. Structuur 

Bij de start van het project wordt de projectgroep ingericht. Deze projectgroep vervult de spil binnen het project. 
Daarnaast wordt er een interne projectleider aangesteld die gecoacht wordt door een externe adviseur. Er zal 
gewerkt worden in compacte werkgroepen die op basis van een opdracht geformuleerd door de projectgroep aan 
de slag gaan. Deze werkgroepen zullen verschillen per fase. De werkgroepen worden voorgezeten door een lid 
van de projectgroep. Om de denkkracht te versterken voor de specifieke vraagstukken zal er een klankbordgroep 
worden ingericht met een aantal experts op het gebied van de zorg en behandeling van mensen na coma. Deze 
groep zal lx per jaar bij elkaar komen en de experts worden bij vragen geconsulteerd. 
De rollen en verantwoordelijkheden van de projectgroep leden en de projectleider zullen met elkaar in fase 1 van 
het project geformuleerd worden. 
De opdrachtgever van dit project is Bea Notenboom, divisiemanager Revalidatie en Behandeling. De projectleider 
zal met haar overleggen over de voortgang en besluiten die genomen moeten worden. De opdrachtgever 
participeert in de projectgroep. 
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projectleide 

(intern + 
extern) 

Werkgroep fase 2 

projectgroep 

Werkgroep fase 2 

klankbord-
groep 

I 

Werkgroep fase 2 

Projectgroep 
Naam Functie RoI(Ien) Verantwoordelijkhe(den) 
Mascha Slager Projectleider Deelnemende 

coach 
• Voorbereiden en 

voorzitten projectgroep 
• Processturing en 

bewaking 
• Kwartaalrapportages 
• Tijdspadbewaking 
• Communicatie tussen 

projectgroep en manager 
NAH en paramedisch 
hoofd 

Bea Notenboom Divisiemanager 

R&B 

Projecteigenaar 
/ Keeper 

• communicatie naar het 
MT 

• communicatie tussen 
projectgroep en 
zorgkantoor 

• besluiten nemen over 
financiele zaken 

• creeert randvoorwaarden 
conform projectplan 

• Intervenieert bij niet 
voorziene afwijkingen. 

SO Sarja de Pijper Centrale 
middenvelder 

• Communicatie en 
draagvlak creeren binnen 
medisch team 

Jennefer van de Mast Spits verpleegkundig • Communicatie tussen 
besluiten van 
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• 

• 	De interactie binnen de 
groep observeren met 
de projectgedragscode 
als leidraad; 

• 	De waarnemingen delen 
als van de projectcode 
wordt afgeweken en met 
de groep analyseren 
Kennis en tools 
aanreiken om het goede 
gesprek te voeren en de 
beweging te houden in 
het project 

projectgroep en acties / 
toepassingen hiervoor op 
de afdeling Cypres 

e LNR 

• Kennis en kunde omtrent 
np-gevolgen en hoe 
omgaan met deze 
gevolgen opdoen, 
beschrijven en delen met 
gehele behandelteam 

Aanvallende 
vleugelspeler 

GZ-psycholoog Marise vd Linden 

Loes Dijkstra Lid clientenraad Centrale 
middenvelder 

• lntermediair voor de 
familie en manteizorgers 
van de clienten 

Agnes Hamerpagt fysiotherapeut Aanvallende 
vleugelspeler 

• Vertegenwoordiger van 
de paramedische dienst 

Marjan Hurkmans coach van de 
interne 
projectleider en 
de projectgroep 

senior adviseur 

Vilans 

Bijvoorbeeld Clientenrouting Werkgroep 
Naam Functie RoI(Ien) Verantwoordelijkhe(den) 

manager zorgwinkel 
zorgmanager 
senior zorgconsulent 
SO 

5. Projectfasering 

5.1. !Welding 
Het uiteindelijk te behalen projectresultaat bestaat uit meerdere onderdelen. De verschillende onderdelen worden 
beschreven met een grof tijdpad. Er wordt van grof naar fijn gewerkt. Bij 5.2 worden de onderclelen verder 
uitgewerkt. Bij 5.3 worden de benodigde mensuren per onderdeel Uitgewerkt. 
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•Innchten 
•verdiepi ng 

Fase I 

owerken 
aleren 
evalueren 

fase 3 

Fase 
orging 

•Participatie 
wetenschappelijk 
onderzoek.  

•Kaders 
teren 

fase 
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5.2. Projectfasering 

Het project kent een viertal fasen. In iedere fase ligt de nadruk op een element bepaalde element. 
fase 1. Ligt de nadruk op inrichten en vaststellen van de rollen 
fase 2. Ligt de nadruk op het maken van de kaders 
fase 3. Doen, evalueren en bijstellen 
fase 4. Borgen en participatie wetenschappelijk onderzoek 

Het met en van elkaar leren vindt in iedere fase plaats. De fase 2, 3 en 4 worden met elkaar verbonden door de 
PDSA-cyclus en zullen ook regelmatig gelijktijdig plaatsvinden. 
Dit betekent dat voor een onderdeel met elkaar een plan gemaakt wordt, dat het uitgevoerd wordt, dat hierop 
gereflecteerd wordt en dat het bijgesteld wordt waar nodig. Vervolgens kan het onderdeel geborgd worden binnen 
de werkprocessen van Crabbehoff. We gebruiken als tools "het verbeterbord2" en het "bord zo werken wij3" om 
problemen vroegtijdig te signaleren, de plannen bij te stellen en duidelijkheid te scheppen. 

Fase1 lnrichten (3 maanden) 
Resultaat 

• Projectorganisatie staat met heldere rollen en verantwoordelijkheden. 
• Risicoanalyse en aanpak oranje en rode risico's 
• Projectgedragscode 

Fase 2 Fase van ontwerpen: De kaders worden afgesproken (1 jaar) 

Fase 3 Doen, evalueren en bijstellen van de kaders(1 jaar) 

Fase 4 Borging + participatie wetenschappelijk onderzoek (1 jaar) 

De resultaten van fase 2 tot en met 3 staan beschreven in schema 1. Paragraaf 2.2 Doelen en resultaten. 

2  Verbeterbord = Op dit bord komen de punten waar medewerkers in de dagelijkse praktijk tegenaan !open. De 
punten worden met elkaar wekelijks besproken. Het bord houdt problemen klein, in het zicht en betrekt het denk-
en leervermogen van alle teamleden. 
3  Zo werken wij bord = het bord waar veranderingen in de werkwijze van het team een of twee weken staan die 
volgen uit de verbeteracties + wie het aanspreekpunt is. Indien relevant worden veranderingen 
opgenomen in procedures, werkvoorschriften etc. 
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Kosten behandeling Kosten per 
client per jaar 

Aantal clienten 
gemiddelde 
deelnemers aan het 
programma  

Kosten 2016 
begroot 

Personele kosten 

Consulten: revalidatiearts, 
intensivisten enz 

€ 2.000,00 

Subtotaal personele kosten € 146.000,00 

Verpleegtechnische 
verbruiksartikelen 

€ 10.000,00 

Medische voeding € 2.500,00 
oefenmateriaal € 2.500,00 
communicatieapparatuur € 10.000,00 
Subtotaal materiele kosten € 25.000,00 
totaal € 171.000,00 

Personele kosten behandeling € 24.000,00 € 144.000,00 6 

Materiele kosten 

5.3.Benodigde capaciteit 

De benodigde capaciteit voor dit project wordt gesplitst in: 
• Capaciteit voor de zorg en behandeling van de clienten 
• Capaciteit voor het project. 

Capaciteit voor de zorg en behandeling van de clienten 
Ten behoeve van de behandeling wordt er gemiddeld 11 uur per week ingezet ( direct en indirect)per client. 
De clienten die bij Crabbehoff opgenomen worden, beschikken meestal over een zzp 8. Een enkele keer beschikt 
een client over een zzp 9b.Crabbehoff investeert per client 7 tot 9 uur behandeling. De behandeluren zijn 
verdeeld over specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, fysiotherapie, bewegingsagogie, 
ergotherapie, logopedie, psychologie, dietetiek. Per client betekent dat gemiddeld € 2.000,00 extra personele 
kosten behandeling per maand. In 2015 varieerde het aantal clienten van 3 ( bij aanvang) tot 7 ( aan het einde 
van het jaar). Niet alle clienten nemen altijd deel aan het programma, dit ten gevolge tijdelijke verminderde 
belastbaarheid, of het stoppen van het programma wegens het uitblijven van resultaat, in afwachting van 
overplaatsing. 

Capaciteit voor het project 
De projectgroep zal gedurende het gehele project operationeel zijn. De werkgroepen zijn operationeel totdat de 
opdracht gerealiseerd is. Geschat wordt dat gedurende het gehele jaar gemiddeld 2 werkgroepen actief zijn. 
De projectleider wordt gecoacht in haar rol door een extern adviseur. In het eerste jaar zal dit meer intensief zijn 
omdat de interne projectleider nog niet beschikt over projectmanagement vaardigheden. 
Coaching zal het eerste jaar gemiddeld 3 uur per week zijn. (3uur x 40 weken =120 uur). 
Naast coaching is ook expertise gewenst met betrekking tot specifieke thema's denk hierbij aan: VIN-programma, 
familieparticipatie, levensvragen en teambuilding. Gedurende de vier jaar wordt geschat dat dit per jaar gaat om 
100 uur specifieke expertise. 

5.4. Kosten en investeringen van het project 
Indien projectkosten zijn op te delen in fases, client per fase een dergelijke tabel ingeleverd te worden. De 
(sub)totalen van deze tabellen moeten altijd overeenkomen. 

In 2016 is de verwachting dat er gemiddeld steeds 6 clienten aan het programma deelnemen 
Zorgkosten 



Activiteit projectgroep Aantal mensuren4  Kosten vervanging 2016 
begroot 

projectleider, 320 € 16.000,00 
Bea Notenboom divisiemanager 	60 nvt 
Sarja de Pijper SO 60 € 5.000,00 
Jennefer van der Mast, verpleegkundige 60 € 2.100,00 
Marise vd Linden, GZ-psycholoog 60 € 3.660,00 
Loes Dijkstra, lid clientenraad 

	
60 nvt 

Agnes Hamerpagt. paramedicus 60 € 3.000,00 
Coaching door Vilans plus aanreiken 
instrumenten 

€ 9.288,00 

Totaal € 39.048,00 

Aantal 
mensuren 

Activiteit Begroot 2016 

2 werkgroepen x 4 leden x 15 overleg x 3 uur 
(inclusief voorbereiding + uitwerking  
Deelname landelijk expertisenetwerk 
3 leden x 2 bijeenkomsten x 8 uur  

Begroting 2016 totaal 

360 

48 

€ 18.000,00 

€ 2.500,00 

Kostensoort  Euro (€)begroot 
2015 

Opmerkingen / Toelichting 

Personeel 
Specifieke expertise  

	

€ 59.548,00 	Zie boven projectgroep + Activiteit 
€ 12.000,00 	Familiezorg/participatie, Expertise Radboud, 

Subtotaal personeel € 71.548,00 
tbv de innovatie- 
implementatie 
Personele kosten 
behandeling  

€ 146.000,00 

Subtotaal Personeel € 217.548,00 

Materieel € 2.500,00 	Drukkosten en ander informatie materiaal 
Kosten pilot 
clientenportal  

€ 5.000,00 	Digitale communicatie mantelzorg 

Subtotaal Materieel € 7.500,00 
innovatie- 
implementatie 
Materiele kosten 
behandelzorg  

€ 25.000,00 

Subtotaal Materiele 
kosten 

€ 32.500,00 

Subsidie zorgkantoor ?? Via meerzorgtoeslag 
Opleidingsgelden? Activiteitengelden?  

Opbrengsten 
(extern) 
Subtotaal 
Opbrengsten 

Totaal kosten  € 250.048,00 

4 Uren zijn berekend per jaar 
18 



Verwachte spreiding kosten over de kwartalen 
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01 04 Q3 Q2 
Projectgroep + 
werkgroepen 

13.250 18.250 23.750 23.750 

behandeling 42.750 
56.000 

42.750 
61.000 

42.750 
66.500 

42.750 
66.500 



Groot Matig Aanzienlijk Gering 

Negatieve effecten 

K
a n

s  
op

  r
is

ic
o  

Groot 

Aanzienlijk 

Matig 

Gering 

Het risico wordt geaccepteerd (geen actie) A Accepteren 
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Vermijden 

Overdragen 

Het proces wordt zodanig ingericht dat het risico niet meer kan 
voorkomen (bv; we leveren een bepaald product niet meer) 
De verantwoordelijkheid wordt ergens enders gelegd (bv; 
verzekering, samenwerkingspartner) 

Controleren Actie ondernemen en onder controle houden 

V 

0 

C 

6. Projectrisico's 

Binnen dit project voorzien wij de volgende risico's 

1. Kwetsbaarheid van het team door een beperkte capaciteit en een grote belasting als gevolg van de 
intensieve werkzaamheden; 

2. Te weinig tijd voor teamleden om te vergaderen of zaken uit te werken; 
3. Het houden aan afspraken; 
4. Het onvoldoende meenemen van alle disciplines en de naasten bij beslissingen; 
5. Onvoldoende integratie van de verschillende onderdelen van het project door het te veel als losse 

onderdelen' aan te pakken 
6. Vanwege het felt dat Crabbehoff in veel dingen de beste wil zijn, kan er te weinig tijd zijn voor een project 

rondom de specialistische zorg voor deze kleine groep; 
7. Projectmoeheid: het gaat om een 4-jarig project en er lopen nog diverse andere projecten; 
8. Borging kan belemmerd worden als financiering voor het programma niet rond komt. Landelijk geen 

eenduidige visie of het WLZ of ZVW zorg betreft. 
9. Door bekendheid via familievereniging en te weinig aanbod elders kan een teveel aan aanmeldingen 

ontstaan waardoor werkdruk op vloer nog groter wordt; 
10. Het project kan belemmerend werken voor de voortgang in de dagelijkse praktijk. 

7. Beheersingsmechanismen 

7.1. Voortgangsrapportages 
Om zorg te dragen dat de voortgang van het project inzichtelijk is ten opzichte van de planning, zal de 
projectleider 1 x per kwartaal aan de projecteigenaar rapporteren. Hiervoor wordt het sjabloon gebruikt wat 
hiervoor beschikbaar is. 

De genoemde risico's worden als volgt beheerst 



Controleren peel's bendeirst, 

1. Kwetsbaarheid van het team door een beperkte capaciteit en een grote belasting als gevolg 
van de intensieve werkzaamheden. 

Hoe groot is het risico 	 Wijze van beheersing Mate van beheersing 

bee[s beheers't Controleren 
Hoe groot is het risico 	 Wijze van beheersing Mate van beheersing 

2. Te weinig tijd voor teamleden om te vergaderen of zaken uit te werken. 

Controleren -Nos beheerst Aanzienlijk 

3. Het onvoldoende meenemen van alle disciplines en de naasten bij beslissingen. 

Hoe groot is het risico Wijze van beheersing Mate van beheersing 
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Onderstaand een analyse van deze risico's en de wijze waarop met de benoemde risico's omgegaan wordt. 

Door gebruik te maken van kleine werkgroepen en een achterban gekoppeld aan een werkgroep wordt er 
geprobeerd om al te grote belasting op de projectgroepleden te voorkomen. Daarnaast zullen we vanuit de 
projectgroep de werkgroepopdrachten klein en goed gekaderd neerleggen. De werkgroepen mogen en kunnen 
gebruik maken van feedforward of feedback vanuit het Expertisenetwerk, Leijpark en/of Henk Eilander. 

Er zijn vaste uren beschikbaar voor de projectgroepleden en de werkgroepleden die uit het primaire proces 
worden gehaald. Het concreet afspraken maken met de Ieidinggevenden hoe deze uren worden "vrijgemaakt" 
ligt bij de deelnemer zeif. Er is een Excelbestand beschikbaar waar alle uren die gemaakt worden door leden van 
de project- of werkgroep in genoteerd kunnen worden. Dit zullen we per maand monitoren. Bij grote 
afwijkingen zullen we er een passende oplossingen voor moeten vinden binnen de projectgroep of met de 
Ieidinggevende. 

4. Het houden aan afspraken. 

Hoe groot is het risico 	 Wijze van beheersing 	 Mate van beheersing 
Accepteren 

Binnen de projectgroep hebben we een projectgedragscode afgesproken. Een van de afspraken die daarin is 
opgenomen is dat we ons aan de gemaakte afspraken houden en dat bij verzuim hiervan we daar elkaar 
onderling op aanspreken. Daar alle projectgroepleden instemming hebben gehad bij het formuleren van de 
projectgedragscode en we deze in samenspraak zijn overeengekomen vinden we dit een Iaag risico welke we 
accepteren en tevens beheersen. 



Controleren Deets beheerst 

5. Onvoldoende integratie van de verschillende onderdelen van het project door het te veel als 
'Iosse onderdelen' aan te pakken. 

Hoe groot is het risico Wijze van beheersing Mate van beheersing 

Aanzi en I ij k Controleren 
Hoe groot is het risico Wijze van beheersing Mate van beheersing 

6. Projectmoeheid: het gaat om een 4-jarig project en er lopen nog diverse andere projecten. 

1,44144 

Door de manier van omschrijven van de werkgroepopdrachten wordt er vanuit de projectgroep volop aandacht 
besteed aan wie er aan de werkgroep moet deelnemen, wie er als achterban aan de werkgroep gekoppeld is en 
op welke wijze de naasten meegenomen worden in het gehele proces. Gestructureerde informatievoorziening 
naar alle deelnemers aan het primaire proces zal worden meegenomen door de diverse projectgroepleden 
binnen hun (in)formele overlegvormen. De projectgroepleider zal de informatievoorziening naar de manager 
LNR op zich nemen. Zo hebben we een redelijke beheersing over dit risico. 

In de projectgroep zorgen we voor optimale vervolging van werkgroepopdrachten achter elkaar en wanneer de 
producten vanuit de werkgroep gereed zijn zullen die direct geImplementeerd worden in de praktijk. Door 
directe implementatie en het werken met de "nieuwe" procedures zal er een optimalere integratie van alle 
componenten ontstaan. Door de "nieuwe" procedures dan ook weer na x tijd (welke we in de projectgroep 
bepalen) te evalueren middels de PDSA-cyclus zal er ook naar een optimale integratie worden gewerkt. Het is 
van belang dat alle personen die bij de clientenzorg betrokken zijn bereid zijn hier ook mee te gaan werken en 
actief te evalueren. Hier heeft de projectgroep voor een deel invloed op, maar hier Iigt ook een 
verantwoordelijkheid bij alle "deelnemers". Vandaar dat we het risico Iaag inschalen, maar we hebben geen 
volledige beheersing over dit proces. 

7. Vanwege het feit dat Crabbehoff in veel dingen de beste wil zijn, kan er te weinig tijd zijn 
voor een project rondom de specialistische zorg voor deze kleine groep. 

Hoe groot is het risico 	 Wijze van beheersing 	 Mate van beheersing 
Overdragen 

Er lopen diverse projecten binnen Crabbehoff, dit project (L4) treft een kleine clientengroep en tevens een 
"dure" groep. Hierdoor bestaat het risico dat de organisatie tussentijds besluit om dit project naar de 
achtergrond te schuiven of zelfs te stoppen en meer prioritering te geven aan andere (langlopende) projecten. 
Buiten het aangeven van het belang van deze projectgroep bij de directie hebben wij als projectgroep hier 
nauwelijks tot geen invloed op. Wij dragen dit risico dan ook over en hebben er eigenlijk geen beheersing over. 

De projectgroep acht de kans op dit risico niet zo groot, maar het zou wet aanzienlijke negatieve gevolgen met 
zich mee kunnen brengen wanneer het gebeurt. Binnen de projectgroep zal er aandacht besteed worden aan 
een duidelijk tijdspad, zodat er geen ellenlange opdrachten gaan lopen. Door het direct te implementeren op de 
werkvloer wordt het levend gemaakt en kunnen (kleine) successen ook gevierd worden, waardoor 'moeheid' 
niet snel zal toeslaan. 
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8. Borging kan belemmerd worden als financiering voor het programma niet rond komt. 
Landelijk geen eenduidige visie of het WLZ of ZVW zorg betreft. 

Hoe groot is het risico 	 Wijze van beheersing 	 Mate van beheersing 

Zie ook het begeleidend schrijven bij risicofactor 6. De zorg voor deze clientengroep overstijgt de huidige 
financiering. Omdat er nog geen duidelijke visie is over welke zorg (WLZ of ZVW) het betreft en dus welke 
financiele middelen er beschikbaar zullen komen/zijn voor behandeling is dit een hoog risico. De projectgroep 
heeft hier echter geen invloed op en het risico wordt overgedragen aan de Divisiemanager Revalidatie en 
Behandeling. De projectgroep heeft hier geen beheersing over. 

9. Door bekendheid via familievereniging en te weinig aanbod elders kan een teveel aan 
aanmeldingen ontstaan waardoor werkdruk op vloer nog groter wordt. 

Hoe groot is het risico 	 Wijze van beheersing 	 Mate van beheersing 

Voordat de projectgroep van start ging was er nog onduidelijkheid t.a.v. de hoeveelheid plekken die wij 
beschikbaar zouden stellen voor dit project. Inmiddels is er duidelijk dat we binnen onze organisatie 8 bedden 
beschikbaar stellen voor Langdurige NeuroRevalidatie. Wellicht dat de wachtlijst door naamsbekendheid zal 
groeien, maar door duidelijkheid over het aantal bedden zal hier geen extra werkdrukervaring op de werkvloer 
door ontstaan. 

10. Het project kan belemmerend werken voor de voortgang in de dagelijkse praktijk. 

Hoe groot is het risico 	 Wijze van beheersing 	 Mate van beheersing 

Doel van de projectgroep is er voor zorgen dat er een optimale procesbeschrijving ontstaat voor het gehele 
zorgtraject waar organisatiebreed mee gewerkt gaat worden. Hierdoor zal de voortgang in de dagelijkse praktijk 
juist ondersteunt moeten worden en niet belemmerd. 
Dit risico wordt dus laag ingeschaald en door de wijze van werken binnen de projectgroep hoeft hier geen 
aparte actie op ondernomen te worden en accepteren we dit risico. 
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7.2. Uitzonderingsprocedures 
In het projectplan zijn de resultaten aangegeven die gerealiseerd moeten worden binnen de overeengekomen 
kaders en randvoorwaarden. Als tijdens de uitvoering blijkt dat afgeweken moet worden van de planning wat 
aanpassing vraagt van het projectplan. Zal dit voorgelegd worden aan de projectgroep vervolgens zal het 
aangepaste voorstel ter besluitvorming aan de projecteigenaar voorgelegd warden. 
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8. Communicatieplan 
De interne communicatie (binnen het project) wordt gereguleerd door middel van een voortgangsrapportage, zie 
hoofdstuk 7. We maken een onderscheid in de interne communicatie en de communicatie naar onze belangrijkste 
stakeholders. 
Om er voor te zorgen dat continu onder de aandacht is zal communicatie een vast onderdeel zijn van de agenda 
van de projectgroep. Samen met de afdeling communicatie zal het communicatie plan ingevuld en uitgevoerd 
worden. 
Direct betrokkenen zoals de divisiemanager zorg en het paramedisch hoofd woonafdelingen zullen middels 
reguliere werkoverleggen met de projecteigenaar op de hoogte worden gehouden. De manager NAH zal 
uitgenodigd worden ( of kan zich laten uitnodigen) om te participeren in het werkoverleg met de divisiemanager 
zorg en divisiemanager R&B ( projecteigenaar) 
Daarnaast kan informatie uitgewisseld worden met de projectleider 

Communicatie intern 
In iedere fase zal gecommuniceerd worden over het bereikte resultaat en zullen ervaringen gedeeld worden over 
de gebruikte werkwijzen die ook interessant kunnen zijn voor andere afdelingen. We maken gebruik van de 
bestaande interne kanalen als de Crabbcocktail en de nieuwsbrief.( in de toekomst intranet) 

fase 1. Ligt de nadruk op inrichten en vaststellen van de rollen 
Communicatie over: 

o Voorstellen projectgroep en specifiek de projectleider 
o Doelgroep en doel project 

fase 2. Ligt de nadruk op het maken van de kaders 
Communicatie over: 

o De kaders 
o De geleerde lessen: van ervaring naar kaders 
o Vieren van successen 

fase 3. Doen, evalueren en bijstellen 
Communicatie over: 

o Resultaten werken met de kaders in verhaalvorm 
o Geleerde lessen werken met de PDSA-cyclus en het verbeterbord 
o Vieren van successen 

fase 4. Borgen en participatie wetenschappelijk onderzoek 
Communicatie over: 

o Resultaten van het project op alle niveau's 
o Geleerde lessen 

Communicatie extern 
Het doel van communicatie met externen is profilering van Crabbehoff. Ketenpartners en verwijzers moeten op de 
hoogte zijn van het project en ons specifieke aanbod voor mensen met NAH. Dit draagt bij aan een positieve 
beeldvorming over Crabbehoff als een organisatie die de client centraal stelt en kennis en vaardigheden in huis 
heeft om deze clientgroep effectief te ondersteunen. Bij aanvang van dit project heeft externe communicatie geen 
prioriteit omdat dit als gevolg kan hebben dat er te veel clienten worden aangemeld en hierdoor de druk op het 
team toeneemt en er te weinig ruimte is voor ontwikkeling. 

We maken onderscheid in communicatie naar: 
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1. Het brede publiek. Doel van communicatie naar het brede publiek is de naamsbekendheid van 
Crabbehoff te verhogen, informatie te geven over het aanbod van Crabbehoff en de voortrekkersrol die 
wij hierin hebben, uit te dragen. 

2. Stakeholders. 
De mensen waarmee we een relatie hebben, zoals familie, Raad van Toezicht, zorgverzekeraar moeten 
worden geYnformeerd. Doel hiervan is begrip voor en aansluiting bij het project. 

3. Ketenpartners. 
Ketenpartners moeten specifieker op de hoogte worden gebracht van ons ondersteuningsaanbod. Doel 
hiervan is dat clienten doelgericht naar ons worden doorverwezen en de afstemming tussen extern 
betrokkenen beter gestroomlijnd wordt. Ketenpartners moeten erop kunnen vertrouwen dat acties met 
betrekking tot clienten op elkaar worden afgestemd en adequaat worden uitgevoerd. 
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Fase/maand Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 
2015 
	

Definieren projectplan 

Fase 1 
Fase 2 
Fase 3 

2016 
Fase 2 
Fase 3 

2017 
Fase 3 
Fase 4 

2018 
Fase 4 

4. Projectplan 

Bijlage 1 Projectplanning 

Hoort bij procedure: Projecten 	 1-2-2016 



al bewustzijn Kosten (prijsniveau 2016) vs 0.3 30-01-2016 
DAGELIJKSE ZORG alles exclusief indirect clientgebonden tijd en niet-clientgebonden tijd. tbv 8 clienten per week 

niveau per week in uren 
dagelijkse zorg ( 24 x 7) 2x vroege dienst, 2x late dienst, lx 1/2 nachtdientst 252 3 6.340,32 
verpleegtechnische handelingen 4 60 1.688,40 
coordinatie 5 20 713,00 
familiebegeleiding 5 10 356,50 
woonbegeleider ( massage, geurtherapie) 4 102,56 

paramedisch( alien senior therapeuten) FWG 55+ 80 2.521,60 
( fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dietetiek, bewegingsagogie) 
GZ-psycholoog FWG 65 10 443,60 
medisch ( specialist ouderengeneeskunde, specialisatie NAH) FWG 75 12 678,96 
( inclusief instructie/begeleiding familie) per maand gemiddeld 
visio wel tijd nodig voor overleg, geen aparte kosten bij intentieverkiaring samenwerken 1 
revalidatiearts ( €165,00 per uur) 4 660,00 
intensivisten ) 2 
audiologie, wel tijd voor overleg geen aparte kosten 2 
gespecialiseerde klinische psychologie (€165,00 per uur) 1 165,00 
mondzorg,extra kosten gespecialiseerde tandarts, naast tandheelkunde die rechtstreeks vergoed wordt 2,00 
schoonmaak, wassen enz PM 

sondevoeding 112,00 
tracheacanule + neuzen+ bevochtiging per client per maand en reguliere verband en into gemiddeld per maand €1.600,00 369,23 

medicatie bij slikstoornissen brengt hogere kosten met zich mee dan "reguliere" medicatie 2000 per jaar 38,46 
apotheek houdt periodieke medicatiebeoordelingen met de arts en ew-er 356 per jaar 6,85 

14.198,48 
kosten stafdiensten( opleiding, financieel adminsitratie, communciatie-advies, 
management) OR,CR, geestelijke verzorging, energiekosten, onderhoudskosten gebouw 
enz. 3.123,67 

op 8 patienten 17.322,14 
per patient ( let op zie tekst hierboven, niet alles zit er in) 2.165,27 
INVESTERINGEN 
aanpassingen tbv zitten/hoofdondersteuning ivm observatie als basis voor adequate zitvoorziening € 3.000,00 

communicatie apparatuur €10.000 
aangepaste tilapparatatuur tbv fysiotherapie €12.000 
douchen op bed systeem € 7.000 
specifieke bedden, incidenteel te denken valt aan zandbed, wordt vanuit de WLZ nu 
bovenbudgettair vergoed) Pm 
th era piem aterial en Pm 
prikkelarme oefenruimten Pm 

per week ONTWIKKELTRAJECT 
opleiden, teameducatie door 50/GZ-psycholoog/paramedicus een 4 60,00 uur per maan 
reflectie/moreel beraad, multidisciplinair zowel analyseren als ethische dilemma's FWG 45 - 75 3 23,64 uur per maan 
contacten met expertise netwerk ernstig NAH FWG 55-75 1 uur per week 44,36 

1. vervolgonderzoek klinimetrie bij volwassen clienten met minimaal bewustzijn 0,89 fte per week FWG-55+ gedurende 1.009,90 
2.studie naar hoofdondersteuning 0,5 fte gedurende 1 oar FWG-55+ 567,36 

deelname 
ad 1 er heeft een masteronderzoek fysiotherapie plaats gevonden. Dit betreft een delphi onderzoek. V aagstelling was 
wat zijn de kaders voor een meetinstrument van motorische vaardigheden bij patienten met langdurige bewustzijnsstoornissen 
een vervolgonderzoek te doen om te komen tot het daadwerkelijk bouwen van een meetinstrument dat voldoet aan de kaders. Uitvoerende discipline master 
fysiotherapeut 

ad 2 Er is geen adequate hoofdondersteuning voorhanden, vanuit ergo- en fysiotherapie is met rolstoeltechnicus een nieuw ontwerp gemaakt dat aangeschaft is 
door PZC. Een onderzoek naar de effecten daarvan is gewenst 

Er is nog nauwelijks paramedische evidentie, deze is experienced based aanwezig in PZC, theoretische onderbouwing is gewenst. 
kosten per week, zonder overhead (opslag 22%), zonder kapitaallasten 



Bijlage 2 
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Onderwerp RE: broer die in coma ligt 
Afzender 

Ontvanger info@zorgennacoma.nl  <info@zorgennacoma.nl> 
Datum 	2015-06-16 09:32 

> Date: Thu, 11 Jun 2015 14:33:45 +0200 
> From: info@zorgennacoma.nl  
> To: 
> Subject: RE: broer die in coma ligt 

> Beste 

> Dat je hoop blijft houden is niet meer dan normaal, denk ik. 
> Wij vinden wel (en dat horen we ook van andere families) dat er in 
> ziekenhuizen erg snel wordt gezegd dat er toch niets meer inzit en dat 
> de prognoses erg slecht zijn. 
> Wij zijn van mening dat er nog meerdere factoren meespelen. Mijn zus had 
> bijvoorbeeld erg veel complicaties. Er werd in het ziekenhuis gezegd dat 
> ze nooit meer bij bewustzijn zou komen. Na het ziekenhuis werd ze 
> overgeplaatst naar een zorginstelling waar ze helemaal niet met deze 
> patienten om konden gaan, waardoor ze achter elkaar 5 longontstekingen 
> kreeg. 
> Een gezond mens moet al heel lang herstellen van een longontsteking, 
> Iaat staan 5 achter elkaar en haar lichaam was natuurlijk nog aan het 
> herstellen van alle operaties e.d. 
> Pas als iemand helemaal stabiel is en geen complicaties heeft, komt het 
> lichaam pas tot rust en krijgt het de kans om to herstellen. Daarna kun 
> je, vinden wij, pas echt zien hoe het mogelijk herstel van bewustzijn 
> zal verlopen. 
> Inmiddels zijn wij deze maand vier jaar verder en kan mijn zus weer 
> praten, eten, drinken. Wel heeft zij ernstige restverschijnselen en zal 
> zij zeker nooit meer de oude worden. Maar zij heeft dan ook geen 
> eerlijke kans gehad. 
> Daarom vinden wij dat je er als familie altijd bovenop moet blijven 
> zitten en dingen moet blijven aangeven aan de specialisten. Het is 
> natuurlijk geen garantie, maar als je niets aangeeft, zullen ze ook niet 
> veel moeite doen voor deze patientengroep, is onze ervaring. 

> Wat is er nog uit het gesprek over de hersenstam gekomen? Kunnen ze daar 
> al lets meer over zeggen? 
> Voor wat betreft Overpelt, zou ik wel wachten tot hij helemaal stabiel 
> is. De reis ernaartoe is natuurlijk ook al erg belastend. 

> Heel veel sterkte! 

> Hartelijke groet, 
> Stichting Zorgen na Coma 

> Sarah Groenendijk 

• schreef op 2015-06-08 10:27: 
> Hallo Sarah, 
> > 
> > La het gesprek op zich kwam in eerste instantie niet heel veel uit. 
> 	Wel word telkens duidelijk benadrukt dat we over het verdere beleid na 
> 	moeten denken als de situate verslechterd. 
> We krijgen sterk de indruk dat ze zijn kansen erg klein inschatten en 
> 	wij weten ook wel dat dit reeel is maar toch blijf je hoop houden. 
> > 
> Ze hebben gisteren nog weer een scan gemaakt en aan de hand daarvan 
> 	heeft de neurochirurg gisteren nog even tel. contact opgenomen. 
> Uitkomst hiervan was dat hij ergere schade had verwacht aan zijn 
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> > rechter- hersenhelft en grote hersenen, dus dat hem enigszins meeviel, 
> 	voor zover je het zo kunt uitdrukken. Helaas had hij alleen ook 
> > ernstige plekken in zijn hersenstam gezien. 
> > We hebben vanmiddag nog even weer een persoonlijk gesprek met de 
> > neurochirurg want telefonisch is dit allemaal lastig te bevatten. 
>> 
> > Wat wij ons namelijk afvragen is dat op 22 mei ook een scan is 
> 	gemaakt, 6 dagen nadat hij in coma is geraakt en dat hierop ook wel 
> > lets in de hersenstam te zien was. Maar destljds durfde de neuroloog 
> > daar weinig over te zeggen omdat dit toen maar in 1 laag te zien was 
> > en je dit ook al snel verkeerd inschat. 
> > Wij vragen ons dus ook af of dit letsel na verloop van tijd erger is 
> 	geworden of dat het wellicht toch hetzelfde is als op 22 mei en dat we 
> > weer verschillende informatie krijgen. 
>> 
> > Enorm lastig allemaal en zoals je zelf ook weet een vreselijke 
> > situatie. 
> 	Aan de ene kant denken we er wel over om zijn med. dossier 
> 	bijvoorbeeld voor te leggen in Overpelt maar we vragen ons ook af of 
> > dit echt zin heeft. 
> 	Hij blijft namelijk temp. schommelingen houden en zijn 
> 	ontstekingswaarden namen gisteren volgens de neurochirurg ook toe. 
> > Zijn lichaam heeft het dus duidelijk moeilijk. 
> > 
> 	Mocht je ons nog enigszins van advies kunnen voorzien dan horen we dat 
> graag. 
> > 
> > Met vriendelijke groet, 
> > 
>> 
> >> Date: Mon, 8 Jun 2015 09:19:06 +0200 
> » From: info@zorgennacoma.nl  
> » To: 
> » Subject: RE: broer die in coma ligt 
>>> 
> » Beste 
>>> 
> » Sorry dat ik je e-mail nu pas heb gelezen. Ik was niet in de 
> gelegenheid 
> » om eerder de mail te checken. 
>>> 
> » Hoe is het gesprek met de neuroloog en de neurochirurg verlopen? 
>>> 
> » Met vriendelijke groet, 
> » Stichting Zorgen na Coma 

0  >» 
> » Sarah Groenendijk 
>>> 

schreef op 2015-06-06 19:01: 
> >» Beste Sarah, 
> » > 
> >» Hartelijk dank voor je reactie op onze e-mail. 
> >» Ik ben overigens de andere zus van 
»» 
> >» 1k mail even snel tussendoor in de hoop dat iemand mijn e-mail nog 
> >» leest en wellicht nog even advies kan geven. 
> >> > 
> >» Wij hebben gisteren een gesprek aangevraagd met zowel de neuroloog 
» als 
> >» de neurochirurg. 
> >» Het gesprek met de neurochirurg 	is eigenlijk aangevraagd 
> >» omdat wij hadden begrepen dat dit een erg fijne man moet zijn om 
> mee 
> >» in gesprek te gaan en wellicht kan hij ons nog extra inzicht geven 
> 	in 
> >» de situatie. 
> >» Wij hebben al wel een aantal vragen voor hem maar ik kan me zo 
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> >» voorstellen dat jullie ons ook kunnen adviseren wat we gericht aan 
» hem 
> >» zouden moeten vragen. 
»>>   
> >» Het gesprek vind alleen morgenvroeg om 9:30 al plaats, dus veel 
> > tijd 
> >» om voor to bereiden is er niet. 
> >> > Ik begrijp dat het kort dag is maar mocht iemand ons nog op weg 
> kunnen 

> helpen, dan stellen we dit erg op prijs. 

> Mvg, 

>> From: 
» To: 
>> Subject: FW: broer die in coma ligt 
» Date: Sat, 6 Jun 2015 16:15:26 +0200 

	Oorspronkelijk bericht 	 
» Van: info@zorgennacoma.nl [mailto:info@zorgennacoma.nl]  
» Verzonden: donderdag 4 juni 2015 21:56 
» Aan: 
» Onderwerp: Re: broer die in coma ligt en eventueel naar een 
> verpleegtehuis moet 

» Beste 
»»> 
> >> » Wat een indrukwekkend verhaal. Wij hebben met mijn zus precies 
> >» hetzelfde meegemaakt. Ook bij haar is het na een week alsnog mis 
> >» gegaan door to veel druk in haar hersenen en hebben ze een stuk 
» uit 
> >» haar schedel gehaald. 
> >> » Ik kan me dus een beetje indenken hoe je/jullie je nu moet 
> voelen. 
> >» Je wordt heen en weer geslingerd van de ene emotie naar de andere. 
> Een 
> >» nachtmerriel 
> >> » Je moet in ieder geval, bij zulke gesprekken met de artsen in je 
> >» achterhoofd houden dat je in Nederland altijd recht hebt op een 
> second 
> >» opinion, dus als ze weer met het verhaal komen dat ze hem niet 
> terug 

0 	> >» willen op de IC, dan moet je gewoon zeggen dat je een second 
> opinion 
> >» wilt in een ander ziekenhuis. Jullie mogen dan zelf eventueel 
> >» uitkiezen in welk ziekenhuis de second opinion wordt gedaan. 
> » » Mag ik vragen in welk ziekenhuis je broer nu ligt? 
> >> » Helaas is er in Nederland voor deze patientengroep weinig tot 
> niets 
> >» geregeld qua geschikte revalidatiemogelijkheden. Dat is ook de 
> reden 
> >» dat wij deze stichting hebben opgericht. Helaas gaat het een stuk 
> >» Iangzamer dan we dachten. We maken hele kleine stapjes vooruit. We 
> >» moeten een hele lange adem hebben, maar elke stap is er een. 
> >> » Voor wat betreft je vraag over de zorginstellingen waar je broer 
> >» naartoe zou kunnen na het ziekenhuis, is er dus vrij weinig in 
> >» Nederland. 
> » » Wij kennen een aantal revalidatiecentra/zorginstellingen waar ze 
> > ook 
> >» het VIN programma aanbieden. 
> >> » Ik weet niet of je bekend bent met het VIN programma? Het VIN 
> >» programma staat voor Vroege Intensieve Neurorevalidatie. Dit houdt 
> > in 
> >» het stimuleren van de hersenen door middel van het aanbieden van 
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> >» prikkels, waardoor de patient meer kans heeft om bij bewustzijn te 
> >> > komen. Het programma biedt echter geen garantie dat de patient ook 
> >» daadwerkelijk bij bewustzijn komt. 
»>»   
> » >> Hieronder een overzicht waarvan wij weten dat ze deze vorm van 
> >» therapie 
> » » aanbieden: 
»>»   
> >> » Zonnehuisgroep Noord (Groningen) 
> >> >> telefoon: 0594 508 510 
> » » e-mail: info@zonnehuisgroepnoord.nl  
> » » 
> » » WZH Nieuw Berekendael (Den Haag) 
> >> >> telefoon: 070 756 18 00 
> » » e-mail: servicepuntnb@wzh.n1  
»>»   
> » » Careyn locatie de Plantage (Brielle, Zuid-Holland) 
> » » telefoon: 0181 47 60 00 
> » » 
> » » Protestantse Zorggroep Crabbehoff (Dordrecht, Zuid-Holland) 
> » » telefoon: 078 652 88 88 
> » » e-mail: info@spzc.nl  
> » » 
> >> » Leden van onze stichting hebben vooral hele goede ervaringen in 
> >» Overpelt, Belgie. Daar zit het Revalidatie & MS Centrum Overpelt. 
> » » e-mail van Lea Mertens, de coma coordinator: 
> > lea.mertens@msreva.be  
»»> 
> >> » Wij hebben ook contact met de coma science group in Luik. Dit is 
> >» echter niet voor revalidatie, maar zijn doen wel veel onderzoek 
> naar 
> >» de vraag of de patient in coma/vegetatieve toestand/minimaal 
> bewuste 
> >» toestand verkeerd. 
> >> » Dit onderzoek wordt door de meeste zorgverzekeraars echter niet 
> >» vergoed. 
> >> » Je kunt ook contact opnemen met Willemijn van Erp. Zij doet in NL 
> >» onderzoek naar mensen in vegetatieve toestand/mensen met niet 
> >» responsief waaksyndroom. Zij kan tests doen, waaruit naar voren 
> komt 
> >» of je broer vegetatief is of laagbewust. Haar e-mailadres is: 
> >> >> Willemijn.vanErp@radboudumc.nl  
> >> » Je kunt meer lezen over haar onderzoek via de volgende link: 
> >> » http://www.ukonnetwerk.nl/vegetatieve-toestand  
> » » 
> >> » Wij hebben zelf ervaren dat je er als familie vooral bovenop moet 
> >> > blijven zitten en dat je niet zomaar alles moet aannemen wat de 
> >» specialisten zeggen. Jullie kennen je broer het beste en jullie 
> zitten 
> >» er het !angst bij. Als hij zou reageren, zien jullie dat 
> >» waarschijnlijk eerder dan de specialisten. Wij hebben dit ook 
> >» meegemaakt. Ze zeiden tegen ons dat het maar reflexen waren en dat 
> wij 
> >» dit als familie wilden zien. Mijn zus zou volgens de specialisten 
> >» nooit meer bij bewustzijn komen. Inmiddels zijn we 4 jaar later, 
> 	is ze 
> >» bij bewustzijn, kan ze weer korte antwoorden geven, eten, drinken. 
> >> » Dus als je reacties ziet bij je broer, wil ik je als tip meegeven 
> > om 
> >» deze vast te leggen op film, zodat je deze filmpjes aan de 
> >» specialisten kunt laten zien (als bewijs) 
»»> 
> » » Ik hoop dat jullie hier lets aan hebben en als je nog vragen 
> hebt, 
> >» neem dat a.u.b. contact met ons op. Misschien dat we kunnen 
> helpen. 
»>»   

http://www.zorgennacoma.nlfroundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=198&_mbox=1... 19-1-2016 



m.• ••••••••••••••• ••••• VW ♦• vV1J.tK11 • • a. ',au • V.V.,. S11%,  111 Vl./111‘.1 1161. 
	 ragu 	U.L J 

> >> » Heel veel sterkte!! 
> » » 
> » » Hartelijke groet, 
> » » Stichting Zorgen na Coma 
>>>»   
> » » Sarah Groenendijk 
> » » 
»>»   
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Onderwerp broer die in coma ligt en eventueel naar 
een verpleegtehuis moet 

Afzender 
Ontvanger <info@zorgennacoma.nl> 
Datum 	2015-06-02 23:25 
Prioriteit 	Normaal 

Van: 
Onderwerp: broer die in coma ligt en eventueel naar een verpleegtehuis moet 
Telefoonnummer: 

Bericht inhoud: 
Hallo, 

Via google ben ik bij jullie site terecht gekomen en hopelijk kunnen jullie ons 
helpen met het geven van informatie. 
Mijn broer heeft 10 mei een fietsongeluk gehad en heeft daarbij hersenletsel 
opgelopen. Na een dag is hij uit coma gekomen en het ging zo goed dat hij na 5 dagen 
van de is of mocht helaas is het 2 dagen later mis gegaan. 
De druk in zijn hoofd is zo erg opgelopen dat ze hem hebben geopereerd om de druk te 
verminderen. Zondag 17 mei hebben ze hem geprobeerd bij te laten komen helaas nog 
zonder resultaat. 
Vanmiddag hebben we een gesprek gehad waarin de arts vertelde dat hij in een hele 
diepe coma ligt en dat we na moeten gaan denken over zijn toekomst. Beetje dubbel 
allemaal omdat we vorige week te horen kregen dat de zwelling eerst moest afnemen 
voordat ze iets kunnen vertellen. Deze arts deelde ons mee dat als hij een 
longontsteking zou krijgen hij niet wist of hij hem dan wel terug wilde hebben op de 
is en aan de beademing zou gaan leggen heel raar allemaal. Hij zag dat we hiervan erg 
van slag waren en heeft deze uitspraak terug gedraaid wel kregen we te horen als er 
iets zou gebeuren ze hem niet gaan reanimeren en hij daar ook een verklaring voor 
afgaat geven aan de afdeling neurologie. 
Hij ligt niet meer aan de beademing en is koortsvrij daarom willen ze hem aanstaande 
donderdag ontslaan van de is en komt hij op de afdeling neurologie te liggen. Hij gaf 
ook aan dat als daar geen veranderingen optreden hij naar een verpleegtehuis moet 
Eigenlijk moeten we zelf maar uitzoeken waar hij het beste naar toe kan gaan. Wij 
wonen in Overijssel en hij weet niet of daar mogelijkheden zijn. 
Weten jullie waar we deze informatie kunnen vinden? 

Groet 

Deze e—mail is verzonden vanuit het contactformulier op Zorgennacoma 
http://zorgennacoma.n1   
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Onderwerp Broertje en nieuwe woonlocatie 
Afzender 

Ontvanger <info@zorgennacoma.nl> 
Datum 	2015-06-25 11:42 
Prioriteit 	Normaal 

Van: 
Onderwerp: Broertje en nieuwe woonlocatie 
Telefoonnummer: 

Bericht inhoud: 
Mijn broertje heeft vorig jaar september een zwaar ongeval gehad. 
Hij is in een coma terecht gekomen. 
Op dit moment is er geen sprake meer van coma, maar wel van een zeer laag bewustzijn. 
Hij heeft een traject van ziekenhuis, verpleeghuis en revalidatie achter de rug. 
Er wordt nu geadviseerd om een woonlocatie te zoeken. 
waarbij behandeling van fysio, ergo, logo en andere therapieen zoals muziektherapie 
wenselijk zijn. 
Wij als familie en ook zijn behandelend arts, vinden het belangrijk dat het een 
woonlocatie wordt waar sfeer en afstand tot familie en vrienden dichtbij is. 
We hebben deze plek gevonden. 
Alleen nu wil het zorgkantoor hier niet in mee. 
Het zorghotel wat we gevonden hebben is niet gecertificeerd. 
Dus er wordt niets vergoed. 

Ik zou heel graag hulp willen hebben in hoe we dit kunnen oplossen. 
We zijn nu bijna 9 maand verder na het ongeluk. 
We willen mijn broertje weer richting "huis" hebben. 
Zodat we hem kunnen bezoeken als we dat willen, zonder 3 uur te moeten reizen. 
Hij fleurt echt op als er bezoek komt. 

Help! 

Hartelijke groet 

Deze e—mail is verzonden vanuit het contactformulier op Zorgennacoma 
http://zorgennacoma.nl   

http://www.zorgennacoma.nlfroundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=206&_mbox=I... 19-1-2016 



(4.itr)„cskt c)a 

G4•5%, J. Vl L 

Onderwerp Re: vragen over VIN behandeling 
Afzender 
Ontvanger <info©zorgennacoma.nl> 
Datum 	2015-10-31 10:53 

Beste Sarah, 

Dankjewel voor je reactie. Hoe gaat het nu met je zus? Ik hoop van harte dat Naar 
herstel vordert! 

In zal later vandaag Osman Elmaci bellen, hartelijk dank voor zijn nummer. Ik hoop 
dat hij misschien wat licht kan schijnen op waar ik op moat letten met betrekking tot 
zorgzwaartepakketten en dat soort voor mij tot voor kort onbekende concepten. 

Wat me opvalt in je antwoord is dat er er inmiddels blijkbaar meerdere tehuizen zijn 
die de VIN methode aanbieden, behalve Nieuw Berkendael in Den Haag en een tehuis in 
Groningen (Leijpark in Tilburg komt voor mijn man niet in aanmerking, omdat hij 50 
is). Weet je misschien of ik ergens een lijst kan vinden met tehuizen die VIN 
aanbieden? En is die behandeling altijd het beste en moet ik daar al mijn kaarten op 
inzetten? Of zijn er andere zaken waar ik ook heel goed op moet letten qua kwaliteit 
van de zorg en therapie? Ik begin nu, vandaag precies 5 weken na het ongeluk, steeds 
meer 'leven' terug te zien in zijn ogen, de logopediste ziet dat er eenvoudige ja/nee 
communicatie mogelijk is door middel van bewegingen van zijn rechterbeen/voet, hij 
kan op mijn verzoek een vuist maken van zijn rechterhand en die daarna weer openen. 
Dus dat zijn echt stappen vooruit en misschien is dan een andere behandeling weer 
beter? Hoe kom ik daarachter en wie kan dat echt goed beoordelen? En waar kan ik 
mogelijk nog meer op vergeten te letten in mijn zoektocht? Als een tehuis verder weg 
de beste kans geeft, dan wil ik daar ik principe voor kiezen, maar ik wil wel een zo 
gefundeerd mogelijke keuze maken. 
Sorry voor de lawine aan vragen... Ik hoop dat jij, of iemand anders, mij ermee kan 
helpen 
Ik voel mij als een reiziger die zonder kaart op een onbekend continent gedropt is en 
voortdurend verdwaalt op zoek naar de juiste weg. Alle antwoorden die ik op vragen 
krijg roepen weer vele nieuwe vragen op en ik heb voortdurend het gevoel dat ik niet 
genoeg weet en allerlei belangrijke zaken mis. Gekmakend, naast het enorme verdriet 
om mijn man, en eigenlijk mijn hele leven, zo in puin te zien liggen. 

Nogmaals dank voor deze stichting en jullie belangrijke werk! 

Hartelijke groet, 

Op 29-10-2015 om 21:10 schreef info@zorgennacoma.nl:   
Baste 

Bedankt voor je e-mail en voor je aanmelding voor de lotgenotenbijeenkomst. 
Wat een indrukwekkend verhaal! En helaas ook zo herkenbaar, vooral de uitspraken 
over de prognose van de 'specialisten'. 
Het klopt, dat een VIN behandeling beschikbaar is in Nederland. Helaas zijn er nog 
niet veel zorginstellingen die hiermee werken, omdat dit door de verzekering niet 
wordt vergoed. Wij zijn, met nog neer partijen, bezig om dit (hopelijk) wel voor 
elkaar te krijgen. Het Zorginstituut Nederland buigt zich momenteel over ons 
dringende verzoek om VIN beschikbaar te krijgen voor alle patienten in Nederland. 
Vooralsnog bieden dus een aantal tehuizen in NL maar het VIN programma aan. Laden 
van onze Stichting hebben zelf goede ervaringen met Crabbehoff in Dordrecht 

Helaas beiden niet dichtbij huis, in jouw geval. Wel is het zo dat verblijf in een 
zorginstelling voor een VIN-behandeling meestal geen jaren zal duren, dat is 
misschien lets om te overwegen in je beslissing om wel of niet voor een bepaalde 
installing te kiezen. Bij mijn zus hadden wij zelf altijd het gevoel, beter verder 
weg voor ons, maar wel een betere kans op meer herstel voor mijn zus. Maar ik 
begrijp ook heel goed dat dat voor iedereen weer anders is. Het ligt natuurlijk heel 
erg aan in welke situatie je zit. 
Voor wet betreft je vraag over het inkopen van zorg met het PGB kun je het beste 
even contact opnemen met Osman Elmaci, onze voorzitter. 
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Je kunt hem bereiken op telefoonnummer 	, bij voorkeur zaterdag of morgen 
na 17:00 uur. 

Ik stuur je in een andere e-mail even de informatie m.b.t. de lotgenotenbijeenkomst 
van 7 november. 
Tot dan! En als we voor die tijd nog iets voor je kunnen betekenen, laat het dan 
a.u.b. weten. 
Heel veel sterkte! 

Hartelijke groet, 
Stichting Zorgen na Coma 

Sarah Groenendijk 

schreef op 2015-10-28 09:07: 
Van: 
Onderwerp: vragen over VIN behandeling 
Telefoonnummer: 

Bericht inhoud: 
Baste mensen, 

Hartelijk dank voor deze stichting en website! 
Op 2.6 september heeft mijn man 	(50 jaar) zeer ernstig hersenletsel 
opgelopen toes hij op de fiats aangereden ward door een tram. 
Sindsdien zit ik in een emotionele achtbaan van het slechte snort en 
loop ik aan tegen alle problemen die op daze website genoemd worden: 
niet genoeg informatie, kennis en hulp van arisen. en. ziekenhuizen. Dus 
ben ik naarstig op rock near de baste behandeling Your mijn man, die 
inmiddels buiten acuut levensgevaar is, maar waarover mij telkens 
ingepeperd wordt dat de prognose 'zeer zorgelijk' is. 
Inmiddels heb ik uitgevonden dat er zoiets als een VIN behandeling 
bestaat, heb 1k Nieuw Berkendael gebeld voor informatie en probeer• ik 
in contact to komen met de transferverpleegkundige die over mijn man 
goat. Ik heb nog Been idee of hij in Nieuw Berkendael terecht Ivan, wat 
voor financiele consequenties eraan zitten, en daarnaast ben ik ook op 
rock naar een mogelijkheid om hem dichter bij ooze woonplaats 
Amsterdam te later revalideren op een niveau dat your hem het baste 
is. 1k las in de blogs van Jan Lavrijsen en Henk Eilander op het 
Kennisplein Gehandicaptensector dat er gewerkt wordt aan verbinding en 
meer kennis bij instellingen en hoop dat het misschien mogelijk is um 
gespecialiseerde zorg in te kopen via. een PGB•of :Lets dergelijks en 
dan in te zetten in een verpleeghuis in Amsterdam. Heel graag zou ik 
over dit snort. kwesties met iemand van jullie telefonisch van 
gedachten wisselen, is dat mogelilk? 
Ik hoor het graag. 

Net vriendelijke groet, 

-- Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op Zorgennacoma 
http://zorgennacoma.n1   
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Onderwerp: aortaklepinsufficientie en vegetatieve toestand 
Datum: 2015-06-06 11:43 
Afzender: 
Ontvanger: infoazoraennacoma.n1  

Van: ; 
Onderwerp: aortaklepinsufficientie en vegetatieve toestand 
Telefoonnummer: 

Bericht inhoud: 
Geachte heer/mevrouw, 

Na een lange zoektocht heb ik eindelijk en ook hopelijk de juiste ervaringsdeskundigen gevonden. Ik 
ben in contact gekomen met deze stichting via hersenstichtino.nl. 1k hoop dat jullie ons kunnen 
helpen met medische adviezen over mijn moeder, 

Mijn moeder kreeg op 27 december 2014 een hartstilstand. De oorzaak van deze hartstilstand was 
een aortaklepinsufficientie. Gelukkig werd zij succesvol gereanimeerd door de ambulance en daarna 
opgenomen in het ziekenhuis. Mijn moeder heeft door de hartstilstand veel cerebrale schade 
opgelopen en verkeerd sindsdien in een vegetatieve staat van bewustzijn. 

Op 2 februari 2015 werd mijn moeder ontslagen uit het ziekenhuis en opgenomen in WZH Nieuw 
Berkendael (Den Haag). Hier heeft zij een prikkelprogramma van 12 weken ondergaan met een 
negatief resultaat. Mijn moeder staat nu in de wachtlijst bij het verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht 

http://www.zorgennacoma.nlfrouncicube/?_task—mail&_safe=0&_uid=785&_mbox=I... 19-1-2016 
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(woonplaats). 

Mijn grootste zorg nu is dat mijn moeder nog steeds Iijdt aan een aortaklepinsufficientie. Al in het 
ziekenhuis (Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht) werd ons verteld dat het niet-medisch 
verantwoord is om patienten in een vegetatieve toestand te opereren. Wel kreeg mijn moeder 
plastabletten om het probleem te verminderen. Weet u misschien wat er gedaan kan worden om mijn 
moeder te genezen van een aortaklepinsufficientie? 

Ook zou ik graag in contact willen komen met mantelzorgers wiens geliefden in zo een toestand 
(hartproblemen en vegetatieve toestand) verkeren. Ik hoop dat jullie mij daarmee kunnen helpen. 

Met vriendelijke groeten, 

Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op Zorgennacoma htto://zorgennacoma.n1 

http://www.zorgennacoma.nlfrouncicube/?_task=mail&_safe=0&_uid=785&_mbox=I... 19-1-2016 
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Onderwerp coma 
Afzender 
Ontvanger <info@zorgennacoma.nl> 
Datum 	2015-02-24 21:33 
Prioriteit 	Normaal 

Van: 
Onderwerp: coma• 
Telefoonnummer: 

Bericht inhoud: 
Wij als familie van 	hebben een dringende vraag aan u. Vrijdag vier 
weken geleden heeft mijn scnoonzus 	een ernstig ongeluk gehad. Zij is 
op de fiets aangereden door een auto en is heeft hierdoor ernstig hersenletsel 
opgelopen. Momenteel ligt zijn op de afdeling neurologie in het AMC. Ze is niet bij 
bewustzijn. ze ademt in combinatie met een canule, heeft een mooie hartslag en 
saturatie. 

Mijn schoonouders zijn afgelopen maandag op gesprek geweest bij een verpleeghuis in 
Zaandam. Ook hebben wij contact gehad met de heer H. Eilander. 

Als familie willen wij de allerbeste behandeling voor 	Zoals u zal begrijpen 
zijn we radeloos. Het AMC wil graag zo spoedig mogelijk 	kwijt. 

Uw organisatie heeft ervaring op dit gebied en om die reden stuur ik u deze mail. 
Mijn schoonvader heeft vandaag contact gehad met E Hartong. U kunt ons vast helpen om 
de beste behandeling voor Danita to kunnen vinden. 

is 31 jaar oud 
heeft altijd een gezonde conditie gehad 
was actief in scouting en de plaatselijke gemeenteraad (CDA). 

Wij zouden het fijn vinden wanneer u ons een reactie geeft. 

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 
en mijn schoonvader op telefoonnummer 

Met vriendelijke groet, 

Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op Zorgennacoma 
http://zorgennacoma.n1  
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Onderwerp Bericht voor Sarah Groenendijk.... 
Afzender 

Ontvanger <info@zorgennacoma.nl> 
Datum 	2015-06-25 00:10 

Hoi Sarah, 

Hoe gaat het met je? En maakt je zus nog kleine stapjes? Ik hoop het maar.... 
We hebben het afgelopen jaar of en toe gemaild over mijn (ex-)-vriend ! 	die een ernstig auto- 
ongeluk heeft gehad. De Iaatste berichten waren geloof ik dat hij in afwachting was van een plek in 
Zuidhorn. Het spijt me dat ik geen updates meer heb gegeven. Ik ben even volledig afgeknapt geweest. 
Vast herkenbaar.... Ik weet niet of je het op prijs stelt, maar een korte update. 	bleek ernstig 
uitgedroogd, ondervoed en was zichzelf al behoorlijk aan het vergiftigen toen hij in Zuidhorn kwam. Zijn 
conditie was zo slecht dat ze de eerste zes weken bijna geen therapie konden geven. Daarna knapte hij 
flink op. Het is duidelijk dat 	taal goed begrijpt. Hij lacht om grappen, volgt tv en kan lezen. 
Spreken niet, wel heel veel geluiden. Communicatief is hij niet consequent genoeg. Wel heeft hij humer 
en leeft helemaal op als er visite komt en is dan alert. Lichamelijk is hij er erg slecht aan toe, kan alleen 
zijn polesen wat vingers en zijn linkerbeen nog wat bewegen. 
Inmiddels is hij uitbehandeld en hebben we een goede woonpiek gevonden dichtbij. Geen verpleeghuis, 
maar een instelling met de nadruk op persoonlijk zorg. Ze willen alles weten van het 
stimuleringsprogramma en de kwaliteit van leven voor 	op alle mogelijke manieren zo groot 
mogelijk maken (bijv hydrotherapie proberen etc).De eigenaar is zijn vrouw verloren aan Alzheimer 
toen ze 37 was en hij vond het afschuwelijk dat zijn vrouw de Iaatste jaren in een verpleeghuis 
verpleegd werd. Vond het onbegrijpelijk dat er geen plek was voor jonge mensen met 
hersenaandoening en het meest verschrikkelijke hoe de zorg zo uitgehold is dat er amper tijd is. Het 
voelt zo goed deze plek.... 
De relatie met zijn familie is goed de Iaatste maanden, Vooral zijn zus heeft ook grote drive het beste 
te willen. Gelukkig. Zij heeft me ook gevraagd haar met jullie in contact te brengen. 
Ze stuurde me dat het Zorgkantoor niet wil betalen vanuit de Zorgindicatie. Nu weet ik niet precies 
wat.... Voor zover ik het begrepen heb gaat het om het felt dat er geen vaste arts in de instelling 
aanwezig is. Nu hebben ze wel een arts gevonden die 	I wil bieden wat de indicatie vereist, maar 
dat het kantoor niet wil betalen hiervoor. 

In elk geval vroeg ze me haar nummer te geven, met de vraag of jullie misschien contact met haar 
zouden willen opnemen... Ze heet 

Groetjes en alvast bedankt! 

http://www.zorgennacoma.nl/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=205&_mbox=I... 19-1-2016 
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Re: Advies gevraagd; Mijn (ex)vriend ligt 
Onderwerp bijna vier weken in coma, moeder en zus 

hebben hem opgegeven 
Afzender 
Ontwanger <info@zorgennacoma.nl> 
Datum 	2014-12-15 12:16 

Hoi Sarah, 

Sorry voor de late reactie en dat je zo tang niets van me gehoord hebt. Het gaat heel heel langzaam.... 
Maar hij lijkt nog steeds stapjes te maken. Hij ligt nu al bijna 5 weken in een verpleeghuis in afwachting 
voor een plek in Zuidhorn. De neuroloog beaamde na het zien van de filmpjes, dat hij inderdaad 
min imaal bewust is en niet vegetatief!!! En dat hij dus wel eerst naar een reactiveringscentrum moet. In 
het verpleeghuis waar hij nu ligt hebben ze nog nooit een 'coma'-patient verzorgd/behandeld. De 
meiden zijn hartstikke lief voor hem en leven mee. Maar ook de arts is verlegen met de situatie. Er zijn 
dan ook al weer verschillende dingen gebeurd op het gebied van zorg die wat mij betreft veel sneller 
geregeld zouden moeten worden. Zijn familie blijft heel afwachtend, wat de dokter zegt.... En dat zorgt 
voor veel frustratie. Maar ik probeer er omheen t doen wat ik kan.... 
Moeilijk maar dat is nu de enige manier. Zuidhorn moet binnen nu en twee maanden plek hebben... Ik 
hoop dat hij zo snel mogelijk terecht kan. 
Ik hou je op de hoogte.... 

Bedankt voor je mail! 

Groetjes, 

2014-12-01 8:50 GMT+01:00 <info*zoroennacoma.n1>: 
Hoi ! 

Hoe gaat het nu met jullie? 

Groet, 
Sarah 

Ichreef op 2014-10-21 21:18: 
Hoi Sarah, 

Bedankt voor je openhartigheid! Wat een ongelooflijk verhaal... Wat 
vreselijk frustrerend moet die periode zijn geweest... Zeker nu is 
gebleken dat jullie echt gelijk hadden. Wel fijn te horen dat ze nog 
steeds kleine stapjes maakt, maar het moet ook erg moeilijk zijn voor 
jullie dat ze geen emoties toont nog... 

Wel goed dat je dit werk doet! Voor mij erg fijn om zo een beetje de 
weg te kunnen vinden... 

Met je informatie over de centra ga ik vast aan de slag voor wat 
betreft zijn zorgverzekering. Kijken of Duitsland misschien een optie 
is. Weet je welke centra in Duitsland? 

Ik zal je inderdaad op de hoogte houden. 

Bedankt! 

2014-10-20 21:01 GMT+02:00 <info@zoraennacoma.n1>: 

http://www.zorgennacoma.nl/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=66&_mbox=1N... 19-1-2016 
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Beste 

Fijn te lezen dat je in gesprek bent gegaan met zijn zus. En zeker 
fijn te lezen dat jullie nu meer op een lijn zitten. 

Mijn zus heeft nu ruim 3 jaar zeer ernstig hersenletsel. Zij werd na 
8 maanden in vegetatieve toestand te hebben gelegen minimaal bewust. 
Dit begon met het volgen van mensen door haar kamer. Op een gegeven 
moment had ik echt het idee dat ze me echt aankeek, dus ik vroeg 
haar om haar ogen dicht te knijpen en dit deed ze. Daarna vroeg ik 
haar om haar ogen twee keer achter elkaar dicht te knijpen en dit 
deed ze weer. Vanaf dat moment zijn wel alles gaan filmen, omdat de 
arts in het revalidatiecentrum waar ze toen verbleef ons niet 
geloofde. Zij zei letterlijk: Je zus is vegetatief en je zus blijft 
vegetatief. 
Na het knipperen van de ogen kwam het opsteken van haar duim op 
verzoek. Nu 3 jaar verder kan ze weer korte antwoorden geven op 
vragen die wij stellen en ze kan weer eten (niet zelfstandig) en 
drinken (met verdikking). Het is moeilijk te zeggen of ze gelukkig 
is. Ze toont helaas geen enkele emotie. Ook werkt haar korte termijn 
geheugen niet meer, dus ze beseft niet echt wat er met haar aan de 
hand is. Het ene moment is ze helderder dan het andere. 
Maar nu nog zien we dat ze met hele kleine stapjes vooruit gaat. Het 
lijkt voor iemand van buitenaf niet veel, maar voor ons zijn het 
grote stappen. 

Wij hebben van andere families wel hele positieve ervaringen gehoord 
over een revalidatiecentrum in Overpelt, Belgie en ook over het 
Crabbehoff in Dordrecht. Zij geven ook het VIN programma en 
toevallig weet ik dat zij een hele afdeling gaan renoveren om er een 
speciale NAH afdeling van te maken. 

Ook horen wij goede verhalen over revalidatiecentra in Duitsland 
(dat is voor jullie misschien ook nog wel een optie, omdat het 
misschien dichterbij is dan de opties in Nelderland, maar dan zou je 
de zorgverzekeraar zover moeten krijgen). 

Mijn zus woont momenteel in de Plantage in Brielle. Hier zorgen ze 
heel goed voor haar en ook zij gaan op zeer korte termijn een 
NAH-afdeling openen en beginnen met het aanbieden van het VIN 
programma. 

Alvast heel veel succes met het gesprek van de week! Ik hoor graag 
van je hoe het is gegaan. En neem gerust contact op als je nog meer 
vragen hebt! 

Hartelijke groet, 
Stichting Zorgen na Coma 

Sarah Groenendijk 

,chreef op 2014-10-20 11:49: 
Hoi Sarah, 

Heel erg bedankt voor je reactie. En wat een strijd hebben jullie 

http://www.zorgennacoma.nl/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=66&_mbox=IN... 19-1-2016 
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ook 

1 	
! geleverd voor je zus.... Wat naar dat ze zoveel restverschijnselen 

heeft overgehouden... Maar hoe gaat het zelf met haar? Is ze 
gielukkig? 

Eigenlijk afschuwelijk zoals er in Nederland mee om wordt gegaan. 
Niet 

alleen met de patient, maar ook met de familie. Ik heb dit 
weekend 

inderdaad met zijn zus gepraat en ik heb de indruk dat ze 
inmiddels 

weer wat strijdvaardiger is.... Het gesprek met de arisen zal 
later 

deze week zijn. Waarschijnlijk omdat ze hem toch nog wat !anger 
willen 

observeren. Hij heeft de eerste 17 dagen in Enschede gelegen en is 
toen overgebracht naar Hardenberg (Hardenberg is een klein 

ziekenhuis 
en de reden dat voor dit ziekenhuis gekozen is, ligt volgens mij 
alleen besloten in het feit dat het dicht bij huis is...) 

De opties die het ziekenhuis heeft gegeven zijn: Zuidhorn - 
wachttijd 

is drie maanden, Den Haag en lets in de buurt van Emmen. Ik met 
zijn 

zus hierover gesproken. Ik heb gezegd dat het nu cruciaal is dat 
er 

z.s.m. met zijn coma aan de slag gegaan moet worden en dat ik 3 
maanden echt te lang vind.... Ik kon over Emmen niets vinden, maar 

Den 
i Haag leek mij een goede optie. De afstand leek haar ergens 
bezwaarlijk, maar toen ik aangaf dat het nu even niet om ons 

draait, 
I maar om hem en dat deze maanden erg belangrijk zijn, leek dat haar 
inderdaad te overtuigen, gelukkig. Zijn vrienden zullen met liefde 
naar Den Haag rijden en ook voor mij is dit geen bezwaar! 

Ik heb ook al het idee opgevat om te filmen, maar na je tip zal ik 
dit 

gaan doen.... En heel erg bedankt alvast voor de mailadressen. 
Mocht 
! de conclusie van het ziekenhuis niet stroken met mijn ervaringen 
en 

gevoel, dan ga ik me er zeker hard voor maken om hem in elk geval 
in 
I Luik te laten onderzoeken!! 
I 
Fdn dat je zo snel reageerde op mijn mail en bedankt voor de info 

en 
tips! Ik kan hier eerst verder mee, maar ik sluit niet uit dat ik 

weer 
contact opneem met jullie. 

Groetjes, 

2014-10-17 20:52 GMT+02:00 <infoOzoroennacoma.n1>: 

Hallo 

I Hierbij nog even de e-mailadressen van the Coma Science Group in 
Luik, mocht je interesse hebben. Het beste is mailen naar 
comaftula.ac.be  en/of steven.laurevsftulo.ac.be  Je kunt dan melden 

dat 
I je via Stichting zorgen na Coma mailt en je situatie uitleggen. 
I Mocht het via de mail niet lukken, neem dan nogmaals contact met 

http://www.zorgennacoma.nl/roundcube/?_task=inail&_safe=0&_uid=66&_mbox=1N... 19-1-2016 
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ons 
op, dan kunnen we eventueel nog een telefoonnummer van Steven 
Laureys geven. 

Groet, 
Stichting Zorgen na Coma 

Sarah Groenendijk 

Inge Geerligs schreef op 2014-10-17 14:40: 

Van: 
Onderwerp: Advies gevraagd; Mijn (ex)vriend ligt bijna vier 

weken 
in 
coma, moeder en zus hebben hem opgegeven 
Telefoonnummer: 

Bericht inhoud: 
Dag, 

Allereerst ben ik onder de indruk van uw werk. Wat is het toch 
dramatisch geregeld in Nederland! 
Korte schets; 22 september werd ik gebeld door mijn 
exschoonzusje. 
Haar broer en ik hadden ca. 5 jaar een relatie toen zijn vader 
plotseling zelfmoord pleegde. Dit kon hij slecht verwerken, 
waardoor 
we besloten apart te gaan wonen en elkaar de ruimte te laten. De 
afgelopen 2,5 jaar hebben we het verschillende keren geprobeerd, 
maar 
het werkte niet, ondanks dat we elkaars grote Iiefde zijn. Deze 
zomer 
ben ik, compleet tegen mijn gevoel in, hard geweest. En het 
werkte; 
hij pakte de dingen aan die gedaan moesten worden en er kwam 

hoop 
voor 
mij dat uiteindelijk alles goed zou komen. 
Mijn (ex)schoonzusje beide dat mijn geliefde een zeer ernstig 
ongeluk 
had gehad. Zeer veel botbreuken, kneuzingen en kiaplong. De 
artsen 
dachten echter dat hij wakker zou worden, als ze stopten met de 
slaapmedicatie. Dit gebeurde niet en een coma werd vastgesteld. 
Na 
ruim 2 weken begon hij of en toe zijn oog te openen, na 15 dagen 
deed 
hij ze voor het eerst beide open. Na 17 dagen hebben de artsen 
mijn 
schoonzusje tussen neus in lippen door verteld dat ze meer 
reactie 
hadden verwacht intussen en schetsten de NRW of vegetatieve 
staat. 
Ik was woest, geen officieel gesprek (er was gevraagd of ze even 
wilde 
blijven na het bezoekuur, ze had niemand bij zich!)en in mijn 
optiek 
veel te snel om dit te roepen! Op CT en EEG-scan na, zijn er 
namelijk 
geen scans gemaakt (geen fMRI of PET)Hij heeft geen 
hersenzwelling, 
hersenbloedingen of zuurstoftekort gehad en met 34 jaar is hij 
relatief Jong. Zijn moeder, die sinds het ongeluk amper aan zijn 
bed 
is geweest ('1k kan dat niet', zegt ze steeds), vertelde vrijdag 
toen 

http://wwvv.zorgennacoma.nliroundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=66&_mbox=IN... 19-1-2016 
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we bij hem in de kamer waren dat ze hem direct de tweede dag al 
had 
opgegeven. 
Zijn zusje heeft dit eigenlijk gedaan na het nieuws van de 
arts.... Ik 
heb van mijn schoonfamilie alle ruimte gekregen om hem te 
bezoeken, 
maar aangezien we vanaf het begin al verschillend in de situatie 
stonden, hebben we elkaar niet heel veel gesproken. Wel wilden 

ze i 	mij 
de ruimte geven omdat ze weten hoeveel ik voor hem beteken en 
hoeveel 
hij voor mij betekent. En dat we allebei het liefst samen oud 
zouden 
warden... Maar omdat we niet samen zijn neemt de familie 
uiteindelijk 
de beslissingen. 
Wat ik precies van jullie wil, vind ik lastig te omschrijven. Ik 
kan 
het gewoon niet boiwerken in mijn hoofd dat zijn zus en moeder 
hem 
opgeven terwijl hij nog zo verschrikkelijk hard ligt te knokken. 
Ik 
zie dagelijks kleine verbeteringen. En ik heb heel erg sterk het 
gevoel dat er momenten zijn waarop hij een vorm van bewustzijn 
heeft. 
En ook dat die momenten vaker beginnen voor te komen. 
Hij is gelukkig naar een ander ziekenhuis gebracht afgelopen 
dinsdag, 
waar ze opnieuw zijn begonnen met onderzoeken Een vorm van 

second 
1 i 	opinion. Maar over een fMRI is nog altijd niet gesproken. Na het 

weekend volgt een gesprek over deze onderzoeken waar ik gelukkig 
bij 
mag zijn. 
Nu is er een gesprek gaande over de opties voor mijn vriend na 
het 
ziekenhuis. Ik had al opgevangen dat ze keken na twee plekken 

een 
I 	aardig eindje hier vandaan. Dus dit zal gaan om revalidatie 

en/of 
reactivering... Omdat ik echt keihard wil vechten het beste voor 
hem 
te realiseren nu, en zijn moeder en zus keihard op de vlucht 

om 
zichzelf te beschermen omdat ze het niet aankunnen, kan dit een 
lastig 
gesprek worden maandag. Het lijkt er naar toe te gaan dat het 
ziekenhuis en ik nog kansen zien voor hem, maar dat zijn familie 
hier 
anders over lijkt te denken. Dit dillema horen jullie 
waarschijnlijk 
niet vaak... Het kan er ook nog op neer komen dat ik alleen wil 
vechten en dat het ziekenhuis met de familie meegaat.... 
Ik weet echt niet wat te doen. Kan ik een fMRI eisen?? Of is dit 
ook 
nog eens een verzekeringskwestie? 
Omdat er geen bloedingen, zwellingen of zuurstofgebrek zijn/is 
geweest, is toch alleen via fMRI of PET echt iets te zeggen over 
de 
beschadigingen van zijn hersenen? 
En natuurlijk wil je als geliefde of naastbestaande graag dingen 
zien, 
maar waarom monitoren ze niet bijvoorbeeld mij met hem? Mijn 
inziens 
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1 G heeft het voor hem namelijk ook bar weinig zin to laten merken 
ii I aan 

zijn familie dat hij er nog is, aangezien ze beiden geloven dat 
hij er 
niet (meer) is.... Hem hebben opgegeven.... 
Ik hoop echt dat jullie mij een beetje kunnen helpen. Ik heb het 
gevoel dat het gesprek na het weekend erop of eronder is voor 
hem... 
Eike dag die langer duurt is natuurlijk niet gunstig, maar nu de 
best 
mogelijke zorg lijkt me wenselijk. Zeker omdat hij zelfstandig 
ademt 
(met kiaplong, zwaargekneusde longen en 8 gebroken ribben).... 
Slechter dan een jaar als vegetatief bestempeld worden en 
opgeborgen 
worden in een verpleegtehuis is toch niet mogelijk? 

Warme groet, 

Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op 
Zorgennacoma 

1 http://zoroennacoma.n1  [1] [1] 

Links: 

[1] htto://zoroennacoma.n1 [1] 

Links: 

[1] http://zorciennacoma.n1  

http://www.zorgennacoma.nl/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=66&_mbox=1N... 19-1-2016 
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Toen mijn zus 3,5 jaar geleden in coma raakte, wist ik niet eens dat het 
kon, iemand die in coma raakt en in coma blijft. Al snel kwam ik erachter 
dat het dan geen coma meer heet, maar 'vegetatieve toestand' of `niet-
responsief waaksyndroom'. Helaas was dat niet het enige waar ik achter 
kwam. In het ziekenhuis merkten wij dat je niet meer meetelt in deze 
maatschappij als je niet vlug genoeg weer reageert op prikkels. Je wordt 
dan al snel afgedankt. Er wordt te vroeg gezegd dat iemand nooit meer bij 
bewustzijn zal komen. lk vind dat je dit pas echt kunt vaststellen als er 
gedegen onderzoek is gedaan naar het precieze letsel van de patient. 

Geen plek voor patienten 
Na grondig speurwerk op het Internet en diverse telefoontjes kwam ik tot de 
ontdekking dat er in Nederland geen enkele plek is waar gedegen 
onderzoek kan worden gedaan. Als je geluk hebt met je zorgverzekering 
kun je voor onderzoek naar het buitenland, maar dit is helaas niet het geval 
voor de meeste patienten. 
Mensen ouder dan 25 jaar kunnen in Nederland na hun ontslag uit het 
ziekenhuis niet eens op een geschikte manier revalideren. Ze worden aan 
hun lot overgelaten, net als de familie van de patient. Wij moesten als 
familie zelf een plek zoeken waar we met mijn zus naartoe konden, want in 
het ziekenhuis wisten ze dat niet. 

Mijn zus van 33 in een verpleeghuis 
Als familie staat je wereld op zijn kop. Mijn zus is er nog wel, maar ze is er 
ook weer niet. Ze was pas 33 en nu moesten we een geschikte plek voor 
haar zoeken in een verpleeghuis. Geen enkele instantie kon ons hierin 
adviseren. Als familie ga je dus maar of op hetgeen de 'specialisten' je 
vertellen. Maar uit ervaring weet ik nu dat zij het lang niet altijd juist hebben. 
Mijn zus kwam terecht in een verpleeghuis waar ze niet met deze patienten 
konden omgaan. Ze kreeg de ene longontsteking na de andere. Uiteindelijk 
hebben we hear laten overplaatsen naar een zorginstelling die wel over de 
juiste soon zorg beschikte . Het gevolg daarvan was dat wij iedere dag 
twee uur moesten reizen om bij mijn zus op bezoek te kunnen. 

Eindelijk contact 
Na acht maanden kwam mijn zus bij bewustzijn, maar ook in deze instelling 
werd letter* tegen ons gezegd: 'Ze is vegetatief en ze blijft vegetatief. Op 
een gegeven moment was ik alleen met mijn zus toen ik het idee had dat ze 
me echt aankeek. lk vroeg haar om haar ogen dicht te knijpen en dit deed 
ze! Daarna vroeg ik haar om haar ogen twee keer achter elkaar dicht te 
knijpen en dit deed ze ook. Nu wist ik zeker dat ze me hoorde en me 
begreep. lk haalde er gefilk iemand van de verpleging bij en gelukkig 
reageerde mijn zus weer op mijn vraag. We bleven dingen uitproberen en 
na een tijdje stak ze ook op verzoek haar duim op. Nadat wij de reacties 
van mijn zus als 'bewijs' hadden gefilmd en er een onderzoekster van UMC 
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St Radboud was geweest, die na tests bij mijn zus zei dat ze toch echt 
minimaal bewust was en niet vegetatief werden wij eindelijk wel serieus 
genomen. Uiteindelijk wilde deze zorginstelling mijn zus geen therapie 
meer bieden, omdat ze geen ingang meer zagen. 

'Hallo!' 
Mijn zus woont nu in een verpleeghuis in de buurt. Ze is volledig bij 
bewustzijn, wel met emstige restverschijnselen. Ze praat, ze kan weer vast 
voedsel eten, ze kan weer drinken, et cetera. Voordat mijn zus ging praten, 
slaakte ze alleen maar een soort kreten. De logopediste zei dat ze 
misschien probeerde te praten. Wij dachten dat dat niet meer kon, maar 
we vroegen toch iedere keer dat we er waren aan mijn zus of ze 'hallo' 
wilde zeggen. We bleven dit volhouden tot ze ineens 'hallo' terugzei! Wat 
een wonder! Mijn zus, die door iedereen opgegeven was. Waarvan 
iedereen had gezegd dat ze altijd vegetatief zou blijven. Waarvan wij zelfs 
overtuigd waren dat ze nooit meer zou kunnen praten, dat we haar stem 
nooit meer zouden horen, zei 'hallo' tegen ons. Mijn ouders en ik hebben 
naast het bed van mijn zus staan huilen van blijdschap! 

Geef deze patienten een kans 
De neurochirurg zegt dat het een wonder is wat mijn zus allemaal kan. Ze 
zoudit volgens de hersenbeschadigingen die te zien zijn op de MRI-scan 
helemaal niet kunnen. Er wordt te vaak alleen naar scans gekeken en niet 
verder. Een scan zegt ook niet alles. Of mijn zus gelukkig is, is moeilijk te 
zeggen. Helaas hebben veel mensen haar in de steek gelaten. Wij zullen 
echter altijd voor haar blijven vechten. Met andere families hebben we de 
`Stichting Zorgen na Coma' opgericht. Wij willen dater 
revalidatiemogelijkheden en goede onderzoeksmogelijkheden komen voor 
deze patientengroep. Ook willen wij andere families begeleiden. Moraal 
van mijn verhaal: Geef deze patienten een kans! Heb heel veel geduld en 
geef niet te snel op! 

Sarah Groenendijk, Stichting Zorgen na Coma (exteme link) 
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Aan:  Zorginstituut Nederland 

t.a.v. dhr. J. de Wit, adviseur Zorg Dichtbij 

JWit@zinl.nl 

Goirle, 4-2-2016 

Geachte heer de Wit, 

Op 12 januari jl ontving ik van u het conceptrapport ‘Standpunt Vroege Intensieve Neurorevalidatie 

bij volwassenen met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand’, dat u naar de diverse 

beroepsverenigingen hebt verstuurd ter becommentariëring. Op 15 januari heb ik u laten weten dat 

ik graag ook op persoonlijke titel wil reageren, gezien mijn achtergrond met betrekking tot VIN, het 

feit dat ik vooraf in de gelegenheid ben geweest u te informeren, waar in het conceptrapport ook 

naar wordt verwezen, en mijn kennis op het terrein van research met betrekking tot VIN. Alhoewel u 

daar niet op hebt gereageerd, ben ik toch zo vrij een reactie te geven. U treft de reactie bijgaand aan. 

Deze reactie is mede tot stand gekomen dankzij mevr. dr. V.J.M. Wijnen, die in de periode 2000-2005 

samen met mij het onderzoek naar VIN bij jeugdigen heeft uitgevoerd en, net als ik, op dat 

onderwerp is gepromoveerd.  

Ik vertrouw er op dat u mijn reactie meeneemt in de uiteindelijke rapportage. Ik stel het zeer op prijs 

om hierover te zijner tijd tijdig geïnformeerd te worden. 

Veel succes met de afronding, 

Met vriendelijke groet, 

Dr. Henk Eilander 

Bankven 17 

5052 BA Goirle 

h.j.eilander@brain-consult.nl 

06-25153255 

Bijlage:  Reactie op het conceptrapport ‘Standpunt Vroege Intensieve Neurorevalidatie bij 

volwassenen met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand’ van 

Zorginstituut Nederland. 

mailto:h.j.eilander@brain-consult.nl
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Reactie op het conceptrapport ‘Standpunt Vroege Intensieve 

Neurorevalidatie bij volwassenen met niet-responsief waaksyndroom 

of laagbewuste toestand’ van Zorginstituut Nederland. 
 

Algemeen 

Het conceptrapport laat zien dat het Zorginstituut Nederland (ZiNL) gepoogd heeft een uitgebreid 

beoordelingsproces op te zetten en uit te voeren. Daarvoor mijn complimenten. Desalniettemin 

meen ik dat er over een aantal punten kritische opmerkingen en kanttekeningen te maken zijn. Ik zal 

dit grotendeels onderwerpsgewijs doen, met soms een directe verwijzing naar een concrete pagina. 

Vanwege de leesbaarheid beperk ik me tot de, mijns inziens, belangrijkste punten. 

De conclusie 

Op grond van het proces, zoals dat heeft plaatsgevonden, is de conclusie van ZiNL logisch. Er is geen 

harder ‘wetenschappelijk onderbouwd’ bewijs te vinden dan nu gepresenteerd. Weliswaar zijn er 

veel meer artikelen beschikbaar waarin VIN-achtige behandelingen worden beschreven, maar ten 

gevolge van de hieronder te beschrijven keuzes die ZiNL heeft gemaakt komen deze niet in 

aanmerking voor beschouwing en beoordeling. Ook is duidelijk dat de standpunten uit de praktijk 

voor ZiNL niet opwegen tegen het wetenschappelijke criterium. 

Ik ben verheugd over het advies tot voorwaardelijke toelating, met de opdracht daarbij onderzoek te 

doen. Ik heb wel zorgen over de omvang (hoeveel bedden) en de locatie waar een en ander plaats 

moet vinden en over de feitelijke mogelijkheden tot het uitvoeren van onderzoek en de financiering 

daarvan. Een belangrijk probleem dat op voorhand opgelost moet worden, is welke 

onderzoeksvragen worden gesteld en welke onderzoeksmethodiek gebruikt kan worden, zodat aan 

het eind van het traject de resultaten zullen bepalen of VIN volwassenen wel of niet effectief is en 

niet ten gevolge van (al dan niet vermeende) tekorten in de methode alsnog een afwijzing volgt. 

Terminologie en definities 

ZiNL gebruikt voor de toestand direct na coma de in 2010 geïntroduceerde term ‘niet-responsief 

waaksyndroom’ (Engels: unresponsive wakefulness syndrome) in plaats van ‘vegetatieve toestand’. Ik 

ondersteun die keuze van harte. Het is wel jammer, want leidend tot verwarring, dat daarbij een 

onjuiste afkorting (NWRS) wordt weergegeven in plaats van NWS[1] (Engels: UWS). Dit is het citaat 

uit het oorspronkelijke artikel van Laureys(2010), waarnaar in het conceptrapport wordt 

verwezen[2]: 

Some patients awaken from coma (that is, open the eyes) but remain unresponsive (that is, only 

showing reflex movements without response to command). This syndrome has been coined vegetative 

state. We here present a new name for this challenging neurological condition: unresponsive 

wakefulness syndrome (abbreviated UWS). 

In de beschrijving van de term ‘coma’ wordt aangegeven dat deze toestand permanent kan zijn (zie 

bladzijde 15 bovenaan van het conceptrapport). Dit is echter uitsluitend het geval indien beademing 

wordt gecontinueerd. Dat is in Nederland nooit het geval. Bij alle patiënten wordt op enig moment 

de beademing gestaakt, waarna de patiënt overlijdt, óf overgaat naar de toestand van het niet-

responsief waaksyndroom. ZiNL creëert helaas verwarring met dit statement. Mensen die langdurig 
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in coma zijn (en waarvan wellicht de familie verwacht dat ze ooit nog zullen bijkomen) bestaan (in 

Nederland) niet. Ik heb in 35 jaar nog nooit een patiënt gezien die langer dan 2 à 3 maanden in coma 

(de ogen gesloten en niet wekbaar) verkeerde. In alle gevallen waarin werd gesteld dat een patiënt 

langdurig in coma was, bleek er sprake te zijn van NWS, of zelfs MCS (minimally conscious state).  

De vraag is uit welke publicatie deze beschrijving is overgenomen. De verwijzing onder aan de pagina 

naar Giacino (2002) is vreemd: een artikel van dat jaar komt niet voor in het literatuuroverzicht. In 

een artikel uit 1997 schrijft Giacino dat coma zelden langer duurt dan 4 weken[3] en in een recent 

overzicht schrijft Giacino over coma[4]:  

Coma is a self-limiting state that typically resolves within 2 weeks and transitions into either a 

vegetative state (VS) or a minimally conscious state (MCS).  

In deze publicaties wordt op geen enkele manier melding gemaakt over een mogelijk permanente 

comateuze staat. 

Beschrijving VIN 

De wijze waarop ZiNL de inhoud en doelstellingen van het behandelprogramma Vroege Intensieve 

Neurorevalidatie (VIN) beschrijft (paragraaf 3.1.6.1 op pagina 17/18 en paragraaf 3.4.2. op pagina 21) 

is niet correct. VIN bestaat uit veel meer dan alleen sensorische stimulatie, aangevuld met 

paramedische behandelingen. Het is weliswaar voortgekomen uit een behandelprogramma waarin 

sensorische stimulatie als hoofdonderdeel werd beschreven, in 1997 is het echter opnieuw 

uitgewerkt in een veel breder, veelomvattender en geïntegreerd programma, waarbij alle 

onderdelen met elkaar in relatie staan en op elkaar afgestemd worden door een multidisciplinair 

gespecialiseerd behandelteam. 

De doelen van VIN en de werkwijze staan o.a. beschreven in door mij gepubliceerde artikelen en in 

het ‘Wetenschappelijk eindrapport Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) van kinderen en 

jongeren in een vegetatieve of laagbewuste toestand na ernstig hersenletsel’, op grond waarvan de 

beoordeling over VIN kinderen en jongere in 2006 heeft plaatsgevonden[5-7]. Het valt op dat in het 

conceptrapport bij de beschrijving van VIN en bij het bespreken van de besluitvorming over VIN voor 

kinderen en jeugdigen tot 25 jaar geen enkele referentie wordt gegeven. Het is daardoor voor 

derden lastig om de oorspronkelijke teksten gedetailleerd te bestuderen. 

Voor alle duidelijkheid geef ik hier de hoofdpunten van VIN weer, voor de nadere uitwerking kunnen 

de bronnen worden geraadpleegd, of kan met mij contact worden opgenomen. Het VIN-programma 

zoals ontwikkeld in RC Leijpark bevat vijf hoofdonderdelen:  

 Voorkomen en/of behandelen van medische complicaties: cardiovasculaire disfunctie; 

wondzorg; infecties longen/blaas; huidproblemen; spasticiteit; epilepsie; pijn. 

 Verbeteren van de (belangrijke) basale fysiologische functies: ademhaling: zo snel mogelijk 

afbouw tracheostomie, let op slaapapneu;  voedingstoestand: PEG, let op diabetes en sepsis; 

blaas- en darmfuncties; en mondzorg . 

 Stimuleren van de functionele mobiliteit: houding: zitten, nek- en rompspieren versterken; 

transfers; bewegingsmogelijkheden behouden en uitbreiden; slikken; uitlokken 

(geautomatiseerde) motorische activiteit te beginnen in de zelfverzorging. 

 Verbeteren van het bewustzijnsniveau en de communicatiemogelijkheden:  zintuiglijke 

stimulering en ‘environmental stimulation’ met gebruikmaking van alle zintuiggebieden, 

soms ook multimodaal; sfeer in de leefomgeving: zo snel en zoveel mogelijk bij eigen familie 

(met sturing en instructie); medicatie (Amantadine);  en communicatiehulpmiddelen. 
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 Familiebehandeling:  

• voorlichten: kennis over het brein en de herstelmogelijkheden, over alle belangrijke 

(medische) aspecten; vergroten motivatie en positieve houding;  

• trainen: betrekken bij verzorging én behandeling, wel toezicht houden op adequate 

uitvoering; 

• begeleiden en behandelen: stressreductie; vergroten (emotionele) betrokkenheid; 

aanvragen hulpmiddelen en aanpassingen; kijk op de toekomst; aanreiken andere 

hulpbronnen. 

Het zal duidelijk zijn dat het om veel meer gaat dan alleen zintuiglijke stimulering. De beschrijving op 

pagina 15, paragraaf 3.1.6.2 betreffende de rationale achter de behandeling is dan ook volstrekt 

onvoldoende. Het is niet juist uitsluitend te verwijzen naar (omstreden) behandelingen zoals 

beschreven door LeWinn. Bijvoorbeeld Paul Bach-Y-Rita (1980) heeft in vroege publicaties al 

gewezen op meer neurologische verklaringen voor herstelprocessen[8] en Mark Ylvisaker heeft in 

1985 een zeer uitgewerkte onderbouwing én invulling van een revalidatietraject voor jeugdigen met 

zeer ernstig hersenletsel van ziekenhuis tot thuis gepubliceerd[9]. Beide publicaties (en vele meer) 

hebben wij bij de ontwikkeling van VIN gebruikt ter onderbouwing van de behandelingen. 

Binnen het netwerk i.o. (geïnitieerd vanuit de onderzoeksgroep NWS van het Radboudumc) van 

instellingen waar mensen met bewustzijnsstoornissen worden opgenomen en/of behandeld is het 

afgelopen jaar een aantal keren gesproken over de inhoud van VIN, waarbij werd geconstateerd dat 

het belangrijk is, om op basis van de meest recente inzichten over neurologische herstelprocessen en 

de mogelijkheden om die aan te spreken, de huidige werkwijze tegen het licht te houden en zo nodig 

aan te passen. De hoofdlijnen, zoals hierboven geschetst zullen wel in tact blijven, gezien ook alle 

literatuur waarin vergelijkbare onderwerpen worden beschreven, maar op een aantal punten zullen 

zeker veranderingen nodig zijn.  

Het is in dit kader niet mogelijk hier verder uitgebreid op in te gaan, indien gewenst ben ik zeer 

bereid een uitgebreide onderbouwing te geven van de herstelprincipes die ten grondslag liggen aan 

VIN. 

De familie 

Uit het VIN programma blijkt dat een belangrijk onderdeel is gericht op de naaste familie. Het 

uitgangspunt daarbij is dat veel leed, zorg én zorgkosten te voorkomen zijn als de familie een actieve 

rol kan spelen én als de familie op de lange termijn in staat is met de dan ontstane situatie om te 

gaan[10]. Het valt op dat in het conceptrapport geen aandacht wordt besteed aan dit aspect, ook 

niet als belangrijke uitkomstmaat. Daarmee wordt een belangrijk knelpunt in de huidige gang van 

zaken, zoals uitgebreid aan de orde is gekomen in ‘De Wachtkamer’ (zie pagina 7 van het 

conceptrapport), niet genoemd. Ook al kan dat wellicht niet bijdragen aan de wetenschappelijke 

onderbouwing, het is voor de zorgverleners die met mensen met bewustzijnsstoornissen te maken 

hebben, wel een belangrijk gegeven. Temeer omdat de familie er vaak zelf achter komt wat er in het 

buitenland wel mogelijk is (zie ook pagina 15 t/m 18 van het conceptrapport) en het zelfs is gebeurd 

dat zorgverzekeraars uit coulanceoverwegingen een VIN-achtig programma in het buitenland wél 

financieren. 
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De onderzoeksvraag 

Het eerste doel van VIN is om patiënten bij bewustzijn te krijgen, zodat zij in aanmerking  komen 

voor verdere revalidatie gericht op herstel van functionele vaardigheden en zo mogelijk terugkeer 

naar de maatschappij. Daarvoor is echter veel meer nodig dan VIN: nadat een patiënt bij bewustzijn 

is gekomen moet er een uitgebreid en soms langdurig behandeltraject worden ingegaan om die 

doelen te bereiken. Zo’n traject maakt geen deel uit van VIN, maar valt onder reguliere revalidatie, 

die bij mensen met zeer ernstig hersenletsel in eerste instantie veelal in een verpleeghuis wordt 

uitgevoerd. Het lijkt dan ook logisch bij de beoordeling van de effectiviteit van VIN in eerste instantie 

te kijken naar de mate waarin patiënten bij bewustzijn zijn gekomen. ZiNL heeft echter gemeend om 

het functioneel herstel en de ervaren kwaliteit van leven als cruciale uitkomstmaten te moeten 

aanmerken. Dat is vreemd, want VIN is op geen enkele manier direct daar op gericht. Helaas is dus 

ook de selectie en beoordeling van de literatuur hierdoor gestuurd, wat zeker van invloed is geweest 

op de conclusie.  

Op pagina 20 bovenaan wordt gemeld dat de leden van de ACP van mening zijn dat mensen ook 

slechter af kunnen zijn nadat zij bij bewustzijn zijn gekomen, bijvoorbeeld als hij/zij zich meer bewust 

is van de situatie. Hier ontbreekt een referentie. Het lijkt er op dat hier sprake is van een persoonlijke 

mening, niet gebaseerd op enige evidentie. Ik ben niet bekend met enige literatuur op dit terrein 

waarin aanwijzingen te vinden zijn voor een dergelijke uitkomst. Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat 

mensen met ernstige restverschijnselen na hersenletsel een hogere kwaliteit van leven ervaren dan 

mensen met lichtere restverschijnselen, wellicht omdat er een minder groot beroep wordt gedaan 

op gestoorde functies[11]; zie ook mijn proefschrift, hoofdstuk 7: ‘Long-term quality of life and 

depression after severe brain injury in young patients in relation to coping styles of close 

relatives’[12]. Het is dan ook verwonderlijk dat deze uitspraak, gedaan zonder enige onderbouwing, 

ertoe heeft geleid dat dit een cruciale uitkomstmaat werd.  

Als secundaire uitkomstmaten zijn de bewustzijnstoestand en eventuele nadelige effecten van de 

behandeling meegenomen. Bij de uitwerking van het onderzoek op pagina 21 ontbreekt echter een 

beschrijving van uitkomstmaten van nadelige/ongunstige effecten. Blijkbaar is dit verder niet 

meegenomen, zoals ook blijkt uit de resultaten op pagina 30. Hoe kan het dat een geformuleerde 

uitkomstmaat in de verdere methodiek van het onderzoek niet wordt meegenomen? 

Voor zover ik kan nagaan is er, ondanks het benoemen van 4 verschillende uitkomstmaten, in de 

zoekstrategie niet gezocht op ‘ervaren kwaliteit van leven’, op ‘herstel van de bewustzijnstoestand’ 

of op ‘nadelige effecten’. Daarmee zijn 3 van de 4 genoemde uitkomstmaten niet in de 

literatuursearch meegenomen (zie bijlage 1, pagina 39 van het conceptrapport). Een belangrijke 

omissie. 

Op pagina 21, paragraaf 3.4.5 wordt als minimaal vereiste follow-up periode een half jaar tot één jaar 

genoemd. Voor het meten van functioneel herstel en kwaliteit van leven is dat echter voor deze 

categorie patiënten veel te kort. Uit vele publicaties blijkt dat het herstelproces vele jaren kan 

doorgaan. Wil je het functioneel herstel als cruciaal criterium handhaven dan is een periode van 2 

jaar minimaal, 5 jaar is beter. 
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De beoordeling 

De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van het criterium van de stand van de 

wetenschap en de praktijk. 

Criterium Wetenschap 

De inclusie en beoordeling van de artikelen heeft plaatsgevonden op grond van standaarden zoals 

ontwikkeld voor onderzoek naar de effecten van medicatie of enkelvoudige ingrepen: de principes 

van Evidence Based Medicine (EBM). Gezien de zeer strenge eisen waaraan dergelijk onderzoek moet 

voldoen is het niet meer dan logisch dat er geen hard bewijs wordt gevonden voor de effecten van 

VIN. Het is niet mogelijk om op dezelfde manier dubbelblind gerandomiseerd onderzoek te doen 

naar de effecten van VIN als naar de effecten van een bepaald medicijn. De aantallen zijn te klein, 

randomiseren is (vrijwel) niet mogelijk, en dubbelblind behandelen, dan wel onderzoeken is 

helemaal niet mogelijk. Om die reden worden ook nooit dergelijke onderzoeken opgezet en 

uitgevoerd. Als dit het leidende criterium blijft, zal er nooit hard bewijs gevonden worden. 

Door de keuze voor EBM worden diverse artikelen van de hand van gerenommeerde 

wetenschappers en clinici, waarin uitgangspunten en uitwerking van een VIN-achtig programma 

uitgebreid staan beschreven, niet in een beoordeling betrokken (zie o.a. Dolce[13], Whyte[14] en 

Jox[15]).  

Criterium Praktijk 

Het criterium praktijk wordt in het rapport  Beoordeling stand van wetenschap en praktijk 

beschreven als: ‘dat wat de beroepsgroep als geheel maatgevend vindt, respectievelijk als juiste 

behandelwijze beschouwt’.  Daarvoor wordt te rade gegaan bij de wetenschappelijke verenigingen 

van professionals en bij de patiëntenorganisaties. De bijeenkomst die daarover is georganiseerd is, 

naar ik heb begrepen, slecht voorbereid en in het conceptrapport ontbreekt een verslag van deze 

bijeenkomst. Voor zover ik heb begrepen hebben ALLE toen aanwezige vertegenwoordigers 

uitgesproken dat een VIN-achtig programma van groot belang is voor volwassenen. Dat is dus de 

stand van de praktijk. 

Ik constateer dat dit niet meegewogen is bij het opstellen van het concept advies. Uitsluitend het 

criterium wetenschap en dan ook nog de strengste vorm daarvan lijken leidend te zijn geweest bij de 

uiteindelijke standpuntbepaling. 

Aantallen 

Het conceptrapport is niet duidelijk over de mogelijke aantallen. In de samenvatting wordt het aantal 

geschat op 50 per jaar, zonder vermelding van leeftijdsgrenzen. Op pagina 13 wordt dat herhaald, 

met daarbij in de voetnoot dat als bovengrens de leeftijd van 60 jaar werd genoemd. Het aantal zou 

deels gebaseerd zijn op schriftelijke informatie van dr. Jan Lavrijsen en mijzelf. In de brief die wij  

daarover op verzoek van ZiNL geschreven hebben, vermelden we dat op grond van schattingen (over 

de periode 2000-2003) per jaar 50-60 volwassenen tot 50 jaar wellicht in aanmerking hadden kunnen 

komen voor VIN. Er van uitgaande dat de incidentie bij volwassenen hetzelfde is als bij jeugdigen, 

wat echter niet zeker is. In dezelfde brief vermelden we ook  dat het opschuiven van de leeftijdsgrens 

(bijvoorbeeld tot 60 jaar) tot grotere aantallen leidt, net als het vervroegen van de start van VIN, 

zoals momenteel al het geval is in RC Leijpark en ook in de literatuur wordt aangegeven als zijnde 
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wenselijk (zie ook de opmerkingen in paragraaf 3.2.1 op pagina 18 en in paragraaf 3.4.6 op pagina 21 

van het conceptrapport).  

Op pagina 15 van het conceptrapport wordt vermeld dat er 10-15 plaatsen beschikbaar voor 

kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar (in RC Leijpark). Dit aantal is onjuist. Er zijn (bij mijn weten) 

6-7 plaatsen beschikbaar, waar per jaar 20-25 patiënten behandeld worden. Ook de aantallen die 

genoemd worden met betrekking tot de van VIN afgeleide behandelingen in het Zonnehuis en 

Nieuw-Berkendael zijn onjuist. Het Zonnehuis heeft maximaal 2 bedden beschikbaar, Nieuw-

Berkendael 4 bedden. Hoeveel patiënten per jaar behandeld worden is mij niet bekend. Dat de 

gepresenteerde gegevens afkomstig zijn uit overleg met dr. Jan Lavrijsen en mij kan dan ook niet 

kloppen. 

Onderzoek 

Bij het al dan niet kunnen uitvoeren van een gerandomiseerd onderzoek worden in het 

conceptrapport op verschillende plaatsen vraagtekens geplaatst. Ik heb hierboven al aangegeven  dat 

ik denk dat een dergelijk onderzoek inderdaad zeer moeilijk uitvoerbaar zal zijn. Ik maak wel bezwaar 

tegen de zinsnede in paragraaf 3.4.6, pagina 21, waarin staat ‘De uitvoerbaarheid van een RCT kan 

echter worden bemoeilijkt als behandelaren niet meewerken aan randomisatie omdat zij al overtuigd 

zijn van het bestaan van een voldoende groot effect. Daarvan lijkt hier sprake te zijn’. Met name met 

de laatste zin wordt de suggestie gewekt dat dat de voornaamste reden is dat een dergelijk 

onderzoek tot nu toe niet is uitgevoerd. Het tegendeel is waar. Al in 2006 is door mij gepleit voor de 

mogelijkheid om volwassenen te behandelen, tegelijkertijd met het doen van onderzoek, 

vergelijkbaar met dat wat bij kinderen en jeugdigen is gedaan. Dat verzoek werd niet gehonoreerd, 

zodat het niet mogelijk was om in Nederland wat voor onderzoek dan ook te doen bij volwassenen 

met bewustzijnsstoornissen. Als bovenstaande suggestie waar zou zijn, dan zou dat ook nog eens  

voor ALLE onderzoekers in de gehele wereld moeten gelden, immers nergens is een RCT van 

voldoende hoog niveau uitgevoerd, gezien de literatuursearch.  

ZiNL geeft aan dat onderzoek gedaan zal moeten worden binnen de periode van 6,5 jaar. Er wordt 

geen onderbouwing gegeven van deze periode. Daarbij wordt op pagina 34 aangegeven dat er 

twijfels zijn of het ‘.. in Nederland haalbaar is om een gerandomiseerd onderzoek van voldoende 

omvang op te zetten..’. Zoals ik hierboven al aangaf is het tot nu toe nergens ter wereld gelukt, de 

kans dat dat dan wel in Nederland zal lukken lijkt me buitengewoon klein. Wat wel mogelijk is, zijn 

andere vormen van onderzoek, die op termijn een even grote bewijskracht hebben dan een RCT, 

zoals multiple single case designs[16-19]. Er bestaan ook statistische methoden om de gegevens uit 

dergelijke onderzoeken te toetsen[20, 21]. Indien dergelijke vormen van onderzoek en bewijsvoering 

niet worden opgenomen in de procedures van beoordeling door ZiNL zal het zeer moeilijk worden 

om ooit aan te tonen dat VIN volwassen effectief is. 

Met het toepassen van een ander design kan ook het mogelijke (en goed denkbare) probleem 

worden voorkomen dat families niet mee willen werken aan een RCT. Omdat patiënten niet zelf 

kunnen beslissen zullen familieleden toestemming moeten geven om deel te nemen aan onderzoek 

(nadat medisch-ethische commissies hopelijk goedkeuring hebben gegeven, wat ook nog niet 

eenvoudig zal zijn). Het is niet ondenkbaar dat geen enkel familielid zal instemmen met een RCT als 

daardoor de kans bestaat dat hun getroffen familielid alleen ‘care as usual’ krijgt en geen gerichte 

interventie, ook al is het effect er nog niet van aangetoond.  
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Afronding 

Het conceptrapport van ZiNL vormt een belangrijke basis om een vervolgtraject uit te voeren, waarin 

VIN voor volwassenen in een onderzoeksetting wordt opgezet en uitgevoerd. Het zal van groot 

belang zijn om zowel omvang als inhoud van VIN als de te gebruiken onderzoeksmethoden goed te 

beschrijven. Met daarbij voldoende financiering voor beide, zodat niet gebrek aan middelen de 

oorzaak wordt van een mislukt onderzoekstraject. 

4 februari 2016 

Dr. H.J. (Henk) Eilander 

Klinisch neuropsycholoog 

Senior onderzoeker 
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