
 
 
 
 
 
 
10 jaar Sanquin ThuisService:  
een evaluatie 
 
Patiënten, mantelzorgers en zorgverleners zijn positief 
 
 
 
 
 
 
 
Mattanja Triemstra 
Paul van Kessel 
Ronald Batenburg 
Liset van Dijk 
Anne Marie Plass 
 
 
 
 
 
 



 

Het NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg. Dat onderzoek kijkt mee met de mensen die zorg krijgen en de 
mensen die de gezondheidszorg vormgeven en leveren: patiënten, de overheid, zorgverleners en 
verzekeraars, zorgorganisaties en toezichthouders. Zij bepalen de kwaliteit, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van de zorg.  
NIVEL-onderzoek heeft maatschappelijke en wetenschappelijke impact. Dat is de dubbele missie van het 
NIVEL. Wetenschap en praktijk versterken elkaar. Het onderzoeksproces van het NIVEL is ISO 9001 
gecertificeerd. Elk NIVEL-onderzoek leidt tot een openbare publicatie. Dat is vastgelegd in de statuten. 
Tegelijkertijd zoekt het NIVEL voortdurend naar interactie met de mensen die de resultaten van zijn 
onderzoek kunnen gebruiken. Bij het NIVEL werken ruim 150 mensen, van wie ruim honderd onderzoekers. 
 
 
 
Stuurgroep van dit onderzoek (in alfabetische volgorde): 
• Ronald Batenburg (NIVEL) 
• Liset van Dijk (NIVEL) 
• Vera Hendriks - Huijsen (Sanquin ThuisService) 
• Paul van Kessel (NIVEL) 
• Christine Kramer (Sanquin Plasma Products) 
• Mary Muijs (Sanquin ThuisService) 
• Anne Marie Plass (NIVEL) 
• Paul van Rijn (Sanquin Plasma Products) 
• Mattanja Triemstra (NIVEL) 
• Anke de Veer (NIVEL, t/m jan. 2015) 
• Chantal Zuizewind  (NIVEL, t/m jan. 2015) 
• Janneke Zwiers (Sanquin ThuisService) 
 
Begeleidingscommissie:  
• Filip Eftimov (AMC) 
• Anja Horemans (Spierziekten Nederland) 
• Yvette Jansen (Medisource) 
• Hobert Smink (Medisource) 
• Riet Strik-Albers (Radboud UMC/Amalia kinderziekenhuis) 
• José Verstegen (Stichting voor AfweerStoornissen) 
• Vera Hendriks-Huijsen (Sanquin ThuisService) 
Daarnaast participeerden de leden van de stuurgroep in de begeleidingscommissie.  
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-94-6122-365-4 
 
http://www.nivel.nl 
nivel@nivel.nl 
Telefoon 030 2 729 700 
Fax 030 2 729 729 
 
©2015 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVEL te Utrecht. Het 
gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron 
duidelijk wordt vermeld. 



10 jaar Sanquin ThuisService: een evaluatie, NIVEL 2015 3 

Samenvatting 
 
 
 
Zowel gebruikers als zorgverleners zijn positief over de Sanquin ThuisService (STS) die het mogelijk 
maakt dat mensen thuis medicatie krijgen toegediend met een infuus onder de huid of in een ader. 
Patiënten en mantelzorgers waarderen deze service zeer door de voordelen die het hen biedt en 
de positieve effecten op hun kwaliteit van leven. De behandeling thuis, in plaats van in een 
ziekenhuis, draagt bij aan de zelfstandigheid en participatie in het dagelijks leven en de gezondheid. 
Ook zijn er verbeterpunten voor deze ‘zorg op maat’ aan huis. Dit alles blijkt uit een evaluatiestudie 
van het NIVEL in 2015, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Sanquin ThuisService. 
 
Hoge waardering door patiënten en verbeterpunten 
Patiënten geven de Sanquin ThuisService gemiddeld een 8,8 op een schaal van 0-10. Dit is precies 
één punt hoger dan hun waardering voor de eerdere zorg in het ziekenhuis en iets hoger dan hun 
waardering in 2007 (8,5). Sinds de start gaat het met bijna alle patiënten net zo goed (50%) of zelfs 
beter (46%) dan toen ze behandeld werden in een ziekenhuis. Patiënten hebben overwegend 
positieve ervaringen, vooral in de contacten met de STS-verpleegkundigen en coördinatoren. 
Tegelijk heeft zeker een kwart van hen ook suggesties voor verbetering van deze service.  
 
Zorgverleners positief en betrokken, maar mening over effect op kwaliteit van leven verschilt 
Ook de zorgverleners zijn positief en waarderen de Sanquin Thuisservice gemiddeld met een 8,3. 
Net als patiënten zien zij de voordelen ervan, maar hun mening of zicht op de effecten verschilt. 
Terwijl de ziekenhuiszorgverleners het effect op de kwaliteit van leven lager inschatten dan 
patiënten, schatten de verpleegkundigen die bij de mensen thuis komen dit effect juist hoger in. 
Verder valt op dat STS-verpleegkundigen bovengemiddeld veel werkplezier ervaren in vergelijking 
met zorgverleners in het algemeen. De hoge waardering in combinatie met veel verbetersuggesties 
getuigt van een grote betrokkenheid bij het werken met en voor de Sanquin ThuisService. 
 
Toekomst van de Sanquin ThuisService 
Alle zorgverleners bevelen de thuisservice aan en over het algemeen zien ze veel kansen hiervoor 
weggelegd. Daarbij is wel verbetering mogelijk. Vooral in de logistiek van de leveringen van 
medicatie en materialen, de planning van afspraken met de verpleegkundigen, en de voorlichting 
vooraf. Bovendien hebben patiënten behoefte aan een vast evaluatiemoment, bijvoorbeeld een 
jaarlijks gesprek met de coördinator of eigen verpleegkundige. Hiermee kan de Sanquin 
ThuisService in de toekomst nog beter aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. 
 
Evaluatiestudie 
Deze evaluatie is in 2015 uitgevoerd onder 249 gebruikers (205 patiënten en 44 mantelzorgers) en 
64 betrokken zorgverleners (43 voorschrijvers in het ziekenhuis en 21 STS-verpleegkundigen), in 
opdracht van de Sanquin ThuisService. Doel was om na te gaan wat de gebruikers en zorgverleners 
van deze service vinden en of de zorg goed aansluit op de behoeften van patiënten met 
verschillende aandoeningen (immunologisch, neurologisch of vanwege zwangerschap) en 
toedieningswijzen (subcutaan of intraveneus). Ook is gekeken naar de betrokkenheid en 
werkbeleving van de zorgverleners, en naar hun visie op de toekomst van deze thuisservice. 
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1 Inleiding 
 
 
 
Dit rapport gaat over de Sanquin ThuisService en presenteert de resultaten van een evaluatiestudie 
in 2015 onder patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. Doel hiervan is om de ervaringen en 
meningen van alle betrokken in kaart te brengen, om de mogelijke voordelen en effecten van de 
Sanquin ThuisService ten opzichte van een behandeling in het ziekenhuis aan te tonen, en om 
mogelijke verbeterpunten te identificeren. Zodat aanbevelingen kunnen worden gedaan voor 
optimalisatie en verdere ontwikkeling van deze thuisservice. 
 
 
1.1 Doel en vraagstelling 
 
Dit onderzoek heeft als doel om de Sanquin ThuisService 10 jaar na de start, in 2015, te evalueren 
bij gebruikers (patiënten en mantelzorgers) en hun zorgverleners (voorschrijvers, oftewel artsen en 
verpleegkundigen in het ziekenhuis, en verpleegkundigen van de STS). Om te zien of de STS aansluit 
op de wensen en behoeften van doelgroep, en hoe de thuisservice kan worden geoptimaliseerd 
voor bestaande en potentiele gebruikers en hun zorgverleners. Op basis van de resultaten kan de 
STS besluiten nemen over verdere serviceontwikkeling en eventuele uitbreiding in de toekomst.  
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:  
 

‘Wat vinden de gebruikers en zorgverleners van de Sanquin ThuisService?’ 

 
Het gaat daarbij om de volgende meningen en ervaringen van de diverse betrokkenen: 
- Ervaringen met de uitvoering en medewerkers van de Sanquin ThuisService. 
- Mogelijke voordelen van de thuisservice boven een behandeling in het ziekenhuis. 
- Mogelijke effecten van de thuisservice op de kwaliteit van leven van patiënten. 
- Beoordeling van de thuisservice. 
- Mogelijke verbeterpunten. 
 
Omdat het de ambitie van de Sanquin ThuisService is om ‘zorg op maat’ te leveren door aan de 
wensen en behoeften van alle doelgroepen tegemoet te komen, ongeacht indicatie of 
toedieningswijze, wordt specifiek gekeken of er verschillen zijn tussen subgroepen patiënten. 
Aanname is dat er nauwelijks of geen verschillen moeten zijn tussen de subgroepen naar indicatie 
(immunologisch, neurologisch of zwangerschap) en toedieningswijze (subcutaan of intraveneus).  
Tevens is het de vraag of de twee groepen zorgverleners (de voorschrijvers in het ziekenhuis of de 
verpleegkundigen van de STS) verschillen in perspectief op de Sanquin ThuisService. Tot slot moet 
dit onderzoek uitwijzen of de thuisservice verder kan worden geoptimaliseerd.  
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Zodoende zijn de onderzoeksvragen en subvragen: 
 

1. Wat zijn de ervaringen en meningen van patiënten en mantelzorgers met/over de STS? 
 - Zijn er verschillen tussen patiënten die subcutaan of intraveneus thuis worden behandeld? 
 - Zijn er verschillen tussen patiënten met diverse indicaties (afweerstoornissen/auto-

immuunziekten; neurologische aandoeningen; gynaecologische redenen)? 
2. Wat zijn de ervaringen en meningen van de betrokken zorgverleners?  
 - Zijn er verschillen tussen voorschrijvers (artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis) en 

de verpleegkundigen van de STS? 
3. Welke aanbevelingen volgen hieruit voor de verdere ontwikkeling van de STS? 

 
 
1.2 Achtergrond van dit onderzoek 
 
Hierna volgt een toelichting op de Sanquin ThuisService en de achtergrond van dit onderzoek. 
 
 
1.2.1 Sanquin ThuisService 
Sinds 2005 biedt Sanquin ThuisService (STS) ‘zorg op maat’ aan mensen die thuis worden 
behandeld met een geneesmiddel dat onder de huid (subcutaan) of in een ader (intraveneus) 
wordt toegediend. Daarbij is het totale aantal patiënten dat gebruikt maakt(e) van de STS gegroeid 
naar ongeveer 850. Deze patiënten zijn onder behandeling bij circa 60 artsen. Deze thuisservice is 
een initiatief van Sanquin Plasma Products BV (onderdeel van Sanquin), een not-for-profit 
organisatie voor de bloedvoorziening in Nederland (zie http://www.sanquin.nl/producten-
diensten/plasmaproducten/thuisservice). 
 
Specialistische verpleging thuis 
Het gaat om Medisch-Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) in opdracht en onder 
verantwoordelijkheid van een medisch specialist in het ziekenhuis. Een andere naam voor deze 
specialistische verpleging is ‘ziekenhuisverplaatste zorg’. Deze zorg wordt vergoed uit het 
basispakket van de zorgverzekering. 
 
Toediening van immunoglobulinen  
Bij de Sanquin ThuisService gaat het vrijwel altijd om een behandeling met immunoglobulinen, 
oftewel antistoffen uit menselijk bloed, en soms ook om andere geneesmiddelen die uit 
bloedplasma worden verkregen. De immunoglobulinen worden bij uiteenlopende doelgroepen 
toegediend: bij mensen met afweerstoornissen, neurologische aandoeningen, auto-immuunziekten 
of bij zwangeren met gynaecologische klachten. 
 
Procedure 
De service wordt ingezet door een specialist als de patiënt of een ouder (van een minderjarige 
patiënt) kiest voor een behandeling thuis. STS schakelt dan de apotheek (voor medicatie), een 
ervaren verpleegkundige (voor toediening en begeleiding) en een hulpmiddelenleverancier (voor 
benodigde materialen) in. Voor de coördinatie van de behandeling, de aanvragen en de leveringen 
zijn twee coördinatoren aangesteld: één voor Noord- en één voor Zuid-Nederland. De medicatie en 
benodigde materialen worden aan huis bezorgd.  

http://www.sanquin.nl/producten-diensten/plasmaproducten/thuisservice
http://www.sanquin.nl/producten-diensten/plasmaproducten/thuisservice
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Al naar gelang de wensen en mogelijkheden van de patiënt en diens naaste (mantelzorger) wordt 
ondersteuning geboden bij het klaarmaken van het infuus, het aanprikken, het intraveneus of 
subcutaan toedienen van het geneesmiddel en het loskoppelen. Toediening van de medicatie 
gebeurt dus door de patiënt zelf, een mantelzorger (partner of ouder) of een verpleegkundige.  
Meer informatie over de Sanquin ThuisService is te vinden in bijlage 1. 
 
 
1.2.2 Aanleiding en relevantie 
Sanquin ThuisService grijpt het 10-jarig jubileum aan om de service te evalueren en zich te 
oriënteren op de toekomst. De huidige schaalgrootte maakt het mogelijk om de STS vanuit 
verschillende perspectieven te evalueren, en de ervaringen en meningen van de diverse 
betrokkenen voor het eerst systematisch in kaart te brengen. De snelle toename van het aantal 
patiënten in de afgelopen jaren en de te verwachten verdere groei versterken de noodzaak voor 
STS om strategisch te denken over het organisatiemodel en zich te bezinnen op de gewenste 
serviceontwikkeling. Met dit onderzoek hoopt de STS dan ook aanknopingspunten te krijgen voor 
de verdere ontwikkeling en eventuele uitbreiding van deze service.  
 
Relevant voor een breed publiek 
Inzicht in de waarde van de thuisservice is daarbij niet alleen interessant en relevant voor STS zelf, 
maar ook voor de gebruikers (patiënten en mantelzorgers), voor betrokken zorgverleners (in de 
vakgebieden immunologie, neurologie, interne geneeskunde en gynaecologie), voor 
zorgprofessionals in andere vakgebieden waarin thuisbehandeling een optie is, en voor een breder 
internationaal publiek dat betrokken is bij initiatieven op het gebied van ‘zorg op maat’ aan huis. 
 
Aansluiting op eerder onderzoek 
Gegeven de stand van zaken en lacunes in onderzoek (zie bijlage 2) is het ook van belang om een 
actueel en representatief beeld te verkrijgen van de STS. Een eerdere evaluatie in 2007 betrof nog 
slechts een beperkt aantal patiënten (Trigenum, 2007), en in de literatuur is weinig te vinden over 
ervaringen met de intraveneuze toediening van immunoglobulinen thuis. Het huidige onderzoek 
kan daarom meer inzicht bieden in hoe de intraveneuze thuistoediening door patiënten wordt 
ervaren en wat de mogelijke voordelen en effecten hiervan zijn.  
 
Ook is maar weinig bekend over het perspectief van mantelzorgers en behandelaars op 
thuisbehandeling. Door het onderzoek nu ook te richten op de mantelzorgers en de betrokken 
zorgverleners, en hun ervaringen en waarderingen waar mogelijk te vergelijken met die van 
patiënten, ontstaat ook een completer beeld van de Sanquin ThuisService.  
 
 
1.3 Onderzoeksopzet 
 
Het evaluatieonderzoek is in de periode september 2014 tot september 2015 uitgevoerd en 
bestond uit drie fasen (zie figuur 1.1):  
1. Start en voorbereiding. 
2. Vragenlijstontwikkeling. 
3. Online enquête onder patiënten/mantelzorgers en zorgverleners.  
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Hierna volgt een globale schets van over de aanpak en inhoud van het onderzoek. Details voor wat 
betreft de werkwijze en de vragenlijsten zijn te vinden in de bijlagen 3 tot en met 7. 
 
Figuur 1.1 Opzet van het onderzoek in drie fasen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 Onderzoeksfasen 
In de eerste fase is literatuuronderzoek gedaan naar thuisbehandeling met immunoglobulinen en 
thuisbehandeling in het algemeen. Ook was er een startbijeenkomst met een begeleidings-
commissie om de focus en uitvoering van het onderzoek te bespreken. In deze commissie zaten 
vertegenwoordigers van belanghebbende partijen: STS, patiënten/mantelzorgers (Vereniging 
Spierziekten Nederland en de Stichting voor Afweerstoornissen) en behandelaars.  
 
In fase twee zijn de vragenlijsten ontwikkeld door middel van kwalitatief onderzoek, bestaande uit 
focusgroepsgesprekken en interviews met patiënten, mantelzorgers en behandelaars. Op basis van 
de kwalitatieve analyses en de literatuur, en in overleg met de begeleidingscommissie zijn twee 
conceptvragenlijsten opgesteld: één voor patiënten en mantelzorgers, en één voor zorgverleners. 
Deze vragenlijsten zijn uitvoerig getest in twee rondes cognitieve interviews om na te gaan of de 
vragen goed worden begrepen en geïnterpreteerd. Daarna zijn de vragenlijsten in overleg met de 
begeleidingscommissie verder aangepast en definitief vastgesteld.  
 
In de laatste fase, fase drie, zijn de vragenlijsten online uitgezet. Hiervoor zijn ‘actieve’ patiënten 
en personen die eerder gebruik maakten van STS, voor de toediening van immunoglobulinen, per 
brief uitgenodigd voor deelname. Daarnaast zijn alle betrokken zorgverleners (voorschrijvers en 
verpleegkundigen) door STS benaderd met het verzoek om een vragenlijst in te vullen.  
 
 
1.3.2 Analyse en rapportage 
Voor de analyse en interpretatie van de resultaten zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
gegevens gebruikt. Hierbij zijn verschillen tussen subgroepen patiënten getoetst (naar indicatie en 
toedieningswijze) en is het perspectief van patiënten vergeleken met dat van mantelzorgers en 
zorgverleners. De kwalitatieve gegevens uit de groepsgesprekken of interviews, en de antwoorden 
op open vragen worden in dit rapport gebruikt ter illustratie en interpretatie van de bevindingen en 
om mogelijke verbeterpunten te formuleren. 
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1.4 Leeswijzer 
 
In dit rapport wordt de Sanquin ThuisService veelal afgekort als STS en voor een eenduidige 
terminologie worden de cliënten of gebruikers van de STS kortweg patiënten genoemd. Hun 
naasten die betrokken zijn bij de behandeling - zoals ouders of partners - heten mantelzorgers.  
En verpleegkundigen die voor de STS werken, worden kortweg aangeduid als STS-
verpleegkundigen. 
 
Hierna worden achtereenvolgens de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek gepresenteerd 
(hoofdstuk 2), gevolgd door twee hoofdstukken over de resultaten van de enquêtes onder 
patiënten en mantelzorgers (hoofdstuk 3) of zorgverleners (hoofdstuk 4), en een vergelijking van de 
perspectieven van alle betrokkenen (hoofdstuk 5). Details over de methode en resultaten van het 
onderzoek zijn te vinden in de bijlagen van dit rapport. 
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2 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
Sanquin ThuisService maakt de ambitie waar om ‘zorg op maat’ te leveren aan mensen die thuis 
een geneesmiddel (immunoglobuline) krijgen toegediend. De resultaten van deze evaluatie laten 
zien dat deze vorm van thuisbehandeling positief wordt beoordeeld en goed aansluit op de wensen 
en behoeften van de doelgroep. Dit geldt zowel voor een subcutane toediening (via de huid), als 
een intraveneuze behandeling (via de ader). Patiënten ervaren een hogere kwaliteit van leven door 
de thuisbehandeling, vooral door meer autonomie en participatie in het dagelijks leven. Alle 
betrokkenen verkiezen de thuisbehandeling boven een behandeling in het ziekenhuis vanwege de 
eigen regie over de behandeling en de deskundigheid van de verpleegkundigen. Tegelijk geven ze 
aan dat er nog verbetering mogelijk is, vooral in de logistiek en planning en communicatie.  
 
Al met al laten de resultaten een positief beeld zien van de Sanquin ThuisService (STS), zowel voor 
de gebruikers als de zorgverleners. De betrokkenen beoordelen deze service als positief en de STS 
levert zorg die past bij de doelgroep. Patiënten zien veel voordelen van de STS boven een 
behandeling in het ziekenhuis, zoals meer autonomie en regie over de behandeling. Ook zijn zij 
gebaat bij een behandeling thuis doordat het bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. Zorgverleners 
zien ook veel voordelen van de thuisservice. De voorschrijvers kiezen juist voor de STS vanwege de 
voordelen die het aan de patiënten biedt. En de STS-verpleegkundigen voelen zich heel betrokken 
en het werk draagt bij aan hun werkplezier. Tegelijk geven patiënten en zorgverleners ook veel 
verbetersuggesties voor de STS. 
 
Hieronder volgen de belangrijkste conclusies per onderzoeksvraag, respectievelijk voor patiënten 
en mantelzorgers (in 2.1) en zorgverleners (2.2), gevolgd door aanbevelingen voor de toekomst van 
de Sanquin ThuisService (2.3). Per groep worden de belangrijkste conclusies samengevat over de 
beoordeling van de STS, en over de gerapporteerde effecten, voordelen en ervaringen met de STS. 
 
 
2.1 Patiënten en mantelzorgers zijn heel positief over de Sanquin ThuisService 
 
Uit het hoge waarderingscijfer van patiënten en mantelzorgers (8,8) en andere hoge scores blijkt 
dat de groep gebruikers heel positief is over de STS. 
 
 
2.1.1 Beoordeling door patiënten het hoogst 
Patiënten zelf geven, in vergelijking met hun mantelzorgers en zorgverleners, de hoogste 
waardering voor de thuisservice. Zij waarderen deze service meer dan een soortgelijke behandeling 
in een ziekenhuis Vergeleken met acht jaar eerder is hun waardering in 2015 ook hoger. Bovendien 
bevelen bijna alle patiënten de STS aan.  
 
Waardering van patiënten is het hoogst 
Van alle betrokkenen zijn patiënten zelf het meest positief zijn over de STS (zie figuur 2.1). Zij 
beoordelen de thuisservice in 2015 met een 8,9 op een schaal van 0-10. Dat is hoger dan het cijfer 
van acht jaar eerder; toen gaven patiënten gemiddeld een 8,5 (Trigenum, 2007).  
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Figuur 2.1  Waarderingscijfer voor de Sanquin ThuisService (0-10): beoordeling van patiënten in 2007# 
en 2015, en verschillen tussen de respondenten in 2015 

 # Bron: Trigenum, 2007 
 
Waardering voor STS is hoger dan die voor het ziekenhuis 
Patiënten waarderen de STS ook meer dan hun eerdere behandeling in het ziekenhuis. Het 
gemiddelde cijfer voor de STS ligt namelijk één punt hoger dan die voor het ziekenhuis (7,9). 

 
Vrijwel alle patiënten bevelen de STS aan 
De score op de aanbevelingsvraag (0-10) was gemiddeld een 9,2. Bijna iedereen zegt de STS aan te 
bevelen aan andere patiënten (99% scoorde een 6 of hoger). Meer dan de helft (55%) beveelt de 
thuisservice daarbij ‘zeer beslist’ aan (score 10).  
 
 
2.1.2 Effecten: betere kwaliteit van leven door meer autonomie en gezondheidswinst 
Veruit de meeste patiënten (92%) ervaren door de thuisbehandeling een betere kwaliteit van 
leven. Dit heeft te maken met twee soorten effecten van de Sanquin ThuisService: 
a. Gezondheidseffecten (ervaren gezondheid en fysiek functioneren). 
b. Effecten op autonomie en deelname aan het dagelijks leven (zelfstandigheid en participatie). 

Uit de zelf-gerapporteerde effecten van de behandeling (‘Patient Reported Outcomes’) blijkt dat de 
thuisservice vooral bijdraagt aan de autonomie van patiënten en, in mindere mate, aan een betere 
gezondheid. Het effect op autonomie uit zich in een grotere zelfstandigheid en meer participatie in 
het dagelijks leven. Verder gaat de helft van de patiënten er in gezondheid op vooruit; de andere 
helft heeft sinds de overstap naar de thuisservice (nog) geen verandering gemerkt en een enkele 
patiënt gaat sindsdien (verder) achteruit. Patiënten zijn dus in veel opzichten gebaat bij de 
thuisbehandeling, ook al kan dit de voortgang of het beloop van een ziekte niet altijd keren. 
 
Vooral meer autonomie 
De effecten op de autonomie en deelname aan het dagelijks leven van patiënten zijn daarbij groter 
dan de gezondheidseffecten. Door de thuisbehandeling voelen patiënten zich bijvoorbeeld vrijer en 
hebben ze een normaler leven, op een manier zoals ze dat zelf willen (87-91% deels of helemaal 
eens). Ook voelen ze zich minder patiënt en minder afhankelijk van zorgverleners.  
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Helft van de patiënten voelt zich beter, vooral door gezondheidseffecten 
Sinds de start van de Sanquin ThuisService gaat het met de helft van de patiënten – naar eigen 
zeggen – daadwerkelijk beter (6% heel veel beter, 29% veel beter 15% iets beter). De andere helft 
is ‘hetzelfde’ gebleven en een enkeling is verder achteruitgegaan (3,5% iets of veel slechter). De 
algehele verbetering heeft vooral te maken met de gezondheidseffecten, en minder met de 
effecten op de autonomie.  
 
Beide toedieningsvormen zijn even veilig en effectief 
Belangrijke bevinding is dat de subcutane en intraveneuze toediening als even veilig en effectief 
worden beoordeeld door de gebruikers van de STS.  
 
 
2.1.3 Meerdere voordelen van de thuisbehandeling 
Patiënten ervaren veel voordelen van de STS in hun dagelijks leven. Zij noemen als voornaamste 
voordelen van de STS, boven een behandeling in het ziekenhuis: 
a. niet naar het ziekenhuis hoeven; 
b. deskundigheid van de STS-verpleegkundige; 
c. eigen regie over de behandeling thuis. 

Als belangrijkste voordeel noemen ze dat ze niet meer naar het ziekenhuis hoeven, gevolgd door 
dat ze te maken hebben met deskundige verpleegkundigen, en dat ze bij de thuisbehandeling meer 
regie hebben over hun behandeling. 
 
Behandeling thuis zien patiënten als grootste voordeel 
Vrijwel iedereen (96-98%) ziet het als een voordeel dat de behandeling in de eigen omgeving 
plaatsvindt, waardoor ze niet naar het ziekenhuis hoeven, het dagelijks leven gewoon kan 
doorgaan en ze minder kans lopen op (ziekenhuis)infecties. Andere veelgenoemde voordelen gaan 
over de STS-verpleegkundigen (92-95%): dat zij goede kennis hebben van de medicatie en dat 
patiënten hen goed kennen. Ook zien de meeste patiënten (88-92%) het als een voordeel dat ze 
thuis meer zeggenschap hebben over het moment van toediening, de inlooptijd en de temperatuur 
van de medicatie. Daarnaast ziet zeker één op de vijf respondenten nog andere voordelen. Zoals 
dat de zorg meer op maat is, en dat ze een vaste verpleegkundige hebben. 
 
 
2.1.4 Ervaringen van patiënten zijn vooral positief, maar verbetering mogelijk 
Patiënten hebben veel positieve ervaringen, vooral met de STS-medewerkers, maar zijn gematigd 
positief over de start van de STS door de aanvankelijke onwennigheid met het (zelf) prikken. Verder 
noemt zeker een kwart van de patiënten en mantelzorgers één of meer verbeterpunten. 
 
Beste ervaringen met de STS-medewerkers 
De positieve ervaringen van patiënten hebben vooral betrekking op de contacten met de STS-
verpleegkundigen en coördinatoren. Of het nu gaat om de contacten zelf, de bereikbaarheid of de 
communicatie: vrijwel iedereen heeft hier goede ervaringen mee. Bijna alle patiënten kunnen het 
goed vinden met hun vaste verpleegkundige (95% geeft aan dat het ‘klikt’). Dit persoonlijke contact 
wordt zeer gewaardeerd. 
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Samenwerking en leveringen aan huis verlopen goed 
Patiënten zijn ook tevreden over de samenwerking tussen verschillende zorgverleners – voor zover 
ze hier zicht op hebben – en over de leveringen van de medicatie en materialen aan huis. Tegelijk 
vinden patiënten dat juist op deze punten nog verbetering mogelijk is (zie de aanbevelingen in 2.3).  
 
Start kan beter 
Hoewel de overgrote meerderheid vindt dat de overgang van het ziekenhuis naar thuis goed 
verliep (95%) en men van tevoren goed wist wat ze van de STS konden verwachten (88%), zijn 
patiënten het minst tevreden over de opstartfase. Dit heeft vooral te maken met gewenning en 
onvoldoende voorlichting vooraf, bijvoorbeeld met ontbrekende informatie over de kosten van de 
thuisbehandeling.  
 
Toediening is eerst wat onwennig, maar verloopt later probleemloos 
Aan het begin, bij de start van de thuisservice, is de toediening van medicatie nog wel wat 
onwennig (voor 60%) of zelfs eng (32%). Maar daarna verloopt dit over het algemeen goed. Daarbij 
zijn patiënten zeer therapietrouw. Vrijwel niemand slaat een toediening over of wijzigt zelf wel 
eens een dosering. Ook is er nauwelijks sprake van prikangst, zeker niet als ze door de vaste STS-
verpleegkundige worden aangeprikt. Dus terwijl patiënten bij de start van de thuisbehandeling nog 
wel eens onzeker zijn, verloopt de toediening na verloop van tijd vrijwel probleemloos. 
 
 
2.1.5 Weinig verschillen tussen patiënten 
Hoewel er weinig verschillen zijn tussen subgroepen patiënten, naar indicatie en toedieningswijze, 
valt wel een aantal dingen op. Zo zijn patiënten die subcutaan toedienen positiever over de 
bereikbaarheid en communicatie van STS-medewerkers, terwijl degenen die intraveneus toedienen 
juist positiever zijn over het persoonlijke contact met de STS-verpleegkundige, en lijkt de start van 
de STS beter geregeld bij mensen met een afweerstoornis dan bij een neurologische aandoening. 
 
Verschillen naar toedieningswijze 
Patiënten die het geneesmiddel subcutaan (onder de huid) toedienen, zijn positiever over de 
bereikbaarheid en de communicatie van STS-medewerkers (verpleegkundigen en coördinatoren) 
dan degenen die het middel intraveneus (in de ader) krijgen toegediend. Het is denkbaar dat deze 
laatstgenoemde patiënten ook meer belang toekennen aan deze bereikbaarheid en communicatie, 
omdat zij in het bijzonder zijn aangewezen op de STS-verpleegkundigen. Dit onderstreept des te 
meer het belang van een goede bereikbaarheid en communicatie bij als patiënten die het 
geneesmiddel intraveneus krijgen toegediend. 
 
Tegelijk zijn patiënten die subcutaan toedienen minder positief over het contact met de STS-
verpleegkundige, vooral als het gaat om de aandacht en het serieus genomen worden. Een 
mogelijke verklaring is dat degenen die het geneesmiddel subcutaan toedienen – en dit 
voornamelijk zelf doen – sterker zijn aangewezen op de coördinatoren en minder contact hebben 
met een vaste verpleegkundige, terwijl ze deze verpleegkundige juist wel vaker zouden willen zien. 
 
Verschillen naar indicatie 
Patiënten met een afweerstoornis zijn positiever over de overgang van de behandeling in het 
ziekenhuis naar thuis en over de informatie die vooraf wordt verstrekt. Dit heeft mogelijk te maken 



10 jaar Sanquin ThuisService: een evaluatie, NIVEL 2015 15 

met dat de voorschrijvers en specialisten op het gebied van de immunologie betere voorlichting 
kunnen geven over de thuisbehandeling dan de neurologen. 
 
 
2.2 Mantelzorgers zijn net zo positief en zelfs positiever over de start van de STS 
 
Mantelzorgers (ouders, partners of familieleden) zijn eveneens heel positief over de STS. Hoewel 
hun gemiddelde waarderingscijfer voor de STS (8,6) niet hoger is, hebben deze naasten over het 
algemeen betere ervaringen met de start van de STS dan de patiënten zelf. Dit komt mogelijk 
doordat de voorlichting en overgang van een behandeling in het ziekenhuis naar thuis beter 
geregeld is bij (kinderen met) een afweerstoornis.  
 
Goede begeleiding van mantelzorgers 
Over de begeleiding bij de thuisbehandeling zijn mantelzorgers ook tevreden. Ouders zijn vooral 
heel positief over de omgang van de STS-verpleegkundige met hun kind, en over de begeleiding bij 
eventuele prikproblemen.  
 
 
2.3 Zorgverleners zijn eveneens positief, maar verschillen in perspectief 
 
De zorgverleners (STS-verpleegkundigen en artsen of verpleegkundigen in het ziekenhuis) zijn ook 
positief over de STS. Hun waarderingscijfer is echter wel een halve punt lager en zij zien minder 
effecten en voordelen dan de patiënten en mantelzorgers. Bovendien verschillen de twee groepen 
zorgverleners nog wel eens van mening. 
 
 
2.3.1 Positieve beoordeling en alle zorgverleners bevelen de STS aan 
Zorgverleners waarderen de STS gemiddeld met een 8,3. Daarbij geven de ziekenhuiszorgverleners 
een iets lager cijfer (8,2) dan de STS-verpleegkundigen (8,5). Alle zorgverleners bevelen de STS ook 
aan bij patiënten, en bijna een kwart doet dit ‘zeer beslist’ (22% had score 10). Dit geldt vooral voor 
de STS-verpleegkundigen; zij bevelen de STS het sterkst aan. Als professionals voelen zij zich ook 
nauw betrokken bij de thuisservice, en zien zij meer dan de andere zorgverleners mogelijkheden 
voor bestendiging en verdere uitbreiding van de STS in de toekomst.  
 
 
2.3.2 Zorgverleners zijn het eens over de voordelen maar zien niet evenveel effect 
Over de vermeende effecten en voordelen van de STS op de kwaliteit van leven van patiënten 
lopen de meningen uiteen. De twee groepen zorgverleners zien wel evenveel voordelen van de 
STS, maar de STS-verpleegkundigen zien meer effect op de kwaliteit van leven van patiënten.  
 
Zorgverleners schatten het effect op de kwaliteit van leven verschillend in 
Zorgverleners in het ziekenhuis schatten het effect van de thuisbehandeling op de kwaliteit van 
leven van patiënten lager in dan de STS-verpleegkundigen. Vergeleken met het door patiënten 
gerapporteerde effect, is dit een onderschatting door de ziekenhuiszorgverleners, terwijl de STS-
verpleegkundigen dit effect juist hoger inschatten.  
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Vooral STS-verpleegkundigen zien de effecten 
Hoewel beide groepen zorgverleners het eens zijn over de voordelen, zien de STS-
verpleegkundigen meer het effect van de thuisbehandeling op de kwaliteit van leven van patiënten. 
Waarschijnlijk omdat zij dichter bij de patiënt staan en meer contact met hen hebben. Dit verklaart 
ook waarom juist deze groep zorgverleners de STS het sterkst zullen aanbevelen aan patiënten. 
 
Zorgverleners zien de voordelen ook 
Net als patiënten zien zorgverleners de voordelen in van de thuisservice. Niet alleen voor wat 
betreft de kwaliteit van de verpleegkundigen die thuis langskomen, maar ook dat de service goed is 
afgestemd op de doelgroep, en dat de zorg betrouwbaar en flexibel is. Voor de voorschrijvers (in 
het ziekenhuis) zijn dit juist de redenen dat zij voor de STS kiezen. Een ruime meerderheid van de 
zorgverleners zien de STS dan ook als onmisbare zorg. 
 
STS-verpleegkundigen zien iets meer voordelen dan ziekenhuiszorgverleners 
Daarbij zijn de zorgverleners het unaniem eens over de voordelen van de inzet van een deskundige, 
vaste STS-verpleegkundige in de thuissituatie. Maar er zijn ook verschillen: STS-verpleegkundigen 
zien meer voordelen van ‘niet naar het ziekenhuis hoeven’, terwijl ziekenhuiszorgverleners vaker 
de eigen regie van patiënten over het tijdstip van de behandeling (moment van toediening) als 
voordeel noemen. Verder zijn de STS-verpleegkundigen vaker van mening dat patiënten met de 
thuisbehandeling minder kans hebben op ziekenhuisinfecties, en dat het een voordeel is dat 
patiënten meer invloed hebben op de temperatuur van de medicatie bij toediening.  
 
 
2.3.3 Ervaringen van zorgverleners met STS zijn goed, vooral die van STS-verpleegkundigen 
In het werken met of voor de STS hebben zorgverleners goede ervaringen. De STS-
verpleegkundigen hebben goed contact met patiënten, wat weliswaar een groot beroep doet op 
hun flexibiliteit en beschikbaarheid, maar wat zeker bijdraagt aan hun positieve werkbeleving. Zij 
ervaren bovengemiddeld veel plezier aan het werken voor patiënten van de STS. 
 
Positieve ervaringen met de communicatie en samenwerking 
Alle zorgverleners zijn positief over de communicatie en samenwerking, en er zijn enkele 
verschillen tussen de twee groepen. Vergeleken met de STS-verpleegkundigen zijn artsen en 
verpleegkundigen in het ziekenhuis positiever over de startfase: de voorlichting die patiënten 
vooraf krijgen in het ziekenhuis, en de overgang van de behandeling naar de thuissituatie. 
Anderzijds zijn STS-verpleegkundigen – naar eigen zeggen – beter geïnformeerd over de STS, 
waardoor ze de vragen van patiënten ook beter kunnen beantwoorden. 
 
Goed contact met patiënten 
De STS-verpleegkundigen hebben goede ervaringen met de patiënten en mantelzorgers die zij thuis 
bezoeken. Ze vinden het bijvoorbeeld prettig om een vaste patiëntengroep te hebben, voldoende 
tijd te kunnen nemen, en ze kunnen het goed vinden met de patiënten die ze bezoeken. Daarbij 
vinden ze zichzelf deskundig, kunnen ze naar eigen zeggen goed prikken, en weten ze hoe te 
handelen bij calamiteiten.  
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Groot beroep op flexibiliteit en beschikbaarheid 
Toch vinden sommige STS-verpleegkundigen (29%) dat zij zich te veel aan patiënten moeten 
aanpassen. Naar hun mening wordt soms een te groot beroep gedaan op hun flexibiliteit, 
bijvoorbeeld als het gaat om de dagen en tijdstippen waarop patiënten behandeld willen worden. 
Ook geven sommigen aan dat ze niet altijd snel genoeg bij de patiënt kunnen zijn als dat nodig is. 
Daarom zijn de flexibiliteit, bereikbaarheid en aanrijtijd van de STS-verpleegkundige blijvende 
aandachtspunten. 
 
Werkplezier van STS-verpleegkundigen 
Al met al heeft het werken voor de STS een positief effect op de werkbeleving van de STS-
verpleegkundigen. Zij ontvangen waardering van patiënten en zeggen allemaal dat ze dit werk tot 
hun pensioen vol houden. Dit is bijzonder hoog in vergelijking met zorgverleners in het algemeen, 
in dezelfde leeftijdscategorie, van wie 47% aangeeft het werk vol te kunnen houden tot aan het 
pensioen (TNO & CBS, 2014). Zodoende kan geconcludeerd worden dat deze verpleegkundigen 
meer dan gemiddeld plezier beleven aan het werken voor patiënten van de STS. 
 
 
2.4 Aanbevelingen voor de Sanquin ThuisService 
 
Ondanks de overwegend positieve ervaringen en grote waardering voor de STS, is verdere 
verbetering mogelijk. Zeker een kwart van de patiënten en ruim de helft van de zorgverleners 
noemden immers ook verbeterpunten. Dit betreft vooral de logistiek van leveringen en planning 
van afspraken, een actievere follow-up (bijvoorbeeld in de vorm van evaluatiegesprekken), en een 
betere voorlichting voor de start van de STS. Ook zijn de informatievoorziening aan zorgverleners 
en de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners voor verbetering vatbaar. Door deze punten te 
optimaliseren kan de STS in de toekomst nog beter aansluiten op de wensen van de doelgroep en 
de betrokken zorgverleners. Hierna worden deze verbeterpunten kort toegelicht. 
 
Verbeter de leveringen en de planning van afspraken 
Voornaamste verbeterpunten volgens patiënten en mantelzorgers zijn de levering van materialen 
en medicijnen en de planning van afspraken. Leveringen zouden volgens patiënten vaker 
gecombineerd kunnen worden, waardoor ze minder vaak thuis hoeven te blijven, en er zou meer 
medicatie per keer – voor langere tijd – kunnen worden geleverd. Ook kan het plannen van 
afspraken met de STS-verpleegkundigen beter, bijvoorbeeld door betere communicatie tussen de 
centrale planning en de verpleegkundigen, en door afspraken minder vaak te wijzigen of hier beter 
over te communiceren. 
 
Plan evaluatiegesprekken 
Er zou structureel een evaluatiegesprek kunnen worden ingepland, bijvoorbeeld jaarlijks met de 
eigen verpleegkundige of een coördinator van de STS. Eén op de vijf patiënten en mantelzorgers 
heeft hier namelijk behoefte aan. Met vaste evaluatiemomenten kunnen de wensen en behoeftes 
van patiënten worden gemonitord, voelen patiënten en mantelzorgers zich gehoord, en kan de 
zorg waar nodig worden bijgestuurd.  
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Verbeter de voorlichting vooraf  
De voorlichting voorafgaand aan de start van de thuisbehandeling kan beter. Patiënten en 
mantelzorgers willen vooraf duidelijkheid over de werkwijze en kosten. Over het hoe, wanneer en 
wat er gaat gebeuren. En hoe het zit met de vergoeding (zorgverzekering, vanuit het basispakket), 
eventuele extra kosten (het kan ineens hogere kosten met zich meebrengen doordat het ten laste 
komt van het verplichte eigen risico), en of de STS goedkoper of duurder is dan een behandeling in 
het ziekenhuis (dit varieert per ziekenhuis). 
 
Informeer zorgverleners over de ervaren voordelen en effecten van de STS 
Voor de algemene beeldvorming en realistische verwachtingen ten aanzien van de STS is het van 
belang dat zorgverleners goed geïnformeerd worden over de door patiënten ervaren voordelen en 
effecten van de thuisservice. Zorgverleners hebben hier immers, zo blijkt, niet altijd een goed beeld 
van. Zij kunnen patiënten en mantelzorgers dan beter informeren, en realistische verwachtingen 
wekken ten aanzien van de thuisbehandeling. Vervolgens kunnen patiënten of ouders dan 
weloverwogen de keuze maken om wel of niet over te stappen op een thuisbehandeling met 
immunoglobulinen. 
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3 Patiënten en mantelzorgers 
 
 
 
Patiënten en mantelzorgers zijn heel positief over de Sanquin ThuisService. Zij hebben vooral 
positieve ervaringen met de verpleegkundigen en coördinatoren. Ook rapporteren zij veel 
voordelen en effecten van de thuisservice. Deze hebben vooral te maken met hun zelfstandigheid 
en participatie in het dagelijks leven. Daarbij zijn mantelzorgers positiever dan de patiënten zelf en 
zijn er nauwelijks verschillen tussen subgroepen, naar toedieningswijze of indicatie. Tegelijk noemt 
zeker een kwart van de gebruikers ook verbeterpunten. Deze resultaten zijn gebaseerd op de 
antwoorden op een webenquête van 249 personen (respons 38%) die een representatieve 
afspiegeling vormden van de doelgroep. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het deelonderzoek onder patiënten en mantelzorgers. 
Het gaat om mensen die gebruik maakten van de STS voor het toedienen van immunoglobulinen 
thuis (patiënten), en hun naasten of mantelzorgers (partners of ouders). Achtereenvolgens worden 
besproken: de respons en respondenten (3.1), de ervaringen met de STS (3.2), de mogelijke 
voordelen (3.3) en effecten (3.4), de beoordeling van de STS (3.5), en verbetersuggesties (3.6). 
 
Zie bijlage 4 voor een beschrijving van de methode van dit deelonderzoek (doelgroep, benadering 
en respons) en bijlage 5 voor meer informatie over de vragenlijst (onderwerpen en items). 
 
 
3.1 Respons en respondenten 
 
Hierna worden de respons op de webenquête en de respondentkenmerken gepresenteerd. Met 
non-respons-analyses is nagegaan hoe representatief de uiteindelijke onderzoeksgroep is. Details 
over de respons van patiënten en mantelzorgers zijn te vinden in bijlage 4. 
 
 
3.1.1 Respons 
Uiteindelijke respons op de online vragenlijst voor patiënten en mantelzorgers was 38%: (249 van 
de 656 personen die uitgenodigd waren). Dit waren allen personen die tot de doelgroep behoorden 
(die voldeden aan de inclusiecriteria) en die toestemming gaven voor benadering voor dit 
onderzoek. Dit is 87% van alle 286 geldige aanmeldingen voor het onderzoek.  
 
Non-respons analyses  
Een vergelijking tussen door de STS uitgenodigde doelgroep (n=656) en de respondenten (n=249), 
laat zien dat degenen die de vragenlijst invulden gemiddeld ongeveer 3 jaar ouder zijn dan de hele 
doelgroep (zie tabel 3.1). Verder waren er geen verschillen van betekenis qua geslacht, 
toedieningswijze en soort aandoening (indicatie). Daarom is de responsgroep een goede 
afspiegeling van de doelgroep van de STS. 
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Tabel 3.1 Kenmerken van patiënten: vergelijking tussen de benaderde doelgroep en respondenten 
PATIENTEN Benaderd (n=656) Respons (n=249) 

Per subgroep:   
Intraveneus, immunologisch  310  (47%)  121  (49%) 
Intraveneus, neurologisch  166  (25%)  56  (22%) 
Subcutaan, immunologisch  150  (23%)  59  (24%) 
Subcutaan, neurologisch  4  (<1%)  5  (2%) 
Zwangeren   20  (3%)  6  (2%) 
overig/onbekend  6  (1%)  2  (<1%) 

Toedieningswijze#:   
Intraveneus (%) 
Subcutaan (%) 

 476  (76%) 
 154  (14%) 

 185  (77%) 
 64  (13%) 

Indicatie:   
Afweerstoornis (%) 
Neurologisch (%) 
Zwangerschap (%) 
Overig/onbekend (%) 

 460  (70%) 
 170  (26%) 
 20  (3%) 
 6  (1%) 

 180  (72%) 
 61  (25%) 
 6  (2%) 
 2  (1%) 

Leeftijd:   
Gemiddelde leeftijd (SD)  45,5  (20,2)  48,66  (18,04)* 

Geslacht:   
Man (%) 
Vrouw (%) 

 296  (45,54) 
 354  (54,46) 

 103  (43,64) 
 133  (56,36) 
 13  onbekend 

#  exclusief zwangeren en overig/onbekend (n=630) 
* significant verschil tussen de groepen Benaderd en Respons (t-test; p<0,05) 
 
 
3.1.2 Respondenten 
De vragenlijst werd ingevuld door 205 patiënten en 44 mantelzorgers (31 ouders, 12 partners en 1 
andere naaste). Kenmerken van de patiënten (leeftijd, geslacht, opleiding, soort aandoening) en de 
behandeling (duur, toedieningswijze, product, frequentie van toediening etc.) staan in bijlage 8.  
 
Patiëntkenmerken 
De patiënten die deelnamen aan het onderzoek waren gemiddeld 49 jaar en meer dan de helft 
(56%) was vrouw. Als patiënten zelf de vragenlijst invulden waren het ook meestal vrouwen (61%) 
en waren ze gemiddeld 52 jaar. Als een mantelzorger de vragenlijst invulde ging het meestal om 
een zoon/man (67%). Als een ouder de vragenlijst invulde, was het kind gemiddeld 19,7 jaar (SD 
12,8). Was het een partner, dan was de patiënt gemiddeld 69,6 jaar (SD 9,2).  
 
Indicaties en behandelduur 
De meeste respondenten maakten al langere tijd gebruik van de STS (30% 3-5 jaar en 23% al 6-10 
jaar), maar ruim een kwart (28%) was pas in het afgelopen jaar gestart. Een vijfde van de 
respondenten (19%) maakte één tot twee jaar gebruik van de STS. Meestal kregen patiënten een 
behandeling met immunoglobulinen voor een afweerstoornis of auto-immuunziekte (72%) of voor 
een neurologische aandoening (25%). Andere redenen waren zwangerschap/gynaecologische 
klachten (2%) of de ziekte van Crohn (1% ‘overig’). Als een ouder de vragenlijst invulde, dan ging 
het bijna altijd om een kind met een afweerstoornis (in 39 van de 44 gevallen, 89%). 
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Toedieningswijze 
Bij een ruime meerderheid (74%) is de toedieningswijze intraveneus (via een infuus in een ader), en 
bij ongeveer een kwart (26%) subcutaan oftewel onder de huid. Bij neurologische aandoeningen is 
de toediening hoofdzakelijk intraveneus (92%) en bij de afweerstoornissen in tweederde van de 
gevallen (67%). Terwijl een intraveneuze toediening in de regel elke drie of vier weken plaatsvindt 
(49% eens per drie weken en 30% maandelijks) is een subcutane toediening meestal wekelijks 
(72%) of twee tot drie keer per week (13%). 
 
Voor het intraveneus toedienen van medicatie gebeurt het aanprikken meestal door een STS-
verpleegkundige in dienst van Mediq Medisource (89%), en soms door een (gespecialiseerd) 
verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie (7%). Een enkele partner (n=5), patiënt (n=2) of 
ouder (n=1) prikt zelf. Bij een subcutane toediening gebeurt het aanprikken meestal door de 
patiënt zelf of door een mantelzorger (52%zelf, 25% ouder, 8% partner), en bij een minderheid 
door de STS-verpleegkundige (11%) of een verpleegkundige van de thuiszorg (5%). 
 
Wijzigingen in de thuisbehandeling 
Bij ruim de helft (56%) waren er wijzigingen in de thuisbehandeling over de afgelopen jaren. 
Meestal ging het om een andere dosering van de medicatie (32%, vooral bij intraveneuze 
toediening) of een ander product (22%, vooral bij subcutane toediening). Veranderingen in de 
toedieningswijze (12% wisselde van intraveneus naar subcutaan) of het – meestal tijdelijk – 
stoppen van de thuisbehandeling (7%) kwamen minder vaak voor. 
 
 
3.2 Ervaringen met de STS 
 
Hierna worden de ervaringen van patiënten en mantelzorgers met de STS gepresenteerd voor de 
volgende onderwerpen: 
• Start van de STS (transitie van ziekenhuis naar thuis, voorlichting, oefensessies en toediening). 
• Contact met de coördinatoren van STS. 
• Contact met de verpleegkundigen van de STS. 
• Levering van medicatie (immunoglobulinen). 
• Levering van materialen (zoals infuuspomp, naalden, verbandmiddelen). 
• Bereikbaarheid en communicatie van STS-medewerkers (coördinatoren en verpleegkundigen). 
• Samenwerking tussen zorgverleners (STS, ziekenhuis en huisarts). 
• Toediening van de medicatie (bijvoorbeeld het aanprikken en aansluiten van de infuuspomp). 
• Prikangst. 
• Begeleiding van mantelzorgers bij de behandeling (ouders, partners of familieleden). 
 
De meeste ervaringen, behalve die over prikangst, zijn gemeten aan de hand van stellingen met 
een 5-punts antwoordschaal: -2 ‘helemaal oneens’, -1 ‘deels oneens’, 0 ‘niet eens, niet oneens’,  
+1 ‘deels eens’, +2 ‘helemaal eens’. De vragen over prikangst hebben een 11-puntsschaal (0-10). 
Voor zeven thema’s kunnen de resultaten in schaalscores worden samengevat, maar niet voor de 
thema’s ‘Samenwerking’, ‘Toediening’, ‘Prikangst’ en ‘Begeleiding mantelzorgers’. Voor deze vier 
onderwerpen worden de resultaten daarom apart gepresenteerd (in 3.2.3 tot en met 3.2.6). 
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3.2.1 Ervaringen van patiënten en mantelzorgers 
Figuur 3.2 laat de schaalscores op de zeven ervaringsthema’s voor patiënten en mantelzorgers zien. 
Hieruit blijkt dat respondenten overwegend positieve ervaringen hebben, vooral de mantelzorgers. 
Gemiddeld waren zij het deels (1) tot helemaal eens (2) met de positief geformuleerde ervaringen. 
De scores varieerden van 0,63 voor ‘Start: oefensessies en toediening’ (volgens patiënten) tot bijna 
maximaal: 1,92 voor ‘Contact met STS-verpleegkundigen’(volgens mantelzorgers). Respondenten 
waren het meest positief over de contacten met de coördinatoren en verpleegkundigen van de STS, 
en het minst positief over de oefensessies en toediening bij de start van de thuisbehandeling. 
 
Figuur 3.2 Ervaringen van patiënten (n=205) en mantelzorgers (n=44) met de STS: gemiddelde scores 

voor 7 thema’s, gebaseerd op de antwoorden op stellingen (0=niet eens, niet oneens; 
1=deels eens; 2=helemaal eens) 

 
 
Plafond-effecten 
Uit de resultaten komt een heel positief beeld naar voren, want veel scores liggen dicht tegen het 
maximum van 2 (‘helemaal mee eens’) aan. Dit zogeheten ‘plafond-effect’ geldt vooral voor de 
thema’s ‘Contact met verpleegkundigen’, ‘Contact met coördinatoren’ en ‘Bereikbaarheid en 
communicatie’, maar ook voor de levering van medicatie en materialen aan huis.  
 
Meest positief over de coördinatoren en verpleegkundigen van STS 
De hoogste scores hadden betrekking op de contacten met STS-verpleegkundigen, contact met de 
coördinatoren en bereikbaarheid van en communicatie met de STS-verpleegkundigen. Patiënten 
hadden hoge scores voor het contact met de STS-verpleegkundigen (gemiddeld 1,86). 
Mantelzorgers hadden nog hogere scores voor het contact met deze verpleegkundigen: hun 
gemiddelde score was 1,92. Voor het contact met de coördinatoren was dit respectievelijk 1,78 en 
1,86 (voor patiënten en mantelzorgers), en voor de bereikbaarheid en communicatie van deze STS-
medewerkers respectievelijk 1,72 en 1,85. De respondenten waren dus het meest positief over de 
STS verpleegkundigen.  
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Goede klik met de vaste STS-verpleegkundige 
Bijna alle patiënten (95%) kunnen het goed vinden met hun verpleegkundige (zie figuur 3.3). Dit 
geldt ook voor mantelzorgers en zorgverleners. Een enkele patiënt (2% ‘oneens’) of mantelzorger 
(8% ‘oneens’) geeft echter aan het niet goed te kunnen vinden met de verpleegkundige. 
 
Figuur 3.3 Antwoorden op de vraag of patiënt en verpleegkundige het goed kunnen vinden met elkaar 

 
Overgang naar behandeling thuis verloopt goed maar veel onwennigheid bij de start 
Bijna alle patiënten en mantelzorgers (95%) vonden dat de overgang van de behandeling in het 
ziekenhuis naar thuis goed verliep. Men wist van te voren goed wat ze van de STS konden 
verwachten (88%).  
 
Toch laat de start of beginfase van de STS de laagste gemiddelde score zien. Dit had vooral te 
maken met het wennen aan de toediening van medicatie in de opstartfase. Hoewel het aantal 
oefensessies – bij mensen die subcutaan toedienen – voldoende was (95% ‘eens’), en vrijwel 
iedereen (98%) hierna voldoende vertrouwen had om in het vervolg (zelf) de medicatie toe te 
dienen, vond een aanzienlijk deel van de respondenten dit in het begin nog wel wat onwennig 
(60%) of eng (32%).  
 
Daarnaast was de informatievoorziening voor de start van de STS niet optimaal. Hoewel men 
vooraf voldoende informatie kreeg over de werkwijze (91% ‘eens’) en de levering van medicatie en 
materialen (88%), kreeg maar de helft (51%) informatie over de kosten van de thuisbehandeling 
(bijvoorbeeld over hoe het wordt vergoed en dat het ten laste kan komen van het eigen risico). 
 
Meeste voorlichting van de coördinator en verpleegkundige van de STS 
Dat men vooraf goed wist wat hen te wachten stond, was vooral dankzij voldoende voorlichting 
van een STS-coördinator (95%) en de verpleegkundige van de STS (93%). Andere personen van wie 
men voldoende informatie kreeg over de thuisbehandeling waren, op enige afstand, de specialisten 
(72%) en verpleegkundigen in het ziekenhuis (58%). Bij een mantelzorger of kind speelden de 
verpleegkundigen in het ziekenhuis een grotere rol in de voorlichting: 66% van de mantelzorgers 
versus 57% van de patiënten kreeg voldoende informatie van deze verpleegkundige (p=0,03).   
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Mantelzorgers het meest positief 
Mantelzorgers hadden over het algemeen net zulke positieve ervaringen als patiënten (zie figuur 
3.4), en ze waren zelfs iets positiever over de start van de STS: transitie en informatie (gem. 1,67 vs. 
1,41; p=0,03). Ouders en partners vonden vaker dat de transitie probleemloos verliep. Kennelijk is 
de overgang van de behandeling in het ziekenhuis naar thuis – mede dankzij de goede voorlichting 
in het begin – iets beter geregeld bij kinderen en patiënten met een afweerstoornis (voor wie de 
mantelzorgers vooral een vragenlijst hadden ingevuld). 
 
 
3.2.2 Ervaringen naar toedieningswijze en indicatie 
In figuur 3.4 staan de resultaten voor de ervaringsthema’s weergegeven naar toedieningswijze 
(intraveneus of subcutaan) en in figuur 3.5 naar indicatie (afweerstoornis of neurologische 
aandoening).  
 
Figuur 3.4 Ervaringen met de STS naar toedieningswijze (185 intraveneus, 64 subcutaan): gemiddelde 

scores voor 7 thema’s, gebaseerd op de antwoorden op stellingen (0=niet eens, niet oneens; 
1=deels eens; 2=helemaal eens) 
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Figuur 3.5 Ervaringen met de STS naar soort aandoening (180 afweerstoornis, 61 neurologisch): 
gemiddelde scores voor 7 thema’s, gebaseerd op de antwoorden op stellingen (0=niet eens, 
niet oneens; 1=deels eens; 2=helemaal eens) 

 
 
Geringe verschillen tussen subgroepen 
Er waren slechts enkele kleine verschillen tussen de diverse patiëntgroepen. Figuur 3.4 laat zien dat 
de mensen met een subcutane toedieningswijze positiever zijn over de bereikbaarheid en 
communicatie met STS-coördinatoren en verpleegkundigen (gemiddeld 1,86 versus 1,70 bij 
intraveneus; p=0,02), maar juist iets minder positief over het contact met de STS-verpleegkundige 
(1,74 versus 1,90 bij intraveneus; p=0,05). 
 
Dit laatste heeft vooral te maken met de bejegening: de mensen die de medicatie (zelf) subcutaan 
toedienen waren minder tevreden over het serieus nemen en het aandachtig luisteren door de 
verpleegkundige (respectievelijk p=0,01 en p=0,02). Mogelijk speelt het feit dat deze subgroep 
doorgaans minder contact heeft met de verpleegkundige hierbij een rol. 
 
Daarnaast waren mensen met een afweerstoornis (zie figuur 3.5) positiever over de transitie van 
behandeling van het ziekenhuis naar thuis en over de informatie vooraf (1,52 versus 1,25 bij een 
neurologische aandoening; p=0,01).  
 
 
3.2.3 Samenwerking tussen zorgverleners 
Voor het onderwerp ‘Samenwerking’ worden de resultaten gepresenteerd aan de hand van de 
antwoorden op losse vragen. 
 
Samenwerking verloopt goed volgens patiënten, voor zover men dit kan beoordelen 
Volgens patiënten en mantelzorgers sloot de zorg van STS goed aan op die van andere 
zorgverleners (92% ‘eens’). Ook was er nauwelijks sprake van tegenstrijdige informatie: 
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respondenten waren het gemiddeld gesproken oneens met de negatief geformuleerde stelling ‘Ik 
krijg tegenstrijdige informatie van zorgverleners over de STS’, hoewel 13% het hier wel mee eens 
was en kennelijk toch tegenstrijdige informatie ontving. De huisartsen waren meestal wel op de 
hoogte van de thuisbehandeling (91%). Overigens hadden lang niet alle respondenten goed zicht 
op de samenwerking, gezien de relatief vaak ontbrekende antwoorden (bij 15% tot een derde). 
 
In figuur 3.6 staan de resultaten voor de drie samenwerkingsitems. Er waren geen verschillen 
tussen patiënten en mantelzorgers, noch tussen subgroepen (toedieningsvorm en indicatie). 
 
Figuur 3.6 Ervaringen van patiënten (n=144) en mantelzorgers (n=30) met de samenwerking tussen 

zorgverleners: gemiddelde scores op 3 vragen (-2=helemaal oneens; -1=deels oneens; 0=niet 
eens, niet oneens; 1=deels eens; 2=helemaal eens) 

 
 
 
3.2.4 Toediening van medicatie 
Ook voor het onderwerp ‘Toediening medicatie’ kon geen betrouwbare schaalscore worden 
berekend. In figuur 3.7 staan daarom de resultaten voor de afzonderlijke vragen over de 
toediening. Twee van deze items gaan over therapietrouw (vraag 79 en 80). 
 
Toediening loopt goed maar sommigen vinden het onprettig of zijn onzeker 
Over het algemeen verloopt de toediening van de medicatie probleemloos (94% ‘eens’). Maar toch 
vindt een deel van de respondenten de toediening onprettig (11%) of voelt zich daarbij onzeker 
(6%). Ook weet lang niet iedereen wat ze in het geval van een allergische reactie moeten doen; 
12% was het oneens, en nog eens 5% niet eens/niet oneens, met de betreffende stelling (vraag 78). 
 
Intraveneuze toediening bij neurologisch aandoeningen is het meest optimaal 
Er waren geen verschillen tussen patiënten en mantelzorgers voor wat betreft de toediening en 
therapietrouw. Wel verliep een intraveneuze toediening vaker probleemloos dan de subcutane 
toediening (96% versus 86% bij subcutaan; p=0,01). Ook leek de toediening vaker probleemloos bij 
een neurologische aandoening (97%) dan bij een afweerstoornis (92%), maar dit verschil was niet 
significant. Maar hoewel dit weinig voorkwam, werd de dosering iets vaker gewijzigd bij een 
afweerstoornis dan bij een neurologische aandoening (respectievelijk 6% en 3%; p=0,03).  
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Figuur 3.7 Ervaringen van patiënten (n=194) en mantelzorgers (n=41) met de medicatietoediening: 
gemiddelde scores op 8 vragen (-2=helemaal oneens; -1=deels oneens; 0=niet eens, niet 
oneens; 1=deels eens; 2=helemaal eens) 

 
 
 
3.2.5 Prikangst bij de patiënt 
Patiënten ervaren over het algemeen weinig prikangst. Maar uit de antwoorden op vijf vragen over 
prikangst bij de patiënt blijkt dat het wel uitmaakt wie er prikt en hoe de medicatie wordt 
toegediend. Daarbij is gevraagd naar angst voor het prikken door vijf toedieners: de patiënt zelf, de 
mantelzorger, de vaste of vervangende STS-verpleegkundige, of een verpleegkundige in ziekenhuis. 
Op een schaal van 0-10 (‘Geen angst’ tot ‘Ergst mogelijke angst’) varieerde de gemiddelde score 
van 1,16 bij het prikken door de vaste STS-verpleegkundige (n=197), tot 3,17 bij het prikken door 
een mantelzorger.  
 
Figuur 3.8 laat deze resultaten zien voor alle respondenten en naar wie dit voor de patiënt heeft 
beoordeeld (patiënt zelf of diens mantelzorger). In figuur 3.9 staan dezelfde resultaten, maar dan 
naar toedieningswijze.  
 
Prik van de vaste STS-verpleegkundige is het minst eng 
Geprikt worden door de vaste STS-verpleegkundige blijkt het minst eng, gevolgd door het prikken 
door een verpleegkundige in het ziekenhuis (1,80; n=188), de vervangende STS-verpleegkundige 
(2,18; n=177) en het prikken door de patiënt zelf (2,20; n=104).  
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Prikken van mantelzorgers zijn iets enger 
De hoogste prikangst had betrekking op het prikken door de mantelzorger (zie vraag 85 in figuur 
3.8). Deze score lag bijna een punt hoger dan die voor het zelf prikken, ongeacht wie dit 
beoordeelde (de patiënt of de mantelzorger). Overigens was dit prikken door de mantelzorger 
maar op een derde van toepassing (66 van de 205 patiënten, 32%). 
 
Figuur 3.8 Prikangst bij patiënten volgens de patiënten zelf (n=170) of hun mantelzorgers (n=31); angst 

bij het zelf prikken of bij het prikken door anderen (0=geen angst; 10=ergst mogelijke angst) 

 
 
Patiënten zien nauwelijks op tegen een prik in de ader 
Patiënten met een intraveneuze behandeling, die standaard door een STS-verpleegkundige in een 
ader worden aangeprikt, kijken minder op tegen het prikken dan patiënten die subcutaan (onder 
de huid) – zelf of met hulp van een ouder – de medicatie toedienen (zie figuur 3.9). Kennelijk gaat 
veel ervaring met het prikken door een verpleegkundige gepaard met minder angst. 
 
Bij de intraveneuze behandelgroep was de gemiddelde score voor het prikken door de vaste STS-
verpleegkundige 0,99 (SD=1,94; n=169) en voor het prikken door een verpleegkundige in het 
ziekenhuis 1,60 (SD=2,42; n=154). Terwijl de groep die subcutaan toedient hier respectievelijk 2,14 
(SD=2,77; n=28; p=0,007) en 2,71 (SD=2,89; n=34; p=0,021) op scoorden. Daarbij had de groep die 
intraveneus krijgt toegediend, significant minder angst voor het prikken door een verpleegkundige 
(thuis of in het ziekenhuis) dan de patiënten die subcutaan worden behandeld.  
  

0 1 2 3 4

84. Hoeveel angst bij prikken door
uzelf?

85. Hoeveel angst bij prikken door de
ouder of partner/mantelzorger?

86. Hoeveel angst bij prikken door de
vaste vpk van de STS?

87. Hoeveel angst bij prikken door de
vervangende vpk van de STS?

88. Hoeveel angst bij prikken door de
verpleegkundigen in het ziekenhuis?

Totaal (n_max=197)

Mantelzorgers (n_max=31)

Patiënten (n_max=170)



10 jaar Sanquin ThuisService: een evaluatie, NIVEL 2015 29 

Figuur 3.9 Prikangst bij patiënten, naar toedieningsvorm (0=geen angst; 10=ergst mogelijke angst) 

 
 
 
3.2.6 Begeleiding van mantelzorgers en ouders 
Ouders en overige mantelzorgers zijn zeer positief over de begeleiding bij de thuisbehandeling. 
Vooral de ouders zijn heel positief over de omgang van de STS-verpleegkundige met hun kind en 
over de begeleiding die zij krijgen bij prikproblemen. Figuur 3.10 geeft deze ervaringen van 
mantelzorgers (vraag 102 tot en met 105, n_max=41) en de specifieke ervaringen van ouders 
(vraag 106, n_max=23) weer. 
 
Figuur 3.10  Ervaringen met de begeleiding van mantelzorgers bij de thuisbehandeling: gemiddelde 

scores van 38 mantelzorgers (op vragen 103-105), en van 10 ouders (op vraag 106; 0=niet 
eens, niet oneens; 1=deels eens; 2=helemaal eens) 
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3.3 Voordelen van de thuisbehandeling 
 
3.3.1 Twee soorten voordelen: niet naar het ziekenhuis en eigen regie 
De mogelijke voordelen van de thuisbehandeling, zoals patiënten en mantelzorgers die ervaren, 
konden grofweg worden onderverdeeld in twee hoofdonderwerpen (schalen): ‘niet naar het 
ziekenhuis hoeven’ en ‘eigen regie over de behandeling’. De betreffende schaalscores staan 
weergegeven in figuur 3.11. 
 
Figuur 3.11 Voordelen van de STS volgens patiënten (n=205) en mantelzorgers (n=44): gemiddelde 

scores voor 2 soorten voordelen, gebaseerd op de antwoorden op stellingen (0=niet eens, 
niet oneens; 1=deels eens; 2=helemaal eens) 

 
 
Niet naar het ziekenhuis hoeven is grootste voordeel 
Meest gerapporteerde voordelen van de STS volgens patiënten en mantelzorgers zijn dat de 
behandeling in de eigen omgeving plaatsvindt (98% ‘eens’), patiënten niet naar het ziekenhuis 
hoeven te reizen (97%), en het niet in het ziekenhuis hoeven te zijn (96%). Daardoor lopen 
patiënten ook minder kans op (ziekenhuis)infecties (86% ‘eens’).  
 
Eigen regie over de behandeling 
Ook voordelen die te maken hebben met ‘Eigen regie over de behandeling’ werden veel genoemd. 
Men kan immers zelf het moment (dag en tijd) van de toediening bepalen (92% ‘eens’), de 
inlooptijd van de medicatie kan op de persoon worden afgestemd (92%) en het product wordt op 
de juiste temperatuur toegediend (88%). 
 
 
3.3.2 Overige voordelen 
Andere veelgenoemde voordelen zijn dat de STS-verpleegkundige goede kennis heeft van de  
medicatie (95% ‘eens’) en dat patiënten/mantelzorgers de verpleegkundige goed kennen (92%). 
Deze twee items maakten geen onderdeel uit van de hiervoor genoemde schalen. Daarnaast 
noemden 70 respondenten nog andere voordelen, in reactie op de open vraag “Ziet u nog andere 
voordelen van de STS?” (vraag 90). Hierna volgt een opsomming van deze andere voordelen, 
geïllustreerd met enkele citaten (zie box 3.1). 
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Box 3.1 Overige voordelen van de Sanquin ThuisService, zoals genoemd door respondenten 

Werk en studie minder verstoord; kunnen tijdens thuisbehandeling doorgaan 
“Tijdens het infuus vanuit huis nog werk verrichten, studeren of mij nuttig te maken, in plaats van in een 
ziekenhuisbed mijn infuus uit te liggen.”  
“Wanneer in het ziekenhuis wordt toegediend moet ik iedere 3 weken 1 dag vrij nemen/ziek melden.” 
Thuis zijn, in de eigen vertrouwde omgeving  
“Ik ben in mijn eigen omgeving en kan gewoon dingen doen tijdens het infuus.”  
“Comfort van thuis, relaxed een ziekenhuisbehandeling ondergaan, doet je sneller weer opknappen!!” 
“Kind is op zijn gemak in zijn eigen omgeving. Het leven wordt niet onderbroken en kind voelt zich veilig bij 
ouders en ziekenhuisangst neemt daardoor af.” 
Gezin(sleven) minder belast/verstoord 
“De familie wordt niet belast door mijn behandeling (halen/brengen ziekenhuis) en kunnen gewoon de dagelijkse 
dingen blijven doen.” 
Zorg op maat 
“Minder last van bijwerkingen doordat de inlooptijd veel langzamer ingesteld kan worden” 
“Zeer flexibel, op korte termijn kan altijd iets (dag/uur) veranderd worden naar de wens van de patiënt.” 
Flexibiliteit in keuze behandelmoment (bijvoorbeeld in het weekend of ’s nachts) 
“Makkelijk te combineren met de schooltijden van mijn zoon.”  
“Door het thuis te doen, kan ik er mee gaan slapen ('s nachts) hierdoor heb ik er geen pijn aan en merk ik niet 
dat het inloopt.” 
Tijdsbesparing 
“Omdat ik niet in het ziekenhuis op de dagbehandeling hoef te zijn, bespaart dat veel tijd (reizen, wachttijd, 
behandelduur).” 
Klantvriendelijkheid en het ‘meedenken’ van de verpleegkundige 
“Goedkoper en klantvriendelijker dan een behandeling in het ziekenhuis.” 
“Goede bereikbaarheid, fijn contact en altijd meedenkend.” 
“Meedenken met het zo aangenaam mogelijk maken qua prikken, vastplakken, etc.” 
Vaste en deskundige verpleegkundigen 
“Aan 'mijn' verpleegkundige ben ik gewend en dat is prettig.” 
“Prikken beter dan in ziekenhuis!” 
Gewoon op vakantie/weekend weg kunnen 
“Je kunt gewoon een weekendje weg; pomp en medicijnen gaan gewoon mee!” 
Makkelijk afspraken kunnen maken 
“Makkelijk op een andere dag een afspraak maken als het nodig is.” 
Kostenbesparing 
“Het is waarschijnlijk goedkoper dan in het ziekenhuis en dat is ook van groot belang.” 

 
 
3.3.3 Voordelen verschillen nauwelijks tussen groepen 
Er waren geen verschillen in gerapporteerde voordelen tussen de subgroepen, naar 
toedieningswijze of indicatie, noch tussen patiënten en mantelzorgers. Op item-niveau viel wel één 
verschil op: respondenten met een intraveneuze behandeling vonden het vaker een voordeel dat 
ze de STS-verpleegkundige goed kennen (94% versus 83% bij een subcutane behandeling), mogelijk 
omdat ze vaker dan andere patiënten contact hebben met een vaste verpleegkundige. 
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3.4 Effecten van de thuisbehandeling 
 
De effecten van de thuisbehandeling zijn zowel met stellingen als met een samenvattend oordeel 
(de ‘algemeen ervaren effect’-vraag) geïnventariseerd. 
 
 
3.4.1 Twee soorten effecten: op gezondheid en dagelijks leven 
Patiënten ervaren twee soorten effecten van de STS: a) gezondheidseffecten (ervaren gezondheid 
en het fysiek functioneren) en b) effecten op autonomie en het dagelijks leven (zelfstandigheid en 
participatie). Voor deze onderwerpen konden betrouwbare som- of schaalscores worden berekend. 
Daarnaast gaven twee vragen een algemene indruk van de effecten van STS: over het effect op de 
kwaliteit van leven (vraag 91n) en de verandering in gezondheid sinds de start van de 
thuisbehandeling (vraag 92). De figuren 3.12 en 3.13 laten deze ervaren effecten zien.  
 
Figuur 3.12 Effecten van de STS volgens patiënten (n=205) en mantelzorgers (n=44): gemiddelde scores 

voor 2 soorten effecten en voor de kwaliteit van leven (vraag 91n; 0=niet eens, niet oneens; 
1=deels eens; 2=helemaal eens) 

 
 
Figuur 3.13  Antwoorden op: “Hoe gaat het nu met u, sinds de start van de STS?”  

  
 
Patiënten rapporteren vooral meer autonomie  
Vergeleken met een behandeling in het ziekenhuis ervaren patiënten nu vooral meer autonomie in 
hun dagelijks leven. Door de behandeling thuis voelen ze zich vrijer (91% ‘eens’), kunnen ze een 
normaler leven leiden (90%), op een manier zoals ze dat zelf willen (87%) en waarbij hun dagelijks 
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leven minder wordt verstoord (85%), en voelen ze zich minder patiënt (87%) en minder afhankelijk 
van zorgverleners (84%).  
 
De bijdrage van thuisbehandeling aan de gezondheid van patiënten was minder uitgesproken. 
Ongeveer twee derde rapporteerde positieve gezondheidseffecten. Deze kwamen tot uitdrukking 
in het zich minder ziek en veiliger voelen (beide 71% ‘eens’), een lichaam dat minder wordt belast 
(68%), en minder lichamelijke klachten en meer energie (beide 69%). 
 
Mantelzorgers voelen zich veiliger met thuisbehandeling  
Over het algemeen rapporteerden ouders/mantelzorgers iets sterkere effecten van de STS (vooral 
een groter gezondheidseffect), maar dit verschilde niet significant van de mening van patiënten 
zelf. Wel was er een significant verschil voor het item ‘Door de behandeling thuis voel ik me 
veiliger’ (vraag 91i, in de schaal ‘Gezondheid’); mantelzorgers waren het hier vaker mee eens (89%) 
dan patiënten (66%; p=0,04). Dit sterkere gevoel van veiligheid heeft mogelijk te maken met een 
betere voorbereiding en voorlichting vooraf, waardoor de overgang van de behandeling in het 
ziekenhuis naar thuis ook beter verliep volgens de mantelzorgers.  
 
Betere kwaliteit van leven 
Vrijwel alle respondenten hadden dankzij de STS een betere kwaliteit van leven. 92% was het 
namelijk eens met de stelling “Door de behandeling thuis heb ik een betere kwaliteit van leven”. 
Deze vooruitgang had enerzijds te maken met de positieve effecten op autonomie en het dagelijks 
leven (r=0,60; p<0,01) en anderzijds met de gezondheidseffecten (r=0,67; p<0,01). 
 
 
3.4.2 Helft van de patiënten voelt zich beter sinds thuisbehandeling 
Dit positieve beeld komt ook naar voren uit de antwoorden op de samenvattende effectvraag, 
vraag 92. Die laten zien dat het met de helft van de patiënten – sinds de start van de STS – beter 
ging (6% ‘heel veel beter’, 29% ‘veel beter’ en 15% ‘iets beter’). Toch was de situatie voor de 
andere helft onveranderd (46% ‘hetzelfde’) of zelfs achteruitgegaan (3% ‘iets slechter’ en 0,5% 
‘veel slechter’). Dit laatste gold voor acht personen, waarbij het met één persoon veel slechter ging, 
mogelijk door een progressief ziektebeeld. 
 
Vooruitgang vooral door een betere gezondheid  
Als er sprake was van verbetering, dan was dit vooral gerelateerd aan de gezondheidseffecten 
(r=0,45; p<0,01) en minder met de effecten op autonomie (r=0,36; p<0,01). Overigens 
rapporteerden degenen met wie het (veel) beter ging sinds de thuisbehandeling, naast de positieve 
effecten op gezondheid en autonomie, ook meer voordelen van de STS. 
 
 
3.4.3 Geen verschil in ervaren effect tussen subgroepen  
Over het algemeen was er geen verschil in het ervaren effect tussen de subgroepen patiënten, naar 
toedieningswijze of indicatie. De subcutane of intraveneuze toediening werd als even effectief 
ervaren en beide groepen voelden zich hierbij even veilig. Wel waren er twee minimale verschillen 
op item-niveau. Patiënten met een subcutane toediening waren het sterker eens met ‘Door de 
behandeling thuis voel ik me minder afhankelijk van de (zorg)verleners’; (1,59 vs. 1,42; p=0,04). En 
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degenen met een neurologische aandoening voelden zich bij de thuisbehandeling gemiddeld iets 
veiliger (1,16 vs. 1,04; p=0,04). 
 
 
3.5 Beoordeling van de STS 
 
De positieve ervaringen van patiënten en mantelzorgers komen ook tot uitdrukking in de algemene 
beoordeling van de STS, in de vorm van hoge waarderings- en aanbevelingscijfers. Tabel 3.2 geeft 
een overzicht van de gemiddelde waarderingscijfers (voor de STS en de eerdere zorg in het 
ziekenhuis) en aanbevelingscijfers, per subgroep en voor de alle respondenten (n=249). Er waren 
geen significante verschillen tussen de beoordelingen door patiënten en mantelzorgers, noch 
tussen de overige subgroepen. 
 
Tabel 3.2 Beoordeling van de STS en de eerdere zorg in het ziekenhuis: waarderings- en aanbevelings-

cijfers van patiënten en mantelzorgers 
 STS Ziekenhuiszorg 

Subgroepen:  Waarderingscijfer Aanbevelingscijfer Waarderingscijfer 

Patiënten (n=205) 8,89 9,22 7,87 
Mantelzorgers (n=44) 
 

8,62 8,98 7,74 

Intraveneus (n=185) 8,89 9,20 7,85 
Subcutaan (n=64) 
 

8,68 9,11 7,84 

Afweerstoornis (n=180) 8,82 9,15 7,88 
Neurologische aandoening (n=61) 
 

8,85 9,23 7,80 

Totaal (n=249) 8,84 9,18 7,85 

 
 
3.5.1 Hoge waarderingscijfers 
Patiënten en mantelzorgers gaven de STS gemiddeld een waarderingscijfer van 8,84 (op een schaal 
van 0 ‘heel erg slechte zorg’ tot 10 ‘uitstekende zorg’), variërend van een 3 tot een 10 (SD=1,15). 
Daarmee lag hun oordeel over de thuisbehandeling bijna een punt hoger dan het cijfer voor de 
behandeling in het ziekenhuis. De eerdere zorg in het ziekenhuis werd namelijk gewaardeerd met 
een gemiddeld cijfer van 7,85 (SD=1,65).  
 
 
3.5.2 Aanbevelen van de STS 
De antwoorden op de aanbevelingsvraag (0 ‘beslist niet aanbevelen’-10 ‘beslist wel aanbevelen’) 
lieten een nog positiever beeld zien: de gemiddelde score voor deze vraag was 9,18 (variërend van 
0 tot 10, SD=1,24). Hierbij gaf 99% van de 240 respondenten een aanbevelingsscore van 6 of hoger, 
waarvan 55% een maximale score van 10, en drie respondenten minder dan een 6. Dit betekent dat 
vrijwel alle respondenten de STS ook zouden aanbevelen aan andere patiënten, en dat meer dan 
de helft dit beslist zou doen.  
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3.6 Verbeterpunten volgens patiënten en mantelzorgers 
 
Ondanks de overwegend (zeer) positieve ervaringen met de STS, noemde zeker een kwart van de 
respondenten één of meer verbeterpunten ten aanzien van de service en dienstverlening. Dit bleek 
uit de open vragen naar verbetersuggesties aan het eind van elk vragenlijstonderdeel. Elk 
ervaringsthema werd steeds afgesloten met de vraag “Wat kan beter?”. Hierop gaf 15-27% van de 
respondenten suggesties voor verbeteringen (zie figuur 3.14).  
 
Figuur 3.14 Percentage respondenten (n=249) dat per onderwerp een verbeterpunt noemde 

 
 
 
3.6.1 Verbetersuggesties per onderwerp 
Er waren vooral verbetersuggesties voor de levering van medicatie en materialen, en voor de 
communicatie tussen patiënten/mantelzorgers met de STS-medewerkers (coördinatoren en 
verpleegkundigen). Tabel 3.3 geeft een overzicht van genoemde verbeterpunten per onderwerp.  
 
 
Tabel 3.3 Verbeterpunten per onderwerp, zoals genoemd door patiënten en mantelzorgers 

Start van de STS: 19% (n=47) noemt verbetermogelijkheden 

Voorlichting:  
Meer/duidelijker informatie over werkwijze (hoe, wanneer, wat gaat gebeuren), het bestellen van 
materialen/medicatie, het product (werking, evt. bijwerkingen), en kosten. Mondeling, van de verpleegkundige 
of coördinator, of via e-mail of schriftelijk (brief, protocol).  
Verpleegkundigen:  
Meteen ervaren verpleegkundige inzetten die goed kan aanprikken (voorkomt angst/onzekerheid). 
Planning: 
Informeren over en nakomen van afspraken, flexibiliteit. 
Materiaal:  
Betere infuuspompen die makkelijk te bedienen zijn. 

- tabel 3.3 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 3.3 - 

Contact met de STS-coördinatoren: 20% (n=50) noemt verbetermogelijkheden 

Contactfrequentie:  
Meer (vervolg-)contacten, ook contact houden als alles goed gaat. 
Evaluatie:  
Tussentijds/jaarlijks informeren naar hoe het gaat. 
Informatie:  
Eerder/sneller informeren, bijvoorbeeld als er iets wijzigt qua product, leveringen of verpleegkundigen.  
Beschikbaarheid:  
Snellere reactie, meer tijd voor patiënten. 
Verwachtingenmanagement:  
Bij de start een realistischer beeld schetsen voor wat betreft de flexibiliteit (afspraken, levertijden). 

Contact met de STS-verpleegkundigen: 15% (n=38) noemt verbetermogelijkheden 

Plannen van afspraken:  
Betere planning en onderlinge communicatie (tussen centrale planning en verpleegkundigen), afspraken minder 
vaak wijzigen en nakomen, beter informeren over afspraken, afspraken vooraf aankondigen (bijvoorbeeld per 
SMS of e-mail). 
Continuïteit:  
Minder wisselingen/vervangende verpleegkundigen, vaste vervanger inzetten, betere informatieoverdracht bij 
vervanging, vast aanspreekpunt. 
Vervangende verpleegkundigen:  
Meer deskundigheid (moet ook goed kunnen prikken) en kennis (van producten en ziektebeelden), moet beter 
op de hoogte zijn van situatie patiënt. 
Zorg op maat:  
Betere match (‘klik’) met verpleegkundige, beter tegemoet komen aan de wensen van patiënt en mantelzorger, 
meer aandacht en ruimte voor inbreng van de patiënt. 

Levering van medicatie: 27% (n=68) noemt verbetermogelijkheden 

Logistiek:  
Leveringen vaker combineren met de materialen, kortere tijdsperiodes voor leveringen (max. 2 uur i.p.v. 5 uur), 
meer flexibiliteit qua levertijden (’s avonds en weekend) en afleveradres (bijvoorbeeld bij eigen apotheek of op 
het werk, zodat patiënt niet thuis hoeft te blijven), afleveren op juiste adres. 
Bestellingen, afspraken en communicatie:  
Betere afspraken maken, bestellingen goed invoeren/verwerken en automatisch herhalen, betere interne 
afstemming/communicatie (zodat patiënt bijvoorbeeld niet 3x over hetzelfde wordt gebeld), afspraken 
nakomen, tijdig informeren bij wijzigingen in levering/dosering of levertijd, mogelijkheid voor patiënt om via sms 
te reageren (bijvoorbeeld om afspraak te wijzigen). 
Informatie:  
Meer duidelijkheid over contactpersonen en verantwoordelijkheden, eenduidiger informatie over 
leveringstijden/servicewindows (nu tegenstrijdig), uitleg over voorraden/doseringen en leveringen. 
Voorraad en leveringen:  
Voldoende hoeveelheden tegelijk leveren, voor langere tijd (bijvoorbeeld 3 maanden i.p.v. 1 mnd.), zodat 
mensen niet vaker thuis hoeven te blijven en er niet extra gereden wordt voor aparte leveringen, 
leveringsproblemen oplossen/voorkomen. 
Doseringen/verpakkingen:  
Juiste doseringen, grotere flesjes (i.p.v. veel kleine flesjes). 

- tabel 3.3 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 3.3 - 

Levering van materialen: 22% (n=54) noemt verbetermogelijkheden 

Logistiek:  
Combineren van afspraken (geen onnodige dubbele afspraken), levering gelijktijdig met medicatie (alles-in-1-
zending), meer flexibiliteit qua levertijden. 
Bestellingen, afspraken en communicatie:  
Bestellen makkelijker maken door betere website (nu te onoverzichtelijk en ingewikkeld, waardoor soms 
verkeerde materialen/aantallen worden besteld), ook bestellen per e-mail mogelijk maken, informeren over 
tijdstip van levering (via SMS). 
Informatie:  
Tijdig informeren over wijzigingen in materialen, informatie over beschikbaarheid materialen, duidelijkheid over 
welk telefoonnummer mensen moeten bellen voor bestellingen. 
Leveringen:  
Juiste materialen en hoeveelheden leveren, op juiste adres. 

Bereikbaarheid en communicatie: 22% (n=54) noemt verbetermogelijkheden 

Communicatie over planning/afspraken:  
Tijdig informeren over wisselingen, wijzigingen of afwezigheid verpleegkundige, en tijdig afspraken verzetten; 
afspraken consequent wel/niet bevestigen (anders verwarrend), afhankelijk van wensen patiënt: dag ervoor 
bevestigen en tijd doorgeven, telefonisch of via e-mail of SMS. 
Planning:  
Verpleegkundigen zelf afspraken laten maken met patiënt, niet centraal regelen (om niet langs elkaar heen te 
werken, en dubbel bellen te voorkomen), planning beter afstemmen op wensen/mogelijkheden patiënt 
(bijvoorbeeld rekening houden met werk). 
Aanspreekpunt: 
Duidelijkheid over contactpersonen, wie waarvoor verantwoordelijk is, wie wat regelt. 
Bereikbaarheid:  
Ook mogelijkheid bieden om te communiceren via e-mail (niet alleen telefonisch), lijst met telefoonnummers van 
verpleegkundigen/vervangers. 
Verpleegkundigen:  
Goed bereikbaar en niet te ver weg zijn, zodat ze in noodsituaties snel beschikbaar zijn. 
Informatieoverdracht:  
Patiëntgegevens goed doorgeven/verwerken/registreren, zodat niet langs elkaar heen gewerkt wordt en 
patiënten de informatie maar 1x hoeven door te geven. 
Coördinatoren:  
Sneller reageren/vragen beantwoorden; actief tussentijds informeren naar wat wel/niet goed gaat. 

Samenwerking tussen zorgverleners:16% (n=39) noemt verbetermogelijkheden 

Informatie-uitwisseling:  
Informatie/gegevens beter uitwisselen (zodat patiënt niet steeds verhaal hoeft te doen/uitleg hoeft te geven); 
elektronisch patiëntendossier (EPD). 
Informeren patiënt: 
Duidelijker maken dat en met wie er wordt samengewerkt. 
Huisarts:  
Informeren en meer betrekken bij thuisbehandeling. 

 
 
3.7 Nabeschouwing op dit deelonderzoek onder patiënten en mantelzorgers 
 
Dit deelonderzoek laat een heel positief beeld zien van de Sanquin Thuisservice, en tegelijk ook 
diverse verbetermogelijkheden voor optimalisatie van deze thuisservice. Een relevante vraag is nu 
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of dit onderzoek ook een representatief beeld geeft van de ervaringen van de gebruikers. Hierbij 
zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. 
 
Een eerste kanttekening is dat de resultaten mogelijk niet representatief zijn voor de hele 
doelgroep van de STS, omdat ze zich voornamelijk beperken tot patiënten en mantelzorgers die 
recentelijk (in 2015 of 2014) zorg ontvingen van de STS, en waarvan 38% deelnam. In dit onderzoek 
zijn alleen mensen meegenomen die tot 1 jaar (of 5 jaar in het geval van zwangeren) geleden 
gebruik hebben gemaakt van de STS. Maar níet de mensen die eerder zijn gestopt met de 
thuisservice (en terug zijn gegaan naar zorg in het ziekenhuis) of die om welke reden dan ook toch 
niet hebben gekozen voor toediening thuis door de STS. Hoewel enkele van de niet-gebruikers zijn 
bevraagd tijdens het kwalitatieve onderzoek (interviews), bleef deze groep onderbelicht in het 
kwantitatieve deel (webenquête). En als deze groep minder positief is over de STS, dan geven de 
resultaten van de webenquête wellicht een te positief beeld voor de hele doelgroep. Toch leek de 
responsgroep juist een goede afspiegeling van de doelgroep en is het in die zin aannemelijk dat de 
resultaten een goed beeld schetsen voor de actuele gebruikers van de Sanquin ThuisService.  
 
De positieve resultaten van dit deelonderzoek kunnen ook het gevolg zijn van de manier waarop de 
ervaringen in beeld zijn gebracht: met overwegend positief geformuleerde stellingen en vragen 
uitsluitend gericht op voordelen (en niet op mogelijke nadelen van de STS). Wel zijn de stellingen 
gebaseerd op uitspraken van een representatieve groep patiënten in de focusgroepen en vormen 
de vragen een goede afspiegeling van onderwerpen die voor de hele patiëntengroep belangrijk zijn. 
Bovendien is gebruik gemaakt van een symmetrische antwoordschaal waarop mensen het 
evengoed konden aangeven als ze ergens mee oneens waren. Daarbij onderstrepen de hoge 
waarderingscijfers de positieve bevindingen. Het is dus niet waarschijnlijk dat het gebruik van 
stellingen in de vragenlijst de antwoorden hebben beïnvloed, maar eerder aannemelijk dat de 
resultaten de opvattingen van de actuele patiëntengroep van de STS goed weergeven.  
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4 Zorgverleners 
 
 
 
Ook zorgverleners zijn positief over de Sanquin ThuisService. Dit geldt vooral voor de STS-
verpleegkundigen die nauw betrokken zijn bij de thuisbehandeling en die het persoonlijke contact 
met patiënten zeer waarderen. Zij beleven ook bovengemiddeld veel werkplezier. Zowel de STS-
verpleegkundigen als de zorgverleners in het ziekenhuis noemen veel voordelen en effecten van de 
thuisservice. Daarbij zien de STS-verpleegkundigen meer effect op de kwaliteit van leven van 
patiënten. Alle zorgverleners bevelen de Sanquin ThuisService aan en zij schatten de toekomst van 
deze service over het algemeen gunstig in. Toch noemt ruim de helft ook verbeterpunten, vooral 
wat betreft de onderlinge informatie-uitwisseling en samenwerking. Dit blijkt uit de antwoorden 
van 64 zorgverleners op een webenquête, waaronder 43 ziekenhuiszorgverleners (32 specialisten 
en 11 verpleegkundigen; 34% van de benaderden) en 21 STS-verpleegkundigen (respons 68%). 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een enquête onder de zorgverleners die betrokken zijn 
bij de STS. Het betreft enerzijds de voorschrijvers van de STS in het ziekenhuis (specialisten en 
verpleegkundigen), en anderzijds de verpleegkundigen die de thuisbehandeling uitvoeren (kortweg 
aangeduid als ‘STS-verpleegkundigen’). Achtereenvolgens worden de respons en kenmerken van 
zorgverleners (4.1), hun ervaringen met de STS (4.2), de voordelen en effecten volgens 
zorgverleners (4.3), hun beoordeling van de STS (4.4) en verbetersuggesties (4.5) gepresenteerd. 
 
Zie bijlage 6 voor een uitgebreide beschrijving van de methode van dit deelonderzoek (doelgroep, 
benadering en respons) en bijlage 7 voor nadere informatie over de vragenlijst voor zorgverleners. 
 
 
4.1 Respons en kenmerken zorgverleners 
 
4.1.1 Respons zorgverleners 
De respons op de enquête onder zorgverleners was 41% (64 van de 156 benaderde personen).  
Een derde van de ziekenhuiszorgverleners vulde de vragenlijst in (34%; 32 specialisten en 11 
verpleegkundigen), tegen tweederde van de STS-verpleegkundigen (68%; n=21). De respons van 
STS-verpleegkundigen was dus twee keer zo hoog als die van de ziekenhuiszorgverleners. Dit 
verschil was te verwachten, aangezien de ziekenhuiszorgverleners verder afstaan van de STS-
organisatie en daardoor wellicht minder genegen zijn om de vragenlijst in te vullen over een 
onderwerp dat niet direct hun eigen organisatie of werk betreft. 
 
 
4.1.2 Kenmerken van zorgverleners 
De respondenten waren dus 43 voorschrijvers (32 specialisten en 11 verpleegkundigen van een 
ziekenhuis) en 21 STS-verpleegkundigen. Daarbij waren de voorschrijvers in de meerderheid. Hun 
relatie met de STS varieerde van minder dan een jaar tot tien jaar. De meeste zorgverleners hadden 
zes tot tien jaar ervaring met de STS. De groep zorgverleners bestond voor het grootste gedeelte 
(59%) uit vrouwen en de gemiddelde leeftijd was 49 jaar. In bijlage 9 staat een gedetailleerd 
overzicht van de kenmerken van de zorgverleners en hun relatie met de STS. 
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4.2 Ervaringen van zorgverleners met de STS 
 
Tabel 4.1 geeft een beknopt overzicht van de onderwerpen van de zorgverlenerslijst waarvoor een 
somscore (schaalscore) kon worden berekend, en op welke groep zorgverleners deze betrekking 
hebben. De resultaten voor overige onderwerpen worden gepresenteerd aan de hand van de 
afzonderlijke vragen. Zie ook bijlage 6 voor een gedetailleerd overzicht van alle schalen en items 
van de zorgverlenersvragenlijst. 
 
Tabel 4.1 Onderwerpen van de zorgverlenersvragenlijst waarvoor schaalscores zijn berekend 

Onderwerp: STS-verpleegkundigen  
Schalen: 

Zorgverleners in het ziekenhuis 
Schalen: 

Communicatie en 
samenwerking 
 

Voorlichting aan patiënten en start van de 
STS 
Kennis van zorgverleners over de STS 

Voorlichting aan patiënten en start van 
de STS 
Kennis van zorgverleners over de STS 

Werken voor patiënten 
van de STS 

Professionele betrokkenheid 
Toekomstbestendigheid 

- 
Toekomstbestendigheid 

Voordelen van de STS Kwaliteit van de STS-verpleegkundigen Kwaliteit van de STS-verpleegkundigen 

Effect van de STS Effect op kwaliteit van leven Effect op kwaliteit van leven 

 
Hierna worden eerst de ervaringen van alle zorgverleners met de communicatie en samenwerking 
van de STS beschreven, gevolgd door de specifieke ervaringen van de STS-verpleegkundigen. 
 
 
4.2.1 Ervaringen van alle zorgverleners met communicatie en samenwerking 
Over het algemeen waren zorgverleners positief over de communicatie en samenwerking van de 
STS. Daarbij waren er nauwelijks verschillen tussen de groepen zorgverleners. Wel waren de 
voorschrijvers in het ziekenhuis positiever over de voorlichting die patiënten kregen over de STS en 
de start van de thuisbehandeling, terwijl STS-verpleegkundigen aangaven beter geïnformeerd te 
zijn over de STS (zie figuur 4.1).  
 
Figuur 4.1 Voorlichting aan patiënten en start van de STS, en kennis over de STS: gemiddelde 

schaalscores van zorgverleners in het ziekenhuis (n=43) en STS-verpleegkundigen (n=21), 
gebaseerd op hun antwoorden op stellingen (0=niet eens, niet oneens; 1=deels eens; 
2=helemaal eens) 

 
 
Voorschrijvers zijn positiever over de transitie 
Specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis hadden een significant hogere score op de 
schaal ‘Voorlichting en start van de STS’ (1,75 vs. 1,48 voor STS-verpleegkundigen; p<0,05). Zij 

0 1 2

Voorlichting aan patiënten en
start van de STS

Kennis van zorgverleners over de
STS Zorgverleners in het ziekenhuis

(n_max=43)

STS-verpleegkundigen (n_max=21)
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waren vooral te spreken over de overgang van de behandeling in het ziekenhuis naar thuis. Die 
verloopt volgens alle voorschrijvers probleemloos (90% helemaal eens, 10% deels eens), terwijl 
87% van de STS-verpleegkundigen dit zo ziet (p=0,01). Ook vinden bijna alle voorschrijvers (97%) 
dat de medische gegevens van de patiënt goed worden overgedragen, terwijl 80% van de STS-
verpleegkundigen deze mening deelt. Dit verschil was echter niet significant (p=0,08). 
Zorgverleners in het ziekenhuis zijn dus positiever over de transitie dan de verpleegkundigen die de 
behandeling en begeleiding van hen overnemen. 
 
Zorgverleners goed geïnformeerd over de thuisbehandeling 
Alle zorgverleners – op één voorschrijver na – vonden dat ze goed geïnformeerd werden door de 
STS-coördinatoren over relevante zaken (werkwijzen, procedures etc.). Toch leken de STS-
verpleegkundigen iets beter geïnformeerd dan de voorschrijvers in het ziekenhuis (schaalscores 
1,38 vs. 0,94; p=0,07), vooral over de protocollen en werkwijze van de STS (alle STS-
verpleegkundigen wisten hiervan, tegen 75% van de voorschrijvers; p=0,09). 
Beide groepen zorgverleners zeggen ook de meeste vragen van patiënten over de STS te kunnen 
beantwoorden. Dit geldt iets meer voor de STS-verpleegkundigen (die ruim 80% van de vragen 
kunnen beantwoorden) dan voor de voorschrijvers (van wie 58% alle vragen over de organisatie, en 
74% alle vragen over de thuisbehandeling kan beantwoorden), maar dit verschil was niet 
significant. Dus hoewel de STS-verpleegkundigen iets meer afweten van de STS, kan niet met 
zekerheid worden gesteld dat zij patiënten ook beter kunnen voorlichten dan de zorgverleners in 
het ziekenhuis. 
 
MijnThuisService.nl goede portal voor informatie-uitwisseling 
Zorgverleners hadden overwegend positieve ervaringen met de portal MijnThuisService.nl (zie 
figuur 4.2). Een meerderheid (73% van de STS-verpleegkundigen en 70% van de voorschrijvers) 
vond het een goed systeem voor informatie-uitwisseling met de STS-coördinatoren. Vooral de 
zorgverleners in het ziekenhuis gaven aan de gegevens over hun patiënten gemakkelijk terug te 
vinden in MijnThuisService.nl (91% versus 73% van de STS-verpleegkundigen). Dit systeem voldoet 
dus goed voor de meeste zorgverleners, en vooral voor de zorgverleners in het ziekenhuis. 
 
Figuur 4.2 Ervaringen met MijnThuisService.nl van zorgverleners in het ziekenhuis (n_max=32) en STS-

verpleegkundigen (n=11)  
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Zorgverleners in ziekenhuis (n=32)

STS-verpleegkundigen

15.b) MijnThuisService.nl is een goed
systeem voor informatie-uitwisseling

Zorgverleners in ziekenhuis (n=33)

STS-verpleegkundigen

Helemaal oneens

Deels oneens

Niet eens, niet oneens

Deels eens

Helemaal eens
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4.2.2 Ervaringen van STS-verpleegkundigen met patiënten en mantelzorgers 
De STS-verpleegkundigen hebben over het algemeen hele goede ervaringen met hun patiënten en 
diens mantelzorgers. In de figuren 4.3 tot en met 4.5 staan de ervaringen afzonderlijk weergegeven 
voor de contacten, de begeleiding en de afspraken met patiënten.  
 
Fijn contact met patiënten 
In figuur 4.3 is te zien dat alle STS-verpleegkundigen het fijn vinden dat ze als vaste 
verpleegkundige een relatie met patiënten kunnen opbouwen en voldoende tijd voor hen hebben. 
Ook beschouwen ze zichzelf als deskundig en flexibel, en de begeleiding bij de thuistoediening en 
het zelf (leren) prikken verloopt volgens hen naar wens. Bijna iedereen kan het ook goed vinden 
met de patiënten die ze thuis bezoeken (95% ‘eens’; n=20). Toch hebben sommigen wel eens het 
gevoel dat ze zich teveel aan de patiënten aanpassen (29% ‘deels eens’ met stelling 8c; n=6). Maar 
al met al blijkt uit de antwoorden op vier stellingen (8a, b, c, e) dat deze verpleegkundigen zeer te 
spreken zijn over hun contact met patiënten. 
 
Figuur 4.3  Contact met patiënten van de STS: ervaringen van STS-verpleegkundigen (n=21) 

 
 
Vaardigheid en veiligheid grotendeels gewaarborgd 
Dat de STS-verpleegkundigen hun eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
van patiënten positief inschatten, blijkt uit de antwoorden op drie stellingen (8d, f en g). Alle 
verpleegkundigen weten wat ze moeten doen bij calamiteiten en vrijwel iedereen zegt goed te 
kunnen prikken (86% ‘helemaal eens’, 9% ‘deels eens’; n=20). Ook gaf driekwart (76%; n=16) aan 
snel bij de patiënt te kunnen zijn als dat nodig is. Maar als het gaat om patiënten die moeilijk te 
prikken zijn, of over de nabijheid en beschikbaarheid van de verpleegkundigen in noodsituaties, 
dan geeft men aan dat de eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid niet altijd kan worden 
gegarandeerd. 
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Goede begeleiding van patiënten, kinderen en mantelzorgers 
Figuur 4.4 presenteert de antwoorden op vier stellingen over de begeleiding bij de thuistoediening 
en het zelf prikken door patiënten, kinderen en mantelzorgers (vraag 8h-k). Alle betrokken 
verpleegkundigen vinden dat er voldoende oefensessies zijn en dat zij het zelf (leren) prikken door 
kinderen en ouders goed kunnen begeleiden (100% helemaal of deels eens). Ook weten de meeste 
STS-verpleegkundigen (79%; n=11) wel raad bij conflicten tussen patiënten en mantelzorgers over 
de toediening van medicatie. Toch was één op de drie tot vier verpleegkundigen het maar 
gedeeltelijk eens met deze stellingen (25%-33% ‘deels eens’ met 8h-j) en wisten drie 
verpleegkundigen niet of ze wel kunnen helpen bij conflicten (21% ‘niet eens, niet oneens’ met 8k). 
 
Figuur 4.4 Begeleiding van mantelzorgers: ervaringen van STS-verpleegkundigen (n_max=14) 

 
 
Afspraken met patiënten redelijk flexibel 
Over het algemeen verloopt het maken van afspraken met patiënten soepel en zijn de STS-
verpleegkundigen hier flexibel in (95% ‘eens’ met stellingen 10a en b). Toch bezoeken negen 
verpleegkundigen hun patiënten uitsluitend tijdens kantooruren (43% ‘eens’ met stelling 10c) en 
twee van hen zeggen hun patiënten ook niet buiten kantoortijden te bezoeken als het nodig is (10% 
‘oneens’ met 10e). Patiënten weten ook dat afspraken bij voorkeur binnen kantoortijden 
plaatsvinden (aldus 80% van de verpleegkundigen), maar als het nodig is bezoeken de meeste 
verpleegkundigen hun daarbuiten ook wel (80% ‘eens’ met 10e). Kortom, afspraken plannen 
verloopt bijna altijd soepel en flexibel. 
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Figuur 4.5 Afspraken met patiënten: ervaringen van STS-verpleegkundigen (n=21) 

 
 
 
4.2.3 Ervaringen van de STS-verpleegkundigen met samenwerking 
Met negen stellingen is de samenwerking en informatie-uitwisseling met andere STS-medewerkers 
en ziekenhuizen geëvalueerd (zie figuren 4.6 en 4.7). De STS-verpleegkundigen hebben ‘intern’ te 
maken met de STS-coördinatoren en andere verpleegkundigen, en ‘extern’ met 
ziekenhuiszorgverleners. Over het algemeen beoordelen de verpleegkundigen de communicatie 
met de coördinatoren als goed. Maar de gegevensuitwisseling met ziekenhuizen, en de overdracht 
en rapportages laten nog te wensen over.  
 
Figuur 4.6 Samenwerking volgens STS-verpleegkundigen (n=21)  
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Communicatie tussen STS-medewerkers beter dan met ziekenhuis 
Terwijl de interne communicatie en samenwerking over het algemeen goed verloopt, schiet de 
communicatie met ziekenhuizen nog wel eens tekort (zie figuur 4.7). Bijna alle STS-
verpleegkundigen (95%) vinden dat de communicatielijnen met de coördinatoren kort zijn (‘eens’ 
met stelling 13c), 88% vindt dat de samenwerking met andere STS-verpleegkundigen goed verloopt 
(‘eens’ met 13a). Daarentegen vindt 69% van hen de communicatielijnen met ziekenhuizen kort 
(‘eens’ met 13d).  
 
Informatie-uitwisseling over patiënten schiet tekort 
Ongeveer een derde van de STS-verpleegkundigen vindt dat ze niet goed op de hoogte worden 
gehouden over hun patiënten als het gaat om controles, labtesten en opnames (29% ‘oneens’ met 
stelling 13e) en dat ze bij vervanging door een collega-verpleegkundige niet over de nodige 
patiëntgegevens beschikken (36% ‘oneens’ met 16c). Toch zegt 84% wel goed op de hoogte te zijn 
van de situatie van hun eigen patiënten (n=16 ‘eens’ met 16d). 
 
Niet iedere STS-verpleegkundige rapporteert aan de STS 
Hoewel vrijwel iedereen weet hoe ze aan de STS moeten rapporteren en dat ze dit in de regel twee 
keer per jaar moeten doen, doet slechts tweederde van de STS-verpleegkundigen dit ook (7 van de 
11 ‘eens’ met 16b). De anderen doen dit niet of minder vaak (2 ‘niet eens, niet oneens’ en 2 
‘oneens’ met 16b). 
 
Figuur  4.7 Rapportage en informatie-uitwisseling volgens STS-verpleegkundigen (n=21) 

 
 
 
4.2.4 Werken voor patiënten van de STS 
Tot slot rapporteerden de STS-verpleegkundigen ook over hun werkbeleving, en over hun 
professionele rol en betrokkenheid bij de thuisbehandeling.  
 
Het werk geeft veel voldoening 
De verpleegkundigen ervaren veel voldoening in hun werk (zie figuur 4.8). Allen ontvangen 
waardering van patiënten en zeggen dat ze dit werk tot hun pensioen volhouden. Dit is veel omdat 
nog niet de helft (47%) van andere zorgverleners in de leeftijd van 50-54 jaar aangeeft het werk vol 
te kunnen houden tot aan het pensioen (TNO, 2014).  
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Bijna alle STS-verpleegkundigen vinden het fijn om voor patiënten van de STS te werken (18 van de 
19; 95%) en ze voelen zich gewaardeerd door de STS (14 van de 15; 93%). Daarentegen ontving 
maar één van hen ook waardering van zorgverleners in het ziekenhuis. Anderen hadden deze vraag 
21d niet ingevuld (n=14) of konden hierover geen uitspraak doen (n=4 ‘niet eens, niet oneens’), en 
twee waren het hiermee ‘oneens’. 
 
Figuur 4.8 Werken voor patiënten van de STS: ervaringen van STS-verpleegkundigen (n_max=20) 

 
 
Grote professionele betrokkenheid 
Al met al zijn bijna alle STS-verpleegkundigen (n=17) er trots op dat ze voor de STS werken. De 
meesten (14 van de 16) voelen zich betrokken bij de STS, voelen zich als professional serieus 
genomen door de STS en vinden dat er goed naar hun mening wordt geluisterd. 
 
Figuur 4.9 Professionele betrokkenheid van STS-verpleegkundigen (n_max=18)  
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4.3 Voordelen en effecten volgens zorgverleners 
 
Aan de zorgverleners zijn ook vragen gesteld over de voordelen en effecten van de STS. Dit betreft 
niet hun eigen ervaringen, maar hun inschatting van de voordelen en effecten voor patiënten, voor 
zover zij die daadwerkelijk terugzien/-horen van patiënten. Daarom moeten de hiernavolgende 
resultaten ook vanuit dat gezichtspunt worden bezien en geïnterpreteerd. 
 
 
4.3.1 Kwaliteit van de STS-verpleegkundigen en kwaliteit van leven 
De voordelen en effecten van de STS volgens zorgverleners zijn met twee schaalscores samengevat: 
voordelen in termen van de kwaliteit van de STS-verpleegkundigen, en effecten op de kwaliteit van 
leven van patiënten. Figuur 4.10 geeft de resultaten weer voor de gemiddelde schaalscores van de 
twee groepen zorgverleners.  
 
Beide groepen zorgverleners zijn het eens over de voordelen die de thuisbehandeling biedt als het 
gaat om de kwaliteit van de verpleegkundigen. Wel zien de STS-verpleegkundigen meer effect van 
de thuisbehandeling op de kwaliteit van leven van patiënten dan de zorgverleners in het 
ziekenhuis.  
 
Figuur 4.10  Voordelen en effecten van de STS volgens zorgverleners: gemiddelde schaalscores van 

zorgverleners in het ziekenhuis (n=43) en STS-verpleegkundigen (n=21), gebaseerd op hun 
antwoorden op stellingen (0=niet eens, niet oneens; 1=deels eens; 2=helemaal eens) 

 
 
Zorgverleners unaniem eens over de kwaliteit van de STS-verpleegkundigen 
Vrijwel alle zorgverleners zien de voordelen van de inzet van een deskundige, vaste 
verpleegkundige bij de thuisbehandeling. Zij delen de mening dat het gaat om een verpleegkundige 
die goed kan prikken, die kennis heeft van de medicatie en weet hoe deze moet worden 
toegediend, die de patiënt goed kent en voldoende tijd neemt voor de patiënt.  
 
STS-verpleegkundigen zien meer voordelen in ‘niet naar het ziekenhuis hoeven’ 
Zorgverleners kijken verschillend aan tegen de voordelen van de STS die te maken hebben met 
‘niet naar het ziekenhuis hoeven’ en ‘eigen regie over de behandeling’. Zo waren de STS-
verpleegkundigen vaker van mening dat patiënten zo minder kans hebben op (ziekenhuis)infecties 
(100% vs. 79% van de zorgverleners in het ziekenhuis; p=0,005) en zo zelf de temperatuur van de 
medicatie kunnen beïnvloeden (95% vs. 76%; p=0,01). 
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Ziekenhuiszorgverleners zien meer voordelen in ‘eigen regie van de patiënt’ 
Anderzijds zagen de zorgverleners in het ziekenhuis het vaker als een voordeel dat patiënten bij de 
thuisbehandeling zelf het moment van toediening kunnen bepalen (85% ‘helemaal eens’ vs. 62% 
van de STS-verpleegkundigen; p=0,04). 
 
 
4.3.2 Overige voordelen volgens zorgverleners 
Elf STS-verpleegkundigen (52%) zien verder als voordelen dat de zorg beter aansluit op de patiënten 
(“zorg op maat: rekening houdend met school, werk etc., minder verzuim”), vier van hen noemden de 
kostenbesparing voor de ziekenhuizen (“drukt niet op het budget van het ziekenhuis”), en één STS-
verpleegkundige noemde als voordeel de signalerende functie doordat ze bij de mensen thuis 
komen. Ziekenhuiszorgverleners (n=7, 16%) noemen als extra voordeel het persoonlijke contact van 
de STS-verpleegkundigen met patiënten (“persoonlijke contact met dezelfde mensen”).  
 
 
4.4 Beoordeling door zorgverleners 
 
In tabel 4.2 staan de gemiddelde waarderingscijfers voor de STS en de scores op de aanbevelings-
vraag weergegeven voor de verschillende groepen zorgverleners.  
 
Tabel 4.2 Beoordeling van de STS door zorgverleners: waarderings- en aanbevelingscijfers van de 

zorgverleners in het ziekenhuis en de STS-verpleegkundigen 

 
STS 

Zorgverleners: Waarderingscijfer Aanbevelingscijfer 

Ziekenhuis (n=39) 8,23 8,54 
Specialisten (n=29) 
Verpleegkundigen (n=10) 

8,31 
8,00 

8,55 
8,50 

STS-verpleegkundigen (n=20) 8,50 9,15* 

   

Totaal (n=59) 8,32 8,75 

* significant verschil tussen zorgverleners in het ziekenhuis en de STS-verpleegkundigen (p=0,01) 
 
 
4.4.1 Hoge waardering 
Al met al zijn de zorgverleners zeer positief over de STS: hun gemiddelde waarderingscijfer was een 
8,32 (op een schaal van 0 ‘heel erg slechte zorg’ tot 10 ‘uitstekende zorg’), variërend van een 6 tot 
10 (SD=0,78). Hoewel het gemiddelde cijfer van STS-verpleegkundigen iets hoger lag dan het cijfer 
dat de zorgverleners in het ziekenhuis gaven (8,50 versus 8,23), was dit niet significant. Dus beide 
groepen zorgverleners gaven de STS gemiddeld een ruime 8. 
 
 
4.4.2 Iedere zorgverlener beveelt de STS aan 
De antwoorden op de aanbevelingsvraag (0 ‘beslist niet aanbevelen’-10 ‘beslist wel aanbevelen’) 
lieten een nog positiever beeld zien: de gemiddelde score hierop was een 8,75 (variërend van 6 tot 
10, SD=0,90). Van alle zorgverleners gaf 93% een aanbevelingsscore van 8 of hoger, en 22% zelfs 
een maximale score van 10. Dit betekent dat alle zorgverleners de STS zouden aanbevelen aan 
patiënten, en een vijfde van hen zeer beslist. 
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Sterkste aanbeveling door STS-verpleegkundigen 
De STS-verpleegkundigen gaven significant hogere aanbevelingsscores dan de zorgverleners in het 
ziekenhuis (gemiddeld 9,15 versus 8,54 van ziekenhuismedewerkers; p=0,01). Dus al met al zijn 
deze verpleegkundigen het meest positief over de thuisservice. Dit kon ook worden verwacht 
gezien hun directe werkrelatie en betrokkenheid bij de STS. 
 
 
4.4.3 Keuze voor de STS 
Uit de antwoorden van voorschrijvers op vraag 26 (“Ik kies voor de STS omdat…”) blijkt dat deze 
ziekenhuiszorgverleners voor de STS kiezen vanwege de voordelen die dit aan patiënten biedt. Ze 
vinden dat de zorg goed is afgestemd op de situatie van patiënten en dat de service betrouwbaar 
en flexibel is. Ook vinden ze de samenwerking met de STS prettig. Hieronder staan enkele citaten 
die deze keuze illustreren. 
 

“Een essentiële dienstverlening binnen de zorg voor deze groep patiënten. De deskundigheid is 
goed en patiënten rapporteren zich veilig en prettig te voelen bij deze verpleegkundigen.” 
“Laagdrempelig, goed georganiseerd en afgestemd op kind en gezin; goede terugrapportage.” 
“Het een betrouwbare en zorgzame partner is voor ons en onze patiënten.” 
“Uit gewoonte; meeste ervaring mee. Goed om met 1 service te werken i.p.v. met meerdere 
verschillende.” 
“Ik er prettig mee samenwerk.” 
“Betrouwbaar, flexibel, Nederlands, goed product.” 
“Het prettig is voor cliënten om thuis de behandeling te kunnen ontvangen.” 

 
 
4.5 Verbeterpunten volgens zorgverleners  
 
In reactie op de vraag ‘Wat kan er beter?’ noemden ruim de helft van de ziekenhuiszorgverleners 
en tweederde van de STS-verpleegkundigen tenminste één verbeterpunt. Deze worden hieronder 
per onderwerp en vraag samengevat.  

Contact met patiënten (vraag 9) 
Vijf STS-verpleegkundigen (24%) gaven aan dat patiënten er baat bij hebben als er minder 
wisselingen in afspraken (en personeel) zijn.  

Afspraken met patiënten (vraag 11) 
Hierin zijn kleine verbeteringen mogelijk volgens een derde van de STS-verpleegkundigen (38%), 
vooral op het gebied van de planning. Bijvoorbeeld als het gaat om het laat verplaatsen van 
afspraken met patiënten door de centrale planning.  

Samenwerking en communicatie (vraag 14) 
Vooral in de communicatie en samenwerking zijn verbeteringen mogelijk. Ruim de helft van de STS-
verpleegkundigen (n=11; 52%) geeft aan dat er betere communicatie (kortere lijnen) met het 
ziekenhuis nodig zijn. Ook worden de communicatie tussen STS-verpleegkundigen onderling en met 
de centrale planning als verbeterpunt genoemd. Verder noemen zij de overdracht bij vervanging als 
verbeterpunt.  
Van de zorgverleners in het ziekenhuis geeft tweederde aan dat er niet altijd goed gecommuni-
ceerd wordt (n=14; 67%). Voorbeelden die zij daarbij geven hebben betrekking op contact bij 
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problemen in de behandeling, omslachtige communicatie via fax, en het uitblijven van een reactie 
wanneer een voicemail is ingesproken. Ook wordt de website MijnThuisservice.nl genoemd; deze is 
soms traag.  
 
Rapportage en informatie-uitwisseling (vraag 17) 
Tweederde van de STS-verpleegkundigen (n=14; 67% ) noemt ook tekortkomingen van 
MijnThuisservice.nl. Zij geven aan dat niet alle patiënten hierin een dossier hebben, of ze zijn niet 
op de hoogte te zijn van dit systeem.  
 
Daarnaast noemt circa de helft van de ziekenhuiszorgverleners (n=20; 47%) enkele verbeterpunten. 
Men vindt het systeem omslachtig, en dan met name de inlogprocedure en het ontbreken van een 
functie om tussendoor op te slaan.  
 
 
4.6 Visie op de toekomst van de STS 
 
Aan zorgverleners is met vier stellingen gevraagd naar hun visie op de toekomst van de STS. Figuur 
4.11 toont de antwoorden op deze items (23.a tot en met d) over de verrijking en verbreding van 
het werk door de STS, de kosten van de thuisbehandeling ten opzichte van een behandeling in het 
ziekenhuis, de groeiende vraag naar thuisbehandeling met immunoglobulinen, en of de STS 
onmisbare zorg is geworden.  
 
Figuur 4.11 Visie van zorgverleners op de toekomstbestendigheid van de STS: antwoorden van 

ziekenhuiszorgverleners (n=37) en STS-verpleegkundigen (n=19) op vier stellingen (0=niet 
eens, niet oneens; 1=deels eens; 2=helemaal eens) 
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4.6.1 STS-verpleegkundigen optimistischer over het werk en de toekomst van de STS 
Over het algemeen waren de STS-verpleegkundigen positiever over het werk en de toekomst van 
de STS dan de zorgverleners in het ziekenhuis (voorschrijvers). Zij waren vooral positiever over de 
verrijking en verbreding van hun werk door de thuisservice (89% ‘eens’ versus 35% van de 
voorschrijvers; p<0,05) en ze zagen de STS vaker als onmisbare zorg dan de voorschrijvers (100% vs. 
76%; p<0,05). Voor de toekomst verwachtten alle STS-verpleegkundigen en driekwart van de 
voorschrijvers een groeiende vraag naar thuisbehandeling (100% vs. 74%; p=0,11). Ook waren STS-
verpleegkundigen vaker in de veronderstelling dat de STS goedkoper is dan behandeling in het 
ziekenhuis (100% vs. 82% van de ziekenhuiszorgverleners; p<0,05). 
 
Al met al zijn de STS-verpleegkundigen meer overtuigd van de toekomstbestendigheid van de STS 
dan de zorgverleners in het ziekenhuis. Dit blijkt uit scores op de schaal ‘toekomstbestendigheid’ 
die op de hiervoor genoemde vier items is gebaseerd (zie figuur 4.12). De gemiddelde schaalscores 
van de STS-verpleegkundigen en de ziekenhuiszorgverleners waren respectievelijk 1,70 en 0,79.  
 
Figuur 4.12 Visie van zorgverleners op de toekomstbestendigheid van de STS: gemiddelde schaalscores 

van ziekenhuiszorgverleners (n=43) en STS-verpleegkundigen (n=21), gebaseerd op hun 
antwoorden op stellingen (0=niet eens, niet oneens; 1=deels eens; 2=helemaal eens) 

 
 
 
4.7 Nabeschouwing op dit deelonderzoek onder zorgverleners 
 
Dit deelonderzoek onder zorgverleners liet vooral een hoge en positieve respons zien van de STS-
verpleegkundigen (68%). Van de benaderde zorgverleners in het ziekenhuis (de voorschrijvers of 
artsen en verpleegkundigen) vulde maar een derde de enquête in. Deze lagere respons heeft 
vermoedelijk te maken met de geringere betrokkenheid van ziekenhuiszorgverleners bij de 
thuisservice (zij hebben immers geen directe werkrelatie met de STS). Maar ook met hun grotere 
afstand tot de patiënten die gebruik maken van de thuistoediening, waarop ze het zicht kunnen 
verliezen. Helaas kunnen geen uitspraken worden gedaan over de representativiteit van deze 
onderzoeksgroep, omdat nadere gegevens over de benaderde zorgverleners ontbreken. 
 
Dat de STS-verpleegkundigen meer voordelen en effecten zien van de STS dan de zorgverleners in 
het ziekenhuis, kan te maken hebben met een verschil in waarneming of met daadwerkelijke 
verschillen tussen patiënten. Zo zien de zorgverleners in het ziekenhuis waarschijnlijk meer ernstige 
of gecompliceerde patiënten dan de STS-verpleegkundigen die alleen patiënten zien die (zij) thuis 
toedienen en die wellicht ‘stabieler’ of gezonder zijn. Bovendien kunnen de zorgsetting (ziekenhuis 
of thuis) en de contactfrequentie mede bepalend zijn voor de kans om (positieve) ervaringen terug 
te zien of te horen. Dus verklaringen voor de gevonden verschillen in perspectief zijn mogelijk 
gelegen in de nabijheid of waarneembaarheid van de voordelen en effecten van de STS, én in de 
patiëntenpopulaties waar de zorgverleners doorgaans mee te maken hebben. 
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Opvallende bevinding is de hoge mate van werkplezier bij de STS-verpleegkundigen. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat de STS-verpleegkundigen ten opzichte van andere verpleegkundigen 
meer in de gelegenheid zijn om een goede relatie op te bouwen met patiënten. STS-
verpleegkundigen hebben langdurig en persoonlijk contact met patiënten, en kunnen relatief veel 
tijd nemen voor patiënten, wat kennelijk veel voldoening oplevert in het werk. Ook het 
zelfsturende karakter van de functie, door de zelfstandigheid en de mogelijkheid om zelf afspraken 
te plannen, draagt waarschijnlijk bij aan de positieve werkbeleving.  
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5 Verschillende perspectieven 
 
 
 
Op veel punten verschillen patiënten en zorgverleners van mening. Zowel voor wat betreft de eigen 
ervaringen met de STS, als voor de gerapporteerde voordelen en effecten waren er verschillen. 
Toch was er ook overeenstemming, bijvoorbeeld over de ‘klik’ tussen de patiënten en de vaste 
verpleegkundigen van de STS, en over de voordelen die de thuisbehandeling biedt. Opvallende 
bevinding is dat de zorgverleners in het ziekenhuis de effecten op de kwaliteit van leven geringer 
inschatten, terwijl de STS-verpleegkundigen deze effecten eerder overschatten.  
 
Omdat de twee vragenlijsten identieke vragen bevatten, konden de perspectieven van patiënten 
en zorgverleners worden vergeleken. Bijlage 10 geeft een overzicht van deze overeenkomstige 
vragen. Hieronder worden de resultaten van deze vergelijking gepresenteerd. 
 
 
5.1 Ervaringen van patiënten en zorgverleners vergeleken 
 
5.1.1 Verschil in perspectief op de organisatie van de thuisservice 
In figuur 5.1 worden twee verschillen tussen patiënten en zorgverleners uitgelicht die te maken 
hebben met de manier waarop de zorg is georganiseerd. Het gaat om de ‘tijd voor de patiënt’ en 
het ‘snel bij de patiënt kunnen zijn als dat nodig is’. Over beide aspecten zijn patiënten positiever 
dan de zorgverleners. 
 
Patiënten en zorgverleners antwoordden verschillend op de vraag of verpleegkundigen voldoende 
tijd hebben. Van de STS-verpleegkundigen is 71% het hier helemaal mee eens, tegenover 95% van 
de patiënten. Patiënten zijn dus vaker van mening dat de zorgverleners genoeg tijd voor hen 
uittrekken. Ook verschillen de antwoorden op de vraag of zorgverleners snel bij patiënten kunnen 
zijn. Patiënten zijn het hier vaker helemaal mee eens (76%) dan de STS-verpleegkundigen zelf 
(10%). 
 
Figuur 5.1 Antwoorden van patiënten en mantelzorgers (n=238) en zorgverleners (n=63) op twee 

dezelfde stellingen over ‘tijd voor de patiënt’ en ‘snel bij de patiënt kunnen zijn als nodig’ 
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5.1.2 Verschillende perspectieven op communicatie en informatie-uitwisseling 
Zorgverleners overschatten de effectiviteit van de voorlichting aan patiënten en de 
laagdrempeligheid van contactpersonen bij wie patiënten met vragen terecht kunnen. Patiënten 
overschatten juist de mate waarin STS-verpleegkundigen geïnformeerd zijn over hun persoonlijke 
(medische) situatie. Figuur 5.2 laat de antwoorden op drie overeenkomstige stellingen zien. 
 
Zorgverleners positiever over voorlichting bij de start 
Zorgverleners vinden vaker dat de specialist in het ziekenhuis vooraf voldoende informatie gaf over 
de STS. Terwijl tweederde (69%) van alle zorgverleners het helemaal eens was met deze stelling, gold 
dit voor minder dan de helft van de patiënten (47%). Tevens verschillen ze significant van mening 
over de vraag of patiënten weten waar zij met vragen terecht kunnen: 83% van de patiënten gaf aan 
dit te weten, tegenover 75% van de zorgverleners die het hier volledig mee eens was.  
 
Patiënten overschatten informatieoverdracht 
Voorts is er een belangrijk verschil tussen STS-verpleegkundigen en patiënten voor wat betreft hun 
antwoorden op de stelling dat STS-verpleegkundigen goed op de hoogte zijn van de situatie van de 
patiënt. Terwijl 47% van de verpleegkundigen hier helemaal mee eens is, gold dit voor 90% van de 
patiënten. Dit verschil was er ook als het gaat om de vervangende verpleegkundige, zij het wat 
minder groot. Respectievelijk 29% van de STS-verpleegkundigen en 47% van de patiënten waren 
het volledig eens met de stelling dat de vervangende STS-verpleegkundige goed op de hoogte is 
van de situatie van de patiënt en over de juiste patiëntgegevens beschikt. Dus de overdracht van 
informatie is volgens de STS-verpleegkundigen slechter geregeld dan patiënten vermoeden.  
 
Figuur 5.2 Antwoorden van patiënten en mantelzorgers (n=238) en zorgverleners (n=63) op drie 

dezelfde stellingen over de communicatie en informatie-uitwisseling 

 
 
 
5.1.3 Patiënten zijn positiever over de transitie van ziekenhuis naar thuis 
Patiënten en zorgverleners rapporteren verschillende ervaringen met de overgang van het 
ziekenhuis naar toediening van immunoglobulinen thuis. Van alle zorgverleners is 79% het 
helemaal eens met de stelling dat de overgang goed verliep, terwijl dit voor 89% van de patiënten 
geldt. Patiënten zijn dus meer tevreden met deze overgang dan de zorgverleners. 
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5.1.4 Overeenstemming over de ‘klik’ tussen patiënten en STS-verpleegkundigen 
Alle partijen waren het grotendeels eens over de goede match of persoonlijke ‘klik’ tussen 
patiënten en de vaste STS-verpleegkundigen (zie figuur 5.3). Respectievelijk 95% van de patiënten, 
92% van de mantelzorgers en 86% van de zorgverleners waren het hierover helemaal eens. Er was 
geen verschil in perspectief op deze persoonlijke relatie. Bijna iedereen is van mening dat het goed 
klikt tussen de STS-verpleegkundigen en de patiënten.  
 
Figuur 5.3 Overeenstemming op de vraag of patiënten het goed kunnen vinden met de vaste 

verpleegkundige van de STS (het ‘klikt’); antwoorden van zorgverleners (n=21), patiënten 
(n=147) en mantelzorgers (n=26) 

 
 
 
5.1.5 Overige gedeelde ervaringen 
Naast de hiervoor beschreven overeenstemming over de persoonlijke ‘klik’ zijn er andere vragen 
waarop patiënten/mantelzorgers en zorgverleners ook min of meer hetzelfde hebben geantwoord.  
 
Mantelzorgers en STS-verpleegkundigen hebben zelfde ervaringen met de begeleiding van ouders 
in het algemeen (vraag 8j voor zorgverleners en vraag 106d voor patiënten) en de begeleiding naar 
het leren zelfstandig prikken bij kinderen (vraag 8i en 106e). Beide doelgroepen zijn hier positief 
over (respectievelijk 66% en 71% ‘helemaal eens’). Ook verschillen hun ervaringen met het plannen 
van afspraken niet; of dit soepel verloopt (vraag 10a voor zorgverleners en vraag 66 voor 
patiënten) en of de STS-verpleegkundige hier flexibel in is (vragen 10b en 67). Beide groepen 
antwoorden hier in gelijke mate positief op (respectievelijk 71% en 75% ‘helemaal eens’). 
Bovendien zijn er soortgelijke ervaringen wat betreft de (inschatting van) verwachtingen van 
patiënten voorafgaand aan de thuisbehandeling, de benodigde informatie van de coördinatoren, 
de informatievoorziening over de levering, en het beantwoorden van vragen door de 
verpleegkundige. 
 
 
5.2 Voordelen en effecten volgens patiënten en zorgverleners 
 
Ook de gerapporteerde voordelen en effecten van de STS konden worden vergeleken. Voor deze 
onderwerpen zijn twee algemene schaalscores berekend, op basis van overeenkomstige 
vragensets: ‘voordelen’ en ‘effect op kwaliteit van leven’ (zie bijlage 1). In het geval van de 
zorgverleners gaat het hierbij overigens wel over de ‘vermeende’ voordelen en effecten; voor zover 
zij die terug horen of waarnemen in de contacten met hun patiënten. In figuur 5.4 zijn de twee 
schaalscores afgebeeld voor de twee groepen (zorgverleners versus patiënten en mantelzorgers), 
in figuur 5.5 zijn deze resultaten verder uitgesplitst naar type zorgverlener. 
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5.2.1 Patiënten en zorgverleners rapporteren evenveel voordelen 
Er zijn geen verschillen tussen de groepen voor wat betreft de gerapporteerde voordelen van de 
STS, dus deze perspectieven van zorgverleners en patiënten op de STS komen goed overeen.  
 
Figuur 5.4 Voordelen en effecten van de STS volgens patiënten en mantelzorgers (n=238) of 

zorgverleners (n=63); gemiddelde schaalscores berekend voor overeenkomstige stellingen 
(0=niet eens, niet oneens; 1=deels eens; 2=helemaal eens) 

 
 
 
5.2.2 Patiënten rapporteren meer effect op kwaliteit van leven 
Over het algemeen rapporteerden patiënten en mantelzorgers meer effecten van de STS op de 
kwaliteit van leven dan de zorgverleners (zie figuur 5.4). Maar als we de resultaten verder 
uitsplitsen naar type zorgverleners (zie figuur 5.5), dan blijkt dat de patiënten en mantelzorgers 
meer effecten op hun kwaliteit van leven rapporteren dan de zorgverleners in het ziekenhuis, maar 
juist minder dan de STS-verpleegkundigen. Dus terwijl de effecten beduidend lager worden 
ingeschat door de ziekenhuiszorgverleners, worden ze eerder overschat door de STS-
verpleegkundigen.  
 
Figuur 5.5 Voordelen en effecten van de STS volgens patiënten en mantelzorgers (n=238), zorgverleners 

in het ziekenhuis (n=42) of verpleegkundigen (n=21); gemiddelde schaalscores, berekend 
voor overeenkomstige stellingen (0=niet eens, niet oneens; 1=deels eens; 2=helemaal eens) 

 
 
 
5.3 Vier perspectieven op kwaliteit van leven 
 
Figuur 5.6 laat een verdere uitsplitsing van de resultaten voor het effect op de kwaliteit van leven 
zien, waarbij patiënten en mantelzorgers ook apart zijn gepresenteerd. Hieruit blijkt dat 
achtereenvolgens de STS-verpleegkundigen en de mantelzorgers het meeste effect op de kwaliteit 
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van leven van patiënten rapporteren, en dat zorgverleners in het ziekenhuis de laagste score 
rapporteren. 
 
Ziekenhuiszorgverleners schatten het effect op de kwaliteit van leven lager in 
Zorgverleners in het ziekenhuis hadden een significant lagere score voor het effect van de STS op 
de kwaliteit van leven van patiënten dan de patiënten zelf. Op een schaal van -2 (‘helemaal 
oneens’) tot 2 (‘helemaal eens’) scoorden deze zorgverleners gemiddeld een 0,47 en patiënten een 
1,0 (p=0,003). Terwijl tweederde (66%) van de patiënten het helemaal eens was met de stelling 
‘door de behandeling thuis heb ik een betere kwaliteit van leven’, was maar de helft van de 
ziekenhuiszorgverleners het in dezelfde mate eens over dit effect (52% helemaal eens met ‘door de 
STS hebben patiënten een betere kwaliteit van leven’; p=0,022). 
 
Dit verschil in perspectief had vooral te maken met het ‘minder patiënt voelen’ (71% van de 
patiënten was het hier helemaal mee eens, tegenover 47% van de zorgverleners; p<0,001) en 
patiënten vonden vaker dat zij door de behandeling minder moeite hebben met werk of school 
(62% helemaal mee eens tegenover 44% van de zorgverleners, p=0,011). Ook waren patiënten het 
vaker ‘helemaal eens’ met de stelling dat hun gezondheid sinds de thuisbehandeling stabieler is 
(47% versus 14% van de zorgverleners; p=0,001) en dat zij hierdoor minder lichamelijke klachten 
hebben (40% tegenover 11%; p=0,002).  
 
STS-verpleegkundigen zien juist meer effect op de kwaliteit van leven van patiënten 
Anderzijds rapporteerden de STS-verpleegkundigen juist significant hogere scores voor kwaliteit 
van leven dan de patiënten (respectievelijk 1,52 en 1,0; p=0,046). Dat wijst erop dat zij de effecten 
van de STS op de kwaliteit van leven eerder overschatten.  
 
Figuur 5.6 Vier perspectieven op het effect van de STS op de kwaliteit van leven van patiënten; 

gemiddelde schaalscores van patiënten (n=170), mantelzorgers (n=35), zorgverleners in het 
ziekenhuis (n=31) en STS-verpleegkundigen (n=18), berekend voor overeenkomstige 
stellingen (0=niet eens, niet oneens; 1=deels eens; 2=helemaal eens) 

 
 
 
5.4 Nabeschouwing op de vergelijking van perspectieven 
 
Dit onderzoek laat zien dat de diverse betrokkenen bij een medische behandeling ook verschillende 
perspectieven kunnen hebben op de zorg. In deze studie verschilden niet zozeer de ervaringen van 
patiënten en mantelzorgers, maar wel de gezichtspunten van de gebruikers en hun zorgverleners.  
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Voor goede voorlichting aan (potentiele) patiënten is het belangrijk dat de voorschrijvers in het 
ziekenhuis goed geïnformeerd zijn over de voor- en nadelen van de thuistoediening en dat zij een 
realistisch beeld kunnen schetsen van de ervaringen van patiënten met de STS. Omdat de 
zorgverleners in het ziekenhuis minder goed zicht lijken te hebben op de effecten van de STS op de 
kwaliteit van leven van patiënten, is het aan te bevelen om hen hier beter over te informeren.  
 
Tegelijk is het denkbaar dat een thuisbehandeling niet voor alle patiënten geschikt is. Naast 
gezondheidsredenen spelen mogelijk ook andere factoren een rol in de keuze voor thuistoediening. 
Zo bleek uit interviews met twee niet-gebruikers dat de persoonlijke situatie en psychologische 
factoren (zoals gevoelens van veiligheid en vertrouwdheid met de behandeling in het ziekenhuis) 
belangrijke overwegingen zijn bij de keuze om wel of niet gebruik te maken van de thuisservice. 
 
Tot slot moet worden opgemerkt dat dit onderzoek uitsluitend gaat over de Sanquin Thuisservice, 
dus dat de resultaten niet gegeneraliseerd mogen worden naar andere leveranciers of naar andere 
vormen van thuisbehandeling. Wel is het denkbaar dat de resultaten ook in bredere zin gelden en 
geven ze inzicht in mogelijke voordelen van thuisbehandeling in het algemeen, boven een 
behandeling in het ziekenhuis, maar de bredere betekenis en toepassing ervan moet dan nog nader 
worden onderzocht.  
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Bijlage A  Sanquin ThuisService 
 
 
 
Diverse doelgroepen 
Bij de Sanquin ThuisService gaat het meestal om een behandeling met immunoglobulinen die bij 
uiteenlopende doelgroepen worden toegediend: bij mensen met afweerstoornissen, neurologische 
aandoeningen, auto-immuunziekten of bij zwangeren met gynaecologische klachten. Daarnaast 
wordt de thuisservice ook wel ingezet bij mensen met (erfelijk) angio-oedeem (HAE) en 
hemofiliepatiënten. Zij krijgen geen immunoglobulinen maar andere bloedplasmaproducten.  
 
Begeleiding door deskundige verpleegkundigen 
STS biedt voorlichting, training en ondersteuning aan patiënten en hun familieleden of partners.  
In principe komt een verpleegkundige van de STS thuis langs om de toediening van de medicatie te 
begeleiden en om toe te zien op de gezondheidstoestand van de patiënt. Hiervoor doet STS een 
beroep op een landelijk netwerk van bevoegde, BIG-geregistreerde verpleegkundigen die kennis 
hebben van de betreffende geneesmiddelen, bijbehorende indicaties en die ervaring hebben met 
de wijze van toediening. In sommige regio’s worden ook verpleegkundigen van (plaatselijke) 
thuiszorgorganisaties ingezet die de toediening van medicatie begeleiden. 
 
De verpleegkundige kan de patiënt of mantelzorger leren om zelf te prikken, op een veilige en 
verantwoorde manier in de eigen thuisomgeving. Dan begeleidt de verpleegkundige stapsgewijs 
het proces naar het zelfstandig uitvoeren van het toedienen van de medicatie, en blijft aanwezig 
zolang dit nodig is. Deze zelftoediening is overigens geen doel op zich; iemand kan ook gebruik 
blijven maken van de thuisservice met toediening van medicatie door een verpleegkundige.  
Direct bij de start van de thuisbehandeling wordt aangestuurd op een goede band met een eigen 
verpleegkundige. Bij de intake benadrukken de coördinatoren het belang van deze relatie, dat het 
‘klikt’, en dat patiënten het moeten aangeven als dit contact in een later stadium toch niet bevalt. 
 
Regie en participatie 
De STS speelt in op twee speerpunten van het huidige overheidsbeleid: zorg in de buurt en eigen 
regie over ziekte en gezondheid. Door de behandeling in de eigen omgeving hoeft de patiënt voor 
toediening van de medicatie niet of minder vaak naar het ziekenhuis. De medicatie kan dan ook 
worden toegediend op een voor de patiënt geschikt moment, zodat werk of school niet hoeven te 
worden onderbroken en het sociale leven of gezinsleven gewoon kan doorgaan. Zo behouden 
patiënten meer regie over de behandeling, hun ziekte en gezondheid, en hun deelname aan de 
maatschappij. Op deze manier kan de STS bijdragen aan de regie en participatie van patiënten. 
 
Service voor subcutane én intraveneuze toediening 
In Nederland zijn er meerdere organisaties die de thuistoediening van immunoglobulinen 
subcutaan (onder de huid) en intraveneus (in een bloedvat) mogelijk maken. In het buitenland is 
het thuis begeleiden van patiënten bij de intraveneuze toediening van immunoglobulinen 
ongebruikelijk; daar wordt de medicatie thuis wel subcutaan toegediend door patiënten zelf.  
Bij de thuisbehandeling door de STS is sprake van diverse producten (merken) en een grote variatie 
in toedieningswijzen (PAC, Perifeer, PIC lijn), intervallen (op 1 dag of een kuur van meerdere dagen) 
en financieringswijze.  
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Bijlage B Aansluiting op eerder onderzoek 
 
 
 
Vooral onderzoek naar ervaringen met subcutane toediening 
Er is vooral in de Scandinavische landen al eerder onderzoek gedaan naar de ervaringen met 
thuisbehandeling bij patiënten met afweerstoornissen die de medicatie subcutaan krijgen 
toegediend (Abolhassani et al., 2012; Gardulf et al., 1995; Gardulf et al., 2008; Hammarstrom et al., 
1991; Hoffmann et al., 2010; Nicolay et al., 2006). Maar over ervaringen met de intraveneuze 
toediening van medicatie thuis is, voor zover bekend, niet eerder gepubliceerd.  
 
Voordelen thuisservice: veilig en verbetert kwaliteit van leven 
Uit eerdere studies onder patiënten met afweerstoornissen blijkt dat een subcutane behandeling 
met immunoglobulinen thuis veilig is (Stein et al., 2011) en tot weinig infecties leidt (Jolles et al., 
2011). Vergeleken met een intraveneuze toediening in een ziekenhuis, waarbij een hogere dosis 
van het geneesmiddel minder frequent wordt toegediend, leidt een frequentere subcutane 
toediening (wekelijks, met een lagere dosis) tot stabielere bloedwaarden oftewel minder 
schommelingen in immunoglobulinen-waarden (Haddad et al., 2012).  
 
De patiënten zelf rapporteerden een sterke verbetering van hun kwaliteit van leven door de 
mogelijkheid van thuisbehandeling (Nicolay et al., 2006). Niet alleen voelden ze zich energieker 
doordat de behandeling thuis plaats vond, maar ook hadden zij het gevoel dat hun gezondheid 
hierdoor verbeterde en zij rapporteerden significant minder beperkingen tijdens hun dagelijkse 
activiteiten zoals werk en school (Haddad et al., 2012; Jolles et al., 2011; Nicolay et al., 2006). 
Ouders van patiënten rapporteerden meer onafhankelijkheid en controle over de therapie van hun 
kind en over hun dagelijks leven in het algemeen (Gardulf et al., 2004). Ook hadden patiënten door 
de thuisbehandeling meer mogelijkheden om op reis te gaan (Haddad et al., 2012). 
 
Patiënten eerder heel positief over de Sanquin ThuisService 
Uit een eerdere evaluatie in 2007 bleek dat patiënten heel positief waren over de STS (Trigenum, 
2007): 87% van de respondenten vond de thuisbehandeling aangenaam en men waardeerde de 
thuisservice met een gemiddeld cijfer van 8,5 (schaal 1-10). Echter, dit 
klanttevredenheidsonderzoek beperkte zich tot 47 patiënten en het perspectief van mantelzorgers 
en betrokken zorgverleners bleef hier buiten beschouwing.  
 
Weinig of geen onderzoek naar intraveneuze toediening thuis 
Voor zover bekend is niet eerder onderzoek gedaan naar ervaringen met de intraveneuze 
thuisbehandeling met immunoglobuline. Redenen hiervoor zijn dat deze behandelvorm buiten 
Nederland niet of nauwelijks voorkomt omdat het daar als onveilig wordt beschouwd. Intraveneuze 
thuistoediening van medicatie kent meer risico’s in vergelijking met subcutane toediening, zoals 
bijvoorbeeld een grotere kans op bijwerkingen (hoofdpijn, griepachtige verschijnselen). Daarbij is 
intraveneuze thuistoediening mogelijk minder geschikt voor patiënten die niet stabiel of moeilijk 
aan te prikken zijn. Angstige patiënten kunnen de intraveneuze toediening als te belastend ervaren. 
Anderzijds is een belangrijk voordeel van de intraveneuze toediening dat dit minder vaak hoeft dan 
subcutane toediening, omdat meer medicatie in één keer kan worden toegediend. 
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Bijlage C  Methode van onderzoek 
 
 
 
Dit evaluatieonderzoek is uitgevoerd in de periode september 2014 tot september 2015 en 
bestond uit drie fasen die hieronder nader worden toegelicht. 
 
 
Fase 1: Start en voorbereiding 
 
Begeleidingscommissie en kick-off bijeenkomst 
In de eerste fase van het onderzoek is de begeleidingscommissie samengesteld, bestaande uit een 
vertegenwoordiging van alle relevante partijen: STS-medewerkers, zorgverleners, en patiënten/ 
mantelzorgers. Met de begeleidingscommissie is een kick-off bijeenkomst belegd waarin de 
planning, mijlpalen, tussenrapportages, rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de 
uitvoering en resultaten van het onderzoek zijn afgesproken.  
 
Deskresearch en oriëntatie 
In de eerste fase is ook literatuuronderzoek uitgevoerd om de aangetoonde waarde van 
thuisbehandeling in het algemeen, en ten aanzien van de thuistoediening van immunoglobuline in 
het bijzonder. Daarnaast is gekeken naar de zogenaamde ‘grijze literatuur’, oftewel publicaties die 
niet verschenen in wetenschappelijke vaktijdschriften maar online, op websites en fora, of als 
overige documentatie. Dit vormt de basis voor de volgende fase van het onderzoek. 
 
Voorts hebben de onderzoekers in de beginfase van het onderzoek meegelopen met een aantal 
medewerkers van STS en de uitvoerende organisatie Mediq, en met een zorgverlener in het 
ziekenhuis. Dit ter oriëntatie op het onderwerp en om goed inzicht te krijgen in het 
dienstverleningsproces. Daarnaast zijn het voorlichtingsmateriaal van STS voor patiënten en de 
procesbeschrijving zoals vastgelegd in de notitie ‘Proces STS: van ziekenhuisbehandeling naar 
thuisbehandeling’ (Zwiers en Muijs, 8-5-2015) voor dit doel bestudeerd. 
 
 
Fase 2: Vragenlijstontwikkeling 
 
De tweede fase betrof het ontwikkelen van vragenlijsten door middel van kwalitatief onderzoek. 
Op basis van focusgroepen en interviews zijn relevante thema’s geïdentificeerd en aansprekende 
items geformuleerd voor de vragenlijsten. Dit resulteerde in een vragenlijst voor patiënten en 
mantelzorgers, en een vragenlijst voor zorgverleners. 
 
Focusgroepsgesprekken en interviews 
Om de vragen zo goed mogelijk bij de ervaringen en beleefwereld van de doelgroep te laten 
aansluiten, zijn eerst focusgroepsgesprekken en interviews gehouden met patiënten, 
mantelzorgers en behandelaars die een relatie hebben met de STS. Hoewel het aanvankelijk de 
bedoeling was om acht focusgroepen te organiseren (vier met patiënten met verschillende 
indicaties en toedieningswijzen, twee met mantelzorgers en twee met verschillende zorgverleners), 
konden door een gering aantal aanmeldingen slechts drie groepsgesprekken plaatsvinden. Dit 
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waren één groepsgesprek met zorgverleners (één arts en negenverpleegkundigen) en twee 
groepsgesprekken met patiënten. 
 
De drie focusgroepsgesprekken zijn gevoerd met veertien patiënten/mantelzorgers en tien 
zorgverleners. In de groepsgesprekken met patiënten werden de ervaringen met de thuisservice, 
eerdere ervaringen in het ziekenhuis en de overgang naar de thuistoediening verkend. In het 
groepsgesprek met zorgverleners stonden de voordelen van de STS en de ervaringen met de 
patiënten van de STS centraal. Voor de focusgroepen is vooraf een programma en topiclijst 
opgesteld. 
 
In aanvulling op deze groepsgesprekken zijn acht individuele interviews gehouden met een arts, 
vier mantelzorgers (twee partners, twee ouders), één patiënt en twee niet-gebruikers oftewel 
patiënten die (nog) geen gebruik maken van de STS. 
 
Alle gesprekken zijn opgenomen, uitgetypt en na afloop geanalyseerd met behulp van MaxQDA en 
door middel van “de gestructureerde analyse methode ‘Interpretative Phenomenological Analyses’ 
(IPA; Smith et al., 1997). Met deze methode is gezocht naar belangrijke thema’s (constructen), als 
input voor de vragen en items van de vragenlijsten.  
 
PROMs 
Tegelijkertijd is onderzocht welke ‘Patient Reported Outcome Measures’ (PROMs) aan de vragenlijst 
konden worden toegevoegd om het door patiënten ervaren effect van de behandeling te meten 
(zie ook Van Kessel et al., 2014). Hiervoor is gezocht naar bruikbare bestaande vragenlijsten, en is 
in de groepsgesprekken en interviews met patiënten nagegaan welke uitkomsten voor hen het 
meest belangrijk en het meest van toepassing zijn. Dit kon zowel gaan om ziektegerelateerde 
uitkomsten, als het effect van de behandeling op de algemene kwaliteit van leven.  
 
Cognitieve interviews 
De conceptvragenlijsten zijn vervolgens uitgetest in zogeheten cognitieve interviews, om de 
begrijpelijkheid en interpretatie van de vragen en antwoorden te toetsen. Bij de cognitieve 
interviews worden twee technieken toegepast: ‘thinking aloud’ en ‘probing’. Deelnemers vullen de 
vragenlijst dan hardop lezend en denkend in (thinking aloud), waarbij de interviewer gericht vragen 
stelt (probing) om duidelijk te krijgen hoe de vragen en antwoordmogelijkheden werden begrepen 
en geïnterpreteerd. Hieruit blijkt dan ook of er belangrijke onderwerpen niet of onvoldoende aan 
bod komen, of dat er antwoordmogelijkheden ontbreken of moeten worden aangepast.  
 
In totaal zijn voor het uittesten van de vragenlijsten elf patiënten/mantelzorgers en tien 
zorgverleners geïnterviewd, in twee rondes. Tussendoor zijn de vragenlijsten bijgesteld, zodat ze in 
de tweede interviewronde verder konden worden uitgetest. Alle interviews zijn opgenomen en 
geanalyseerd aan de hand van het Willis-scoringsschema (Buers et al., 2014; Zorginstituut 
Nederland, 2014). Vervolgens zijn de vragenlijsten op basis van de bevindingen aangepast. Deze 
procedure is conform de werkwijze voor het ontwikkelen van patiëntervaringsvragenlijsten, zoals 
aanbevolen door het Zorginstituut Nederland/Kwaliteitsinstituut.  
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Fase 3: Enquête onder patiënten/mantelzorgers en zorgverleners 
 
De twee vragenlijsten werden via internet aangeboden, als websurvey. Daarbij zijn de patiënten/ 
mantelzorgers en zorgverleners op verschillende manieren benaderd.  
 
Patiënten 
De benadering van patiënten verliep via de apotheek en verpleegkundigen van de STS 
(respectievelijk Mediq Pharma Services Mediq Medisource). Zij nodigden hen uit voor deelname 
aan het vragenlijstonderzoek. Patiënten werden per brief benaderd, met het verzoek om zich voor 
het onderzoek aan te melden via een online of schriftelijk aanmeldformulier. Vervolgens ontvingen 
ze, na toestemming, een persoonlijke e-mail van het NIVEL met een link naar de online vragenlijst. 
Hierbij zijn alle circa 650 patiënten (of mantelzorgers) benaderd die in 2015 of in het voorgaande 
jaar (2014) gebruik maakten van de STS. Ook zijn twintig (ex-)zwangeren benaderd die tot vijf jaar 
geleden (sinds 2010) gebruik maakten van de STS. 
 
Ging het om een kind of minderjarige (onder de 18 jaar), dan was toestemming van de ouders 
nodig. De ouders en kinderen mochten vervolgens wel zelf kiezen wie de vragenlijst zou invullen.  
Om een zo groot mogelijke respons te behalen, en daarmee een zo representatief mogelijke 
onderzoeksgroep, ontvingen patiënten/mantelzorgers twee keer een herinnering over deelname 
aan het onderzoek (respectievelijk twee en vier weken na de eerste mail).  
 
Zorgverleners 
Daarnaast zijn alle betrokken zorgverleners door STS zelf benaderd met het verzoek om een korte 
vragenlijst op internet in te vullen. Dit betrof 113 specialisten en 12 verpleegkundigen in het 
ziekenhuis, en 31 verpleegkundigen van STS (in dienst van Mediq Medisource of een 
thuiszorgorganisatie). Zij kregen allen twee keer een reminder voor het invullen van de vragenlijst 
(van STS, niet gepersonificeerd). 
 
Analyses 
Alle kwantitatieve data zijn geanalyseerd met Stata 13.1, een statistisch softwarepakket. Na 
opschoning, controle en zo nodig hercoderen van data zijn psychometrische analyses uitgevoerd. 
Voor datareductie en het vaststellen van betekenisvolle schalen zijn factoranalyses en 
betrouwbaarheidsanalyses (Cronbachs Alfa) uitgevoerd. Verschillen tussen subgroepen 
respondenten zijn onderzocht met t-toetsen en Anova´s/Chi-kwadraat toetsen, waarbij een p-
waarde van <0,05 als grens voor een statistisch significant verschil is gehanteerd. Hierbij is niet 
alleen gekeken naar verschillen tussen patiënten, mantelzorgers en zorgverleners, maar ook naar 
verschillen tussen aandoeningen (indicaties) en toedieningsvormen (intraveneus of subcutaan). Om 
resultaten te kunnen verklaren zijn waar nodig hiërarchische lineaire regressiemodellen toegepast.  
Voor het illustreren, interpreteren en verklaren van de resultaten is ook gebruik gemaakt van 
kwalitatieve data: de antwoorden op open vragen in de vragenlijst. 
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Bijlage D Deelonderzoek onder Patiënten en Mantelzorgers 
 
 
 
Doelgroep 
Dit deel van het onderzoek richtte zich op mensen die gebruik maakten van de STS voor het 
toedienen van immunoglobulinen thuis, en hun mantelzorgers. Zowel patiënten als hun 
mantelzorgers (partners of ouders) konden de betreffende vragenlijst invullen (zie bijlage 5).  
 
Inclusiecriteria 
Patiënten werden geselecteerd op basis van de volgende criteria: 
- Mensen met een afweerstoornis of neurologische aandoening die in het afgelopen jaar gebruik 

maakten van de STS. 
- (Ex-)zwangeren die in de afgelopen vijf jaar gebruik maakten van de STS. 
- Behandeling met immunoglobulinen. 
 
Benadering 
Patiënten werden eerst door STS (via Mediq Farma Services) benaderd, met het verzoek om zich 
aan te melden voor dit evaluatieonderzoek via een schriftelijk of online formulier. Als ze 
toestemming gaven voor benadering door het NIVEL, ontvingen ze een uitnodiging voor deelname 
in de vorm van een e-mail met een unieke link naar de online vragenlijst (zie onderstaande figuur).  
 

 
 
 
Aanmeldingen en geldigheid 
In totaal ontvingen 690 patiënten of ouders het verzoek om zich aan te melden voor het 
onderzoek. Bijna de helft gaf gehoor aan de oproep om mee te doen, maar 10% viel om 
verschillende redenen alsnog af. Niet alle benaderden bleken te voldoen aan de inclusiecriteria en 
tot de beoogde doelgroep te behoren, en niet iedereen wilde meewerken aan het onderzoek.  
Ook was een deel van de aanmeldingen niet geldig door het ontbreken van een e-mailadres of 
(digitale) handtekening. 
 
Op de uitnodiging voor deelname reageerden 405 mensen (59%), schriftelijk of via het digitale 
aanmeldformulier. Bijna de helft van alle benaderden (49%) gaf daadwerkelijk toestemming voor 
benadering door het NIVEL: 174 online, 152 schriftelijk, 6 zowel online als schriftelijk. Daarnaast 
konden aan 61 personen toch geen vragenlijsten worden toegezonden: 28 personen omdat ze geen 
e-mailadres of (digitale) handtekening hadden ingevuld, en 33 konden om verschillende redenen 
toch niet meedoen. Ook voldeden 34 personen toch niet aan de inclusiecriteria. Het ging hierbij om 
24 hemofilie- en 6 HAE patiënten die niet met immunoglobulinen worden behandeld, en 4 anderen 
die naar eigen zeggen nooit gebruik hadden gemaakt van de STS. Al deze cases zijn daarom verder 
buiten beschouwing gelaten, waardoor het aantal geldige aanmeldingen uitkwam op 286. 

Benadering door STS:  
verzoek om aanmelding en toestemming 

Bij toestemming:  
e-mail  van NIVEL met uitnodiging en link voor 

het invullen van de online vragenlijst 
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Respons 
Van de 286 personen die tot de doelgroep behoorden en die door het NIVEL konden worden 
benaderd, vulden 254 de vragenlijst in (87%). Vijf personen vielen echter alsnog af voor de analyses 
omdat ze de lijst onvoldoende of niet over het afgelopen jaar hebben ingevuld. Hierdoor kwam de 
respons uit op 38% (249 van de 656 personen die uitgenodigd waren). Dit is 87% (286) van alle 
geldige aanmeldingen voor het onderzoek. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de benadering en respons. 
 

Patiënten benaderd door STS: 690 
Waarvan (tenminste) 34 personen toch niet tot de 
doelgroep behoorden (zie onder).* 

Gereageerd: 
online of schriftelijk aanmeldformulier ingevuld 

405 (59%) 

Aanmeldingen: (schriftelijk of online) 
toestemming voor benadering door NIVEL 

338 
180 schriftelijk (53%) en 158 online (47%) 
6 dubbele aanmeldingen (schriftelijk en online) 

Geen benadering door NIVEL mogelijk:  61 
Schriftelijk: 39 
27 wil/kan niet meedoen of n.v.t. 
10 geen e-mail voor benadering 
2 geen toestemming/handtekening 
Online: 22  
6 wil/kan niet meedoen of n.v.t. 
10 geen e-mail voor benadering 
6 geen toestemming/handtekening 

Benaderd door NIVEL: 332  

Niet bereikt (foutief e-mailadres): 12 ‘bouncers’ 

Behoren toch niet tot de doelgroep:* 
geen behandeling met immunoglobulinen  
nooit gebruik gemaakt van de STS 

34 
30 (24 hemofilie- en 6 HAE-patiënten) 
4 (volgens antwoord op vraag 1) 

Netto benaderd: (doelgroep) 
(exclusief ‘bouncers’ en ‘niet-doelgroep’) 

286 

Vragenlijst ingevuld: 254 

Exclusie voor de analyses: 
Geen ervaring met STS in afgelopen jaar# 
Minder dan 5 vragen beantwoord 
Vragenlijst dubbel ingevuld 

5 
3 
1 
1 

Netto respons en responspercentages: 
% van totaal benaderd door STS (excl. 34 n.v.t.)* 
% van netto benaderd door NIVEL 

249 
38,0% (249/656) 
87,1% (249/286) 

* Tenminste 34 benaderde personen (o.a. 24 hemofilie- en 6 HAE-patiënten) behoorden toch niet tot de 
doelgroep van dit onderzoek en worden daarom niet meegenomen in de berekening van de respons. 

#  Geldt niet voor (ex-)zwangeren (n=6) die hun ervaringen over de afgelopen 5 jaar mochten rapporteren.  
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Bijlage E Vragenlijst voor Patiënten en Mantelzorgers 
 
 
 
Inhoud van de vragenlijst 
De vragenlijst voor patiënten en mantelzorgers ging over de volgende onderwerpen: 
1. Algemeen (kenmerken van de behandelingssituatie). 
2. Start van de STS (voorlichting en overgang van de behandeling in het ziekenhuis naar huis). 
3. Contact met de coördinatoren van de STS (bij de start van de thuisbehandeling of eventueel 

ook later). 
4. Contact met de verpleegkundigen van de STS (die thuis de medicatie toedienen). 
5. Levering medicatie (levering van immunoglobulinen thuis). 
6. Levering materialen (levering van materialen zoals infuuspomp, naalden, verbandmiddelen) 
7. Bereikbaarheid en communicatie (telefonische bereikbaarheid en communicatie van STS-

medewerkers: coördinatoren en verpleegkundigen). 
8. Samenwerking (tussen STS-medewerkers, met zorgverleners in het ziekenhuis en huisartsen) 
9. Toediening medicatie (toediening thuis, zoals het aanprikken en het aansluiten/instellen van 

de infuuspomp). 
10. Prikangst (angst van de patiënt voor het prikken door hem-/haarzelf, een mantelzorger of een 

verpleegkundige van de STS of in het ziekenhuis). 
11. Voordelen van de STS (ten opzichte van een behandeling in het ziekenhuis). 
12. Gezondheid en kwaliteit van leven (effecten van de STS, vergeleken met een behandeling in 

het ziekenhuis). 
13. Oordeel over de STS en het ziekenhuis (waarderingscijfers voor de STS en voor de eerdere 

zorg in het ziekenhuis, en het aanbevelen van de STS). 
14. Kenmerken van patiënten (door of voor wie de vragenlijst is ingevuld). 
15. Tot slot: vragen voor ouders en mantelzorgers (familieleden, partners of andere betrokkene). 
  
Lengte en invultijd 
In totaal telde de vragenlijst 155 vragen, waarvan 119 vragen door iedereen konden worden 
ingevuld en vijf vragen alleen bestemd waren voor mantelzorgers/ouders. Het invullen van de 
vragenlijst duurde gemiddeld iets meer dan een half uur (32 minuten). 
 
Scores 
Voor de meeste thema’s (2 tot en met 9, 11 en 12) zijn de ervaringen in kaart gebracht aan de hand 
van stellingen, met een 5-punts antwoordschaal: -2 ‘helemaal oneens’, -1 ‘deels oneens’, 0 ‘niet 
eens, niet oneens’, +1 ‘deels eens’, +2 ‘helemaal eens’. De vragen over prikangst (10) en de 
beoordelingen (13) hebben daarentegen een 11-puntsschaal, lopend van 0 tot 10. 
 
Schaalscores en losse items 
Om de antwoorden op de vele vragen samen te vatten, konden voor de meeste thema’s (2 tot en 
met 7, 11 en 12) betrouwbare schaalscores worden berekend. Voor ‘Samenwerking’ en ‘Toediening 
medicatie’ kon dit niet omdat de betreffende vragen onvoldoende samenhang vertoonden (en 
daardoor geen duidelijke factor of consistente schaal vormden). Net als voor de prikangst- en 
beoordelingsvragen worden de resultaten voor deze onderwerpen daarom gepresenteerd voor 
afzonderlijke vragen. 
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Schalen en items 
Hieronder volgt een overzicht van de schalen en items van de vragenlijst voor patiënten en 
mantelzorgers (exclusief achtergrondvragen). 
 
 

Start van de STS 

Overgang van het ziekenhuis naar thuis en informatie vooraf (alfa=0,78): 
12.  De overgang van de behandeling in het ziekenhuis naar huis verliep goed 
13.  Voor de start van de thuisbehandeling wist ik goed wat ik van de STS kon verwachten 
14.  Ik kreeg vooraf voldoende informatie over… 

a. ...de werkwijze van de STS 
 b. ...de levering van medicatie en materialen aan huis 
 c. ...de kosten van de thuisbehandeling 
15.  Ik kreeg in de beginfase voldoende informatie van… 
 c. ...de coördinator (Janneke/Mary) van de STS 
Oefensessies (alfa=0,70): 
20.  Na de laatste oefensessie had ik voldoende vertrouwen om (zelf) de medicatie 
21.  Tijdens de opstartfase vond ik het (zelf) toedienen onwennig* 
22.  Tijdens de opstartfase vond ik het (zelf) toedienen eng* 
Losse items:  
19.  Het aantal oefensessies onder begeleiding was voldoende 
15.  Ik kreeg in de beginfase voldoende informatie van… 
 a. ...de specialist in het ziekenhuis 
 b. ...de verpleegkundige in het ziekenhuis 
 d. ...de verpleegkundige van de STS 

* negatief geformuleerd item (omgepoold voor schaalanalyses) 
 
 

Contact met de coördinatoren van de STS 

Contact met STS-coördinatoren (alfa=0,90): 
24.  De coördinator van de STS… 
 a. ...heeft voldoende tijd voor mij 
 b. ...is goed op de hoogte van de situatie 
 c. ...luistert aandachtig naar mij 
 d. ...neemt mij serieus 
 e. ...heeft aandacht voor mijn wensen en behoeften 
 f. ...geeft goed antwoord op mijn vragen 
25.  Ik heb vertrouwen in de deskundigheid van de coördinator  
26.  Ik voel mij emotioneel gesteund door de coördinator van de STS 
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Contact met verpleegkundige van de STS 

Contact met STS-verpleegkundigen (alfa=0,93): 
32.  De verpleegkundige van de STS… 
 a. ...heeft voldoende tijd voor mij 
 b. ...is goed op de hoogte van mijn situatie 
 c. ...luistert aandachtig naar mij 
 d. ...neemt mij serieus 
 e. ...heeft aandacht voor mijn wensen en behoeften 
 f. ...kan al mijn vragen over de thuisbehandeling beantwoorden 
 g. ...prikt goed 
 h. ...werkt hygiënisch 
33.  Ik heb vertrouwen in de deskundigheid van de verpleegkundige 
34.  Ik voel mij emotioneel gesteund door de verpleegkundige  
Losse items: 
31.  Ik kan het goed vinden met mijn vaste verpleegkundige (het ‘klikt’) 
35.  Ik vind dat de samenwerking tussen verschillende verpleegkundige van de STS goed verloop 
36.  De vervangende verpleegkundigen...  
 a. ...zijn goed op de hoogte van mijn situatie 
 b. ...prikken goed 

 
 

Levering medicatie 

Levering medicatie (alfa=0,88): 
38.  De levering van de medicatie verloopt naar wens 
39.  Ik weet altijd precies wat er aan medicatie geleverd wordt (hoeveel en welke doseringen) 
40.  Het maken van afspraken voor de levering van medicatie verloopt flexibel 
41.  Ik word goed geïnformeerd over het tijdstip van levering van de medicatie  
42.  De medicatie wordt in de afgesproken tijdsperiode geleverd 
43.  Ik hoor het op tijd als de medicatie niet volgens afspraak kan worden geleverd 
44.  De medicatie wordt tijdig geleverd 
45.  Er worden altijd de juiste doseringen geleverd 
46.  Ik weet waar ik terecht kan bij problemen met de levering van medicatie 

 
 

Levering materialen 

Levering materialen (alfa=0,92): 
48.  De levering van materialen verloopt naar wens 
49.  Het maken van afspraken voor de levering van de materialen verloopt flexibel 
50.  De materialen worden tijdig geleverd 
51.  Ik word goed geïnformeerd over het tijdstip van levering van de materialen 
52.  De materialen worden in de afgesproken tijdsperiode geleverd 
53.  Ik hoor het op tijd als de materialen niet volgens afspraak kunnen worden geleverd 
54.  Ik heb thuis voldoende ruimte om al het materiaal te bewaren 
55.  Ik weet waar ik terecht kan bij problemen met de levering van materialen 

 
 
 
 
 
 
 
 



72 10 jaar Sanquin ThuisService: een evaluatie, NIVEL 2015 

Bereikbaarheid en communicatie 

Bereikbaarheid en communicatie (alfa=0,82): 
57.  De coördinatoren van de STS (Janneke/Mary) zijn goed bereikbaar 
58.  Telefonisch contact met de coördinatoren verloopt naar wens  
59.  De verpleegkundige van de STS is goed bereikbaar 
60.  Telefonisch contact met de verpleegkundige verloopt naar wens 
61.  Ik word goed geholpen bij problemen met de medicatie 
62.  Ik word goed geholpen als er problemen zijn met het materiaal  
63.  Ik weet bij wie ik met mijn vragen over de STS terecht kan 
64.  Bij problemen met de STS kan ik altijd contact opnemen met de coördinator 
65.  Ik vertrouw erop dat de verpleegkundige van de STS er snel kan zijn als dit nodig is 
66.  Het plannen van afspraken met de verpleegkundige van de STS verloopt soepel 
67.  De verpleegkundige van de STS is flexibel in het maken van afspraken 
68.  Ik hoor het op tijd als een afspraak met de verpleegkundige verandert of als er een vervanger komt 

 
 

Samenwerking 

Losse items: 
71.  Mijn huisarts is op de hoogte van mijn behandeling door de STS 
72.  Ik vind dat de STS goed aansluit op de zorg van andere zorgverleners 
73.  Ik krijg tegenstrijdige informatie van zorgverleners over de STS* 

* negatief geformuleerd item (omgepoold voor schaalanalyses)  
 
 

Toediening van medicatie 

Losse items: 
75. Het toedienen van de medicatie verloopt probleemloos 
76. De infuuspomp kan ik zelf bedienen 
77. Bij problemen met het toedienen schakel ik de hulp in van de verpleegkundige  
78. Ik weet wat ik in het geval van een allergische reactie moet doen 
79. Ik besluit wel eens een toediening over te slaan* 
80. Ik wijzig wel eens de dosering* 
81. Ik voel me onzeker bij de toediening* 
82. Ik vind de wijze van toediening onprettig* 

* negatief geformuleerd item (omgepoold voor schaalanalyses)  
 
 

Ouders en Mantelzorgers 

Losse items: 
103.  De verpleegkundige van de STS… 
 a. ...begeleidt mij goed bij de behandeling van de patiënt 
 b. ...adviseert mij goed als er problemen zijn met de behandeling 
104.  Ik werd nauw betrokken bij de keuze om wel of niet gebruik te maken van de STS 
105.  Ik voelde mij vrij in de keuze om wel of niet te helpen bij het prikken 
Alleen voor ouders: 
106.  De verpleegkundige van de STS…:  
 a. …kan goed met mijn kind omgaan 
 b. …adviseert mij goed als er problemen zijn met de behandeling 
 c. …leert mij als ouder hoe ik met prikproblemen kan omgaan 
 d. …begeleidt mij goed naar het zelfstandig prikken van mijn kind 
 e.…ondersteunt mijn kind bij het (leren) zelfstandig prikken 
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Voordelen van de STS 

Niet naar het ziekenhuis hoeven (alfa=0,72): 
89. Ik vind het een voordeel van de STS dat… (t.o.v. behandeling in ziekenhuis): 
 a. ...ik in mijn eigen omgeving (thuis) behandeld word 
 b. ...ik niet in het ziekenhuis hoef te zijn 
 c. ...ik niet hoef te reizen 
 d. ...ik minder kans heb op (ziekenhuis)infecties 
Eigen regie over de behandeling (alfa=0,76): 
89.  Ik vind het een voordeel van de STS dat… (t.o.v. behandeling in ziekenhuis): 
 e. ...ik zelf het moment (dag en tijd) van toediening kan bepalen 
 f. ...het product op de juiste temperatuur wordt toegediend 
 g. ...de inlooptijd van de medicatie op mij wordt afgestemd (snelheid van de pomp) 

 
 

Gezondheid en kwaliteit van leven 

Effect op autonomie en dagelijks leven (zelfstandigheid en participatie) (alfa=0,90): 
91.  Door de behandeling thuis… (vergeleken met een behandeling in het ziekenhuis): 
 a. …heb ik een normaler leven 
 b. ...voel ik me minder patiënt 
 c. ...voel ik me minder afhankelijk van de zorg(verleners) 
 d. ...voel ik me vrijer 
 e. ...kan ik meer leven zoals ik dat wil 
 f. ...wordt mijn dagelijks leven minder verstoord door mijn ziekte 
Effect op gezondheid (ervaren gezondheid en fysiek functioneren) (alfa=0,94): 
91.  Door de behandeling thuis… (vergeleken met een behandeling in het ziekenhuis): 
 h. ...voel ik mij minder ziek 
 i. ...voel ik me veiliger 
 j. ...is mijn gezondheid stabieler 
 k. ...heb ik minder lichamelijke klachten 
 l. ...wordt mijn lichaam minder belast 
 m. ...heb ik meer energie 
Losse items: 
91.  Door de behandeling thuis… (vergeleken met een behandeling in het ziekenhuis): 
 n. …heb ik een betere kwaliteit van leven 
92.  Hoe gaat het nu met u, sinds de start van de STS?  
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Bijlage F  Deelonderzoek onder Zorgverleners 
 
 
 
Doelgroep 
Dit deelonderzoek richtte zich op de voorschrijvers van de STS in het ziekenhuis (specialisten en 
verpleegkundigen), en op de STS-verpleegkundigen die de thuisbehandeling uitvoeren. 
 
Benadering 
In totaal zijn 156 zorgverleners via e-mail benaderd door de STS met het verzoek om de vragenlijst 
online in te vullen. Dit waren 125 relaties in een ziekenhuis (113 specialisten of verpleegkundig 
specialisten en 12 verpleegkundigen) en 31 verpleegkundigen die de thuisbehandeling uitvoeren 
(25 van Mediq Medisource en 6 van een thuiszorgorganisatie). 
 
Respons  
De respons op de enquête onder zorgverleners was 41% (64 van de 156 benaderde personen).  
Bijna de helft van de benaderden (n=77; 49%) had daadwerkelijk de vragenlijst op internet 
geopend, maar 13 personen hadden de vragenlijst toch niet ingevuld. Een derde (34%) van de 
ziekenhuiszorgverleners (32 specialisten en 11 verpleegkundigen), en tweederde van de STS-
verpleegkundigen (68%; n=21) vulden de vragenlijst in. Zie verder de onderstaande tabel. 
 

Zorgverleners benaderd door de STS:  
(e-mail met link naar de online vragenlijst) 

Tenminste 156 zorgverleners* 

Soort zorgverleners: Zorgverleners in het ziekenhuis: 125 
113 voorschrijvers (artsen en verpleegkundig 
specialisten) 
12 verpleegkundigen 
STS-verpleegkundigen: minstens 31 
25 verpleegkundigen Mediq Medisource 
6 verpleegkundigen thuiszorg (Thebe) 
x-aantal verpleegkundigen van andere 
thuiszorgorganisatie (aantal onbekend)* 

Gereageerd (online vragenlijst geopend): 77 (naar schatting 49% van aantal benaderd) 

Exclusie voor analyses: 13 
5 willen toch niet meedoen (2 ‘geen tijd’, 1 pas sinds 
kort contact met STS, 1 secr.) 
4 niets ingevuld (lege record) 
5 onvoldoende ingevuld (alleen eerste 7 
achtergrondvragen ingevuld) 

Respons en responspercentages: 
(% van aantal benaderd door de STS) 

64 (naar schatting 41% van aantal benaderd): 
Zorgverleners in het ziekenhuis: 43 (34%): 
32 artsen/specialisten 
11 verpleegkundigen 
STS-verpleegkundigen: 21 (68%, schatting)* 

* de uitnodigingsmail (met link naar de vragenlijst) was zoveel mogelijk gericht aan individuele zorgverleners 
(relaties van de STS), maar is ook via een contactpersoon van een thuiszorgorganisatie doorgestuurd naar de 
medewerkers, zodat het aantal benaderden niet precies bekend is 
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Bijlage G  Vragenlijst Zorgverleners: schalen en items 
 
 
 
Inhoud van de zorgverlenersvragenlijst 
De vragenlijst voor zorgverleners ging over de volgende onderwerpen: 
1. Over uzelf (kenmerken van de zorgverlener) 
2. Betrokkenheid bij de STS (relatie tussen de zorgverlener en de STS) 
3. Ervaringen met de STS (contacten met patiënten die gebruik maken van de STS) 
4. Communicatie en samenwerking (tussen zorgverleners en patiënten, en de samenwerking met 

andere zorgverleners of STS-coördinatoren) 
5. Rapportage en informatie-uitwisseling (rapportages aan STS en de uitwisseling van informatie 

tussen zorgverleners) 
6. Voordelen van de STS (boven een behandeling in het ziekenhuis) 
7. Effect van de STS op patiënten (voor zover de zorgverlener deze zelf ziet of terug hoort) 
8. Werken voor patiënten van de STS (ervaringen als betrokken zorgverlener en visie op de 

toekomst van de STS) 
9. Uw mening over de STS (waardering en aanbevelen van de STS) 
 
Lengte en invulduur 
In totaal telde deze vragenlijst 90 vragen. Hiervan konden 55 vragen door alle zorgverleners 
worden ingevuld, en 88 door de STS-verpleegkundigen. Het invullen van de vragenlijst duurde 
gemiddeld 10 minuten. 
 
Scores 
Voor de meeste onderwerpen (2 tot en met 8) zijn de ervaringen in kaart gebracht met stellingen 
en een 5-punts antwoordschaal: -2 ‘helemaal oneens’, -1 ‘deels oneens’, 0 ‘niet eens, niet oneens’, 
+1 ‘deels eens’, +2 ‘helemaal eens’. Voor het vaststellen van de mening van zorgverleners (bij 9) 
zijn een waarderings- en aanbevelingsvraag gebruikt met een 11-puntsschaal (van 0 tot 10). 
 
Schaalscores en losse items 
Om de antwoorden op de vragen samen te vatten, zijn voor vier thema’s (4 en 6 tot en met 8) 
zogenaamde schaalscores berekend. Hiervoor is eerst nagegaan of de antwoorden op de 
verschillende vragen, binnen de thema’s, bij elkaar genomen kunnen worden omdat ze hetzelfde 
achterliggende concept meten.  
 
Schalen en items 
Hierna volgt een overzicht van de schalen en items van de zorgverlenersvragenlijst (exclusief 
achtergrondvragen). 
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Contact en afspraken met patiënten 

Losse items (alleen voor STS-verpleegkundigen): 
8a.  Ik kan het goed vinden met de patiënten die ik thuis bezoek (het ‘klikt’) 
8b.  Ik vind het fijn dat ik als vaste verpleegkundige een relatie kan opbouwen met patiënten 
8c.  Ik heb soms het gevoel dat ik me als professional teveel aan de patiënten aanpas 
8d.  Ik kan mijn patiënten goed prikken 
8e.  Ik heb voldoende tijd voor mijn patiënten 
8f.  Ik weet hoe te handelen bij calamiteiten (zoals een storing van de pomp of een allergische 8 reactie) 
8g.  Ik kan snel bij de patiënt zijn als dat nodig is 
8h.  Voordat patiënten eventueel zelf de medicatie (subcutaan) toedienen, zijn er voldoende oefensessies. 
8i.  Ik kan kinderen goed begeleiden naar het zelfstandig (subcutaan) prikken  
8j.  Ik kan ouders goed begeleiden bij de thuisbehandeling van hun kind 
8k.  Ik kan helpen bij een conflict tussen patiënt en mantelzorger (ouder of partner) over de thuistoediening 

van medicatie 
Losse items (alleen voor STS-verpleegkundigen): 
10a.  Het plannen van afspraken met mijn patiënten verloopt soepel 
10b.  Ik ben flexibel in het maken van afspraken 
10c.  Ik bezoek mijn patiënten uitsluitend tijdens kantooruren (tussen 9-17 uur) 
10d.  Patiënten weten dat afspraken voor thuisbehandeling bij voorkeur binnen kantoortijden plaatsvinden 
10e.  Als nodig, bezoek ik mijn patiënten buiten kantooruren 

 
 

Communicatie en samenwerking 

Voorlichting aan patiënten en start van de STS (alfa=0,84): 
12a.  Patiënten krijgen van de zorgverlener in het ziekenhuis voldoende informatie over de STS 
12b.  Patiënten weten voordat ze starten met de STS goed wat ze van de thuisbehandeling kunnen verwachten 
12c.  De overgang van de behandeling in het ziekenhuis naar thuis verloopt goed  
12d.  De medische gegevens van patiënten worden goed overgedragen bij de overgang van een behandeling in 

het ziekenhuis naar thuis  
12e.  Patiënten krijgen alle nodige informatie van de coördinatoren (Janneke/Mary)  
12f.  Patiënten worden goed geïnformeerd over leveringen door de apotheek van de STS 
12k.  Patiënten weten waar ze met hun vragen over de STS terecht kunnen 
Kennis van zorgverleners over de STS (alfa=0,81): 
12g.  De coördinatoren van de STS (Janneke/Mary) informeren mij goed over zaken die relevant zijn voor de 

thuisbehandeling  
12h.  Ik ben goed op de hoogte van de protocollen en werkwijze van de STS 
12i.  Ik kan alle vragen van patiënten over de organisatie van de STS beantwoorden 
12j.  Ik kan alle vragen van patiënten over de behandeling door de STS beantwoorden 
12k.  Patiënten weten waar ze met hun vragen over de STS terecht kunnen 
Losse items (alleen voor STS-verpleegkundigen): 
13a.  De samenwerking tussen mij en andere STS-verpleegkundigen verloopt goed 
13b.  Bij afwezigheid door ziekte of vakantie worden mijn patiënten goed overgenomen door een vervanger 
13c.  Mijn communicatielijnen met de coördinatoren van de STS zijn kort (direct) 
13d.  Mijn communicatielijnen met ziekenhuizen zijn kort (direct) 
13e.  Ik word goed op de hoogte gehouden van relevante zaken aangaande mijn patiënten (zoals controles, 

labtesten, opnames) 
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Rapportage en informatie-uitwisseling 

Losse items (vraag 16 alleen voor STS-verpleegkundigen): 
15a.  Ik kan gegevens over mijn patiënten gemakkelijk terugvinden in MijnThuisService.nl 
15b.  MijnThuisService.nl is een goed systeem voor informatie-uitwisseling tussen mijzelf en de coördinatoren 

van de STS 
16a.  Het is duidelijk hoe ik aan de STS moet rapporteren 
16b.  Ik rapporteer minstens twee keer per jaar aan de STS 
16c.  Als vervanger beschik ik over de nodige gegevens over patiënten 
16d.  Ik ben goed op de hoogte van de situatie van mijn patiënten 

 
 

Voordelen van de STS (ten opzichte van het ziekenhuis) 
Kwaliteit van de STS-verpleegkundigen (alfa=0,92): 
18. Ik zie het als een voordeel van de STS dat… 

h.  …de STS-verpleegkundigen goed kunnen prikken 
i.  …STS-verpleegkundigen voldoende tijd kunnen nemen voor patiënten 
j.  …STS-verpleegkundigen goed kunnen inspelen op de situatie van patiënten 
k. …patiënten de STS-verpleegkundigen goed kennen 
l.  …patiënten vaste STS-verpleegkundigen hebben 
m.  …STS-verpleegkundigen goede kennis hebben van de medicatie 
n.  …STS-verpleegkundigen goed weten hoe de medicatie moet worden toegediend 

Losse items: 
a.  …patiënten in hun eigen omgeving (thuis. worden behandeld 
b.  …patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven te reizen voor een behandeling 
c.  …patiënten minder kans hebben op (ziekenhuis.infectie 
d.  …patiënten minder tijd kwijt zijn voor de behandeling 
e.  …patiënten zelf het moment (dag en tijd. van toediening kunnen bepalen 
f.  …toediening van medicatie thuis eventueel ook buiten kantoortijden mogelijk is 
g.  …patiënten zelf de temperatuur van het product kunnen beïnvloeden (zodat het op kamertemperatuur 

is bij toediening) 
 
 

Effect van de STS 

Effect op kwaliteit van leven (alfa=0,94) 
20. Door de STS… 

a. …voelen patiënten zich minder patiënt 
b. …kunnen patiënten de behandeling beter inpassen in hun dagelijks leven 
c.  …hebben patiënten meer controle over hun leven 
d.  …zijn patiënten meer therapietrouw 
e.  …hebben patiënten minder last van bijwerkingen 
f.  …hebben patiënten meer energie  
g.  …worden patiënten minder lichamelijk belast 
h.  …hebben patiënten minder moeite met werk of school 
i.  …is de gezondheid van patiënten stabieler 
j.  …hebben patiënten minder lichamelijke klachten 
k.  …hebben patiënten een betere kwaliteit van leven 
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Werken voor patiënten van de STS 

Professionele betrokkenheid (alleen STS-verpleegkundigen) (alfa=0,70): 
22a.  Ik ben er trots op dat ik voor de STS werk 
22b.  Ik voel mij betrokken bij de STS 
22c.  De STS luistert naar wat ik belangrijk vind 
22d.  De STS neemt mijn wensen en behoeften als professional serieus 
Toekomstbestendigheid (alfa=0,68): 
23a.  Door de STS is mijn werk inhoudelijk verrijkt en verbreed 
23b.  Ik denk dat thuisbehandeling zoals de STS die aanbiedt goedkoper is dan behandeling in het ziekenhuis 
23c.  Ik verwacht een groeiende vraag naar thuisbehandeling met immunoglobulinen in de toekomst 
23d.  De STS is inmiddels ‘onmisbare zorg’ geworden 

  



 

Bijlage H Kenmerken van patiënten (N=249) 
 
 
 
 Alle respondenten 

N (% of sd) 
Intraveneus 

(n=185) 
Subcutaan 

(n=64) 
Neurologisch 

(n=61) 
Afweerstoornis 

(n=180) 
Patiënt 
(n=205) 

Ouder/mantelzorger 
(n=44) 

Door wie is de vragenlijst ingevuld?        
patiënt zelf  205  (82%)  161  (87%)  44  (69%)  57  (93%)  141  (78%)  205  (100%)  0 
ouder  31  (12%)  14  (8%)  17  (27%)  0  31  (17%)  0  31  (70%) 
partner  12  (5%)  10  (5%)  2  (3%)  4  (7%)  7  (4%)  0  12  (27%) 
iemand anders  1  (0,4%)  0   0  1  (1%)  0  1  (2%) 

        
Geslacht        

man   103  (44%)  83  (47%)  20  (33%)  34  (61%)  68  (40%)  78  (38,66)  28  (67%) 
vrouw   131  (56%)  92  (53%)  41  (67%)  22  (39%)  104  (60%)  119  (61,34)  14  (33%) 

        

Leeftijd (jaar) 
 

      
gemiddeld (standaarddeviatie) 

 
 48,67  (18,04) 51,23 (16,36) 41,23 (20,61) 56,79 (13,97) 46,25 (18,61) 51,91 (14,18)  33,10  (25,34) 

Opleiding (afgerond; excl. 33 kinderen)         
lager onderwijs  9  (4%)  6  (4%)  3  (7%)  0  8  (5%)  3  (2%)  6  (27%) 
lager of voorbereidend beroepsonderwijs  34  (16%)  27  (16%)  7  (15%)  11  (20%)  22  (14%)  30  (15%)  4  (18%) 
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs  23  (11%)  17  (10%)  6  (13%)  5  (9%)  18  (12%)  21  (11%)  2  (9%) 
middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs  46  (21%)  33  (19%)  13  (28%)  9  (16%)  35  (23%)  42  (22%)  4  (18%) 
hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  20  (9%)  17  (10%)  3  (7%)  5  (9%)  14  (9%)  20  (10%)  0 
hoger beroepsonderwijs  49  (23%)  40  (24%)  9  (20%)  13  (24%)  34  (22%)  46  (24%)  3  (14%) 
wetenschappelijk onderwijs  27  (13%)  24  (14%)  3  (6%)  10  (18%)  16  (10%)  27  (14%)  0 
anders, namelijk  8  (4%)  6  (4%)  2  (4%)  2  (4%)  6  (4%)  5  (4%)  3  (14%) 

         
Soort aandoening        

neurologische aandoening  61  (25%)  56  (30%)  5  (8%)  -  -  57  (29%)  4  (9%) 
afweerstoornis   180  (72%)  121  (65%)  59  (92%)  -  -  141  (71%)  39  (89%) 
zwangerschap   6  (2%)  6  (3%)  0  -  -  6  (3%)  0 
anders/onbekend  2  (1%)  2  (1%)  0  -    1  (0,5%)  1  (2%) 



 

 Alle respondenten 
N (% of sd) 

Intraveneus 
(n=185) 

Subcutaan 
(n=64) 

Neurologisch 
(n=61) 

Afweerstoornis 
(n=180) 

Patiënt 
(n=205) 

Ouder/mantelzorger 
(n=44) 

Hoe lang gebruik van STS?*        
minder dan een half jaar  35  (14%)  29  (16%)  6  (9%)  10 (16%)  20  (11%)  34  (17%)  1  (2%) 
6 tot 12 maanden  35  (14%)  22  (12%)  13  (20%)  11  (18%)  22  (12%)  26  (13%)  9  (20%) 
1 tot 2 jaar  46  (19%)  33  (18%)  13  (20%)  9  (15%)  37  (21%)  37  (18%)  9  (20%) 
3 tot 5 jaar  74  (30%)  56  (30%)  18  (28%)  17  (28%)  56  (31%)  61  (30%)  13  (30%) 
6 tot 10 jaar 
 

 58  (23%)  44  (24%)  14  (22%)  14  (23%)  44  (24%)  46  (23%)  12  (27%) 

Wijze van toediening*        
intraveneus  185  (74%)  -  -    161  (79%)  24  (55%) 
subcutaan  64  (26%)  -  -    44  (21%)  20  (45%) 

        
Soort product: subcutaan*        

GammaQuin  21  (33%)  -  21  (33%) 1 (20%)  20  (34%)  12  (27%)  9  (45%) 
Subcuvia  27  (42%)  -  27  (42%)  0   27  (46%)  19  (43%)  8  (40%) 
HyQvia  6  (9%)  -  6  (9%) 2 (40%)  4  (7%)  6  (14%)  0 
anders 
 

 10  (16%)  -  10  (16%) 2 (40%)  8  (13%)  7  (16%)  3  (15%) 

Soort product: intraveneus*        
Nanogam  170  (92%)  170  (92%)  -  46  (82%)  117  (97%)  148  (92%)  22  (92%) 
Gammagard  4  (2%)  4  (2%)  -  4  (7%)  0  3  (2%)  1  (4%) 
Kiovig  7  (4%)  7  (4%)  -   4  (7%)  3  (2%)  6  (4%)  1  (4%) 
Flebogam  1  (1%)  1  (1%)  -  0  1  (1%)  1  (1%)  0 
Anders  3  (2%)  3  (2%)  -  2  (4%)  0  3  (2%)  0 

        
Frequentie van toediening*        

dagelijks   0  0   0   0  0  0  0 
2 à 3 keer per week   9  (4%)  1  (1%)  8  (13%)  2  (3%)  7  (4%)  9  (4%)  0 
eens per week (wekelijks)   53  (21%)  7  (4%)  46  (72%)  4  (7%)  44  (24%)  35  (17%)  0 
eens per twee weken (tweewekelijks)  22  (9%)  21  (11%)  1  (2%)  11  (18%)  11  (6%)  19  (9%)  18  (41%) 
eens per drie weken  94  (38%)  91  (49%)  3  (5%)  18  (30%)  74  (41%)  86  (42%)  3  (7%) 
eens per vier weken of maandelijks   59  (24%)  55  (30%)  4  (6%)  20  (33%)  38  (21%)  44  (21%)  8  (18%) 
anders   12  (5%)  10  (5%)  2  (3%)  6  (10%)  6  (3%)  12  (6%)  15  (34%) 

 



 

 Alle respondenten 
N (% of sd) 

Intraveneus 
(n=185) 

Subcutaan 
(n=64) 

Neurologisch 
(n=61) 

Afweerstoornis 
(n=180) 

Patiënt 
(n=205) 

Ouder/mantelzorger 
(n=44) 

Wie prikt voor het toedienen van de medicatie?*        
de verpleegkundige van de STS  171  (69%)  164  (89%)  7  (11%)  49  (80%)  114  (63%)  149  (73%)  22  (50%) 
de patiënt zelf  35  (14%)  2  (1%)  33  (52%)  6  (10%)  29  (16%)  35  (17%)  0 
partner  10  (4%)  5  (3%)  5  (8%)  2  (3%)  8  (4%)  7  (3%)  3  (7%) 
ouder  17  (7%)  1  (0,5%)  16  (25%)  0  17  (9%)  2  (1%)  15  (34%) 
iemand anders  16  (6%)  13  (7%)  3  (5%)  4  (7%)  12  (7%)  12  (6%)  4  (9%) 

        
        
Wijziging in de behandeling (meerdere antwoorden mogelijk)*        

andere medicatie  53  (21%)  15  (17%)  38  (75%)  5  (14%)  47  (47%)  39  (36%)  14  (45%) 
andere dosering van de medicatie  77  (31%)  55  (63%)  22  (43%)  23  (66%)  53  (53%)  60  (56%)  17  (55%) 
andere toedieningswijze   30  (12%)  8  (9%)  22  (43%)  4  (11%)  26  (26%)  24  (22%)  6  (19%) 
tijdelijk gestopt met de thuisbehandeling  14  (6%)  11  (13%)  3  (6%)  6  (17%)  8  (8%)  11  (10%)  3  (10%) 
gestopt met de thuisbehandeling  3  (1%)  2  (2%)  1  (2%)  0   2  (2%)  2  (2%)  1  (3%) 
helemaal gestopt met de behandeling  1  (0,4%)  1  (1%)  0   0   1  (1%)  1  (1%)  0  
andere wijziging  25  (10,04)  19  (22%)  6  (12%)  9  (26%)  16  (16%)  21  (20%)  4  (13%) 

* gepercenteerd op valide cases 
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Bijlage I Kenmerken van zorgverleners 
 
 
 

 Totaal 
n (% of sd) 

STS-
zorgverleners 

Ziekenhuis-
zorgverleners 

Geslacht (n=63)    
man  25  (39%)  6  (29%)  19  (45%) 
vrouw  38  (59%)  15  (71%)  23  (55%) 

Leeftijd (n=64)    
gemiddelde (sd)  48,67  (18)  51,05  (8)  46,26  (11) 

Functie (n=64)    
verpleegkundige voor de thuisbehandeling van de sts  21  (33%)  21 (100%)  
arts/specialist in het ziekenhuis  32  (50%)   32  (74%) 
verpleegkundige in het ziekenhuis  11  (17%)   11  (26%) 

Afdeling in ziekenhuis (n=47)    
neurologie    10  (23%) 
immunologie    10  (23%) 
hematologie    3  (7%) 
infectieziekten    6  (14%) 
interne geneeskunde    2  (5%) 
anders    12  (28%) 

Ervaring met STS (n=64)    
minder dan 1 jaar  5  (7,8%)  0  5  (12%) 
1 tot 3 jaar  10  (16%)  3  (14%)  7  (16%) 
3 tot 6 jaar  19  (30%)  7  (33%)  12  (28%) 
6 tot 10 jaar  30  (47%)  11  (52%)  19  (44%) 

Hoe vaak telefonisch contact met de coördinatoren (n=64)   
meerdere keren per week   1  (2%)  0  1  (2%) 
eens per week (wekelijks)   2  (3%)  1  (5%)  1  (2%) 
eens per twee weken (tweewekelijks)  1  (2%)  0  1  (2%) 
eens per drie weken   3  (5%)  1  (5%)  2  (5%) 
eens per maand (maandelijks)   9  (14%)  2  (10%)  7  (16%) 
enkele keren per jaar   28  (44%)  10  (48%)  18  (42%) 
heel wisselend   13  (20%)  4  (19%)  9  (21%) 
nooit   7  (11%)  3  (14%)  4  (9%) 
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Bijlage J Vergelijking Patiënten-Zorgverleners: overeenkomstige 
items en schalen 

 
 
 
Overeenkomstige items: 
 

Label Zorgverlener Patiënt 

 Vraagnummer Vraagnummer 

1 Kan het goed vinden (het klikt) v8a* v31 
2 Goed kunnen prikken v8d* v32g 
3 Voldoende tijd v8e* v32a 
4 Snel bij patiënt kunnen zijn als dat nodig is v8g* v65 
5 Voldoende oefensessies v8h* v19 
6 Goede begeleiding bij kinderen naar zelfstandig prikken v8i* v106e 
7 Goede begeleiding van ouders v8j* v106d 
8 Plannen van afspraken verloopt soepel v10a* v66 
9 STS-verpleegkundige is flexibel in het maken van afspraken  v10b* v67 
10 Patiënt krijgt voldoende informatie van zorgverleners in ziekenhuis 

(respectievelijk specialist en verpleegkundigen) 
v12a v15a/v15b 

11 Weten wat te verwachten voor de start van de STS v12b v13 
12 Overgang van ziekenhuis naar STS verliep goed v12c v12 
13 Patiënt krijgen nodige informatie van coördinatoren v12e v15c 
14 Patiënten worden goed geïnformeerd door apotheek/over 

leveringen medicatie (resp. over tijdstippen en wat er geleverd 
wordt) 

v12f v41/v39 

15 De verpleegkundige kan vragen over thuisbehandeling (organisatie 
en behandeling) beantwoorden 

v12i/v12j v32f 

16 Patiënten weten waar ze met vragen terecht kunnen v12k v63 
17 Goed op de hoogte van situatie patiënt  v13e*   v32b 
18 Vervanger goed op de hoogte/beschikt over patiëntgegevens v16c* v36a 

* alleen aan STS-verpleegkundigen gevraagd (niet aan de ziekenhuiszorgverleners) 
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Overeenkomstige schalen: 
 

Voordelen  

Voordelen van de STS (alfa=0,73/0,58): 
89/18 (vraag 89 patiëntenvragenlijst, vraag 18 zorgverlenersvragenlijst) 
Ik vind het een voordeel van de STS dat… (tov behandeling in ziekenhuis): 
a/a  ik/patiënt in eigen omgeving (thuis behandeld word(t 
b/b  ik/patiënt niet in het ziekenhuis hoef(t te zijn 
d/c   ik/patiënt minder kans heb/heeft op (ziekenhuisinfecties 
e/e  ik/patiënt zelf het moment (dag en tijd van toediening kan bepalen 
f/g   het product op de juiste temperatuur wordt toegediend 
i/k   ik/patiënt de STS verpleegkundige goed ken(t 
h/m  de verpleegkundigen van de STS goede kennis hebben van de medicatie 

 
 
 

Effecten 

Effecten van de STS (alfa=0,92/0,95): 
91/20 (vraag 91 patiëntenvragenlijst, vraag 20 zorgverlenersvragenlijst) 
Door de behandeling thuis… (vergeleken met een behandeling in het ziekenhuis): 
b/a  voel(t) me/zich minder patiënt 
g/h  minder moeite met werk of school 
j/i   gezondheid stabieler 
k/j   minder lichamelijke klachten 
l/g   wordt lichaam minder belast 
m/f  meer energie 
n/k  een betere kwaliteit van leven 
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