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1. Inleiding
In dit eerste hoofdstuk van het onderzoeksverslag wordt de aanleiding van het
kwaliteitsonderzoek beschreven. De aanleiding mondt uit in de vraag- en doelstelling van het
onderzoek.
1.1 Aanleiding
Sinds de jaren zeventig en tachtig wordt in Nederland veel aandacht besteed aan de
verpleegkundige theorievorming. Verpleegkundige zorg moet transparant zijn, zodat iedere
belanghebbende inzicht heeft in de kosten en baten van de verpleegkundige zorg. (Pool,
Pool-Tromp, Vugt-Veltman & van Vogel, 2011) Om te kunnen voldoen aan continue
ontwikkeling in de zorg dient elke hulpverlener, dus ook de HBO verpleegkundige, zo veel
mogelijk te werken op basis van de ‘evidence based practice’ (EBP). Dit is een werkwijze die
streeft naar een beroepsuitoefening gebaseerd op de best beschikbare bewijslast. Naast de
best beschikbare bewijslast wordt er rekening gehouden met de klinische ervaring van de
hulpverlener en de voorkeuren van de patiënt. Deze driepoot vormt de basis van de EBP.
(Scholten, Offringa & Assendelft, 2014)
In het kader van de verpleegkundige beroepsontwikkeling en theorievorming is er nog winst
te behalen. (Pool, et al., 2011) Eén van de belangrijkste verpleegkundige competenties is het
verlenen van zorg aan een patiënt en zijn familieleden. Onder het verlenen van zorg kan
men denken aan de directe zorg aan patiënten, maar ook aan begeleiding en voorlichting
van de patiënt en zijn familieleden. (Pool, et al., 2011) Op de intensive care (IC) is de
begeleiding en voorbereiding van familieleden van de patiënt een essentiële rol van de
verpleegkundige. Verharen (2014) beschrijft dat op de IC ook kinderen, individuen van 2 tot
18 jaar, op bezoek komen bij een familielid. Deze categorie bezoekers krijgt steeds meer
aandacht op de IC in Nederland. (Verharen, 2014)
Volgens mevrouw Verharen (persoonlijke mededeling, 10 februari 2015) houdt het lectoraat
´Acute en Intensieve Zorg´ zich bezig met een relatief nieuwe pijler in de IC zorg. Dit betreft
de ´Family Centered Intensive Care´. Vanuit deze nieuwe ontwikkeling worden
bijeenkomsten georganiseerd, de Open Space bijeenkomsten, om ideeën en concepten uit
te werken in werkgroepen. Tijdens een Open Space bijeenkomst is veel belangstelling
getoond voor het kind op de IC dat zijn of haar familielid bezoekt. Dit is een onderwerp
waarnaar goed gekeken moet worden. Het kind is een kwetsbaar individu en dient op een
juiste manier behandeld, voorbereid en begeleid te worden. (Boudewijnse, et al., 2005)
Ook in de wet heeft het kind een beschermende plaats gekregen. Op 20 november 1989 is in
de algemene vergadering van de Verenigde Naties een verdrag inzake de rechten van het
kind aangenomen. Het verdrag beschrijft dat de staat de plicht heeft het kind de nodige
verzorging te verschaffen, wanneer ouders of andere verantwoordelijken daarin te kort
schieten. Daarnaast wordt er beschreven dat de gezondheidszorg voor het kind zo optimaal
mogelijk moeten zijn. Dit houdt in dat er optimale verzorging, voorlichting en begeleiding
moet zijn voor het kind. (Boudewijnse, et al., 2005)
Hanley en Piazza (2012) beschrijven dat een bezoek op de IC van een naast familielid voor
het kind erg belangrijk is. Wanneer een kind wordt onthouden om een familielid op de IC te
bezoeken zal het kind overgelaten zijn aan zijn eigen fantasie. De fantasie is voor een kind
vaak angstaanjagender dan een bezoek aan de IC zelf. (Hanley & Piazza, 2012) Knutsson,
Samuelsson, Hellström, en Bergbom (2008) beschrijven dat een kind ernstige psychische
problematiek kan ontwikkelen als het niet betrokken wordt bij de ernstig zieke patiënt. Naast
het belang voor het kind, heeft het ook positieve invloed op de patiënt. De patiënt krijgt met
het bezoek van het kind weer een blik op de situatie buiten het ziekenhuis. Dit verhoogt de
vechtlust van de patiënt en geeft hoop op herstel. (Knutsson, et al., 2008) Hanley en Piazza
(2012) beschrijven tevens het belang van een goede voorbereiding en begeleiding van het
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kind bij een IC bezoek. Bij slechte of geen begeleiding en voorbereiding kan het kind de
ervaring van het bezoek als zeer angstaanjagend en overweldigend ervaren. (Hanley &
Piazza, 2012)
Op de IC van het Sint Elisabeth ziekenhuis te Tilburg zijn diverse hulpverleners al langer
bezig met het onderwerp: ´kind als bezoeker op de IC´. Intensivist, Anne Rutten, en
verpleegkundigen van de IC van het Sint Elisabeth ziekenhuis merkten dat er meer behoefte
was aan een goede voorbereiding en begeleiding van kinderen bij een IC bezoek. Deze
behoefte bestond niet alleen in Tilburg, maar ook in andere delen van het land. Naar
aanleiding van deze behoefte is de IC van het Sint Elisabeth ziekenhuis in 2013 een project
gestart. In dit project zijn enkele hulpmiddelen voor de voorbereiding en de begeleiding van
het kind ontwikkeld. Een van de hulpmiddelen betreft een plaatjesboek met een verhaal over
Mees die zijn vader bezoekt op de IC. In het fotoboek staan plaatjes die het kind
voorbereiden op het daadwerkelijke IC bezoek van hun familielid. Naast het fotoboek is er
een folder ontwikkeld waarin per leeftijdscategorie staat beschreven hoe een kind begeleid
moet worden bij een IC bezoek van een familielid. (Nutma & Bruntink, 2014)
Nadat de hulpmiddelen waren ingezet wisten de hulpverleners van het Sint Elisabeth
ziekenhuis niet of de door hun ontwikkelde hulpmiddelen wel effectief waren. Volgens
mevrouw Verharen (persoonlijke mededeling, 10 februari 2015) zijn de ontwikkelde
hulpmiddelen gebaseerd op inzichten vanuit de hulpverleners zelf. Er is vrijwel geen gebruik
gemaakt van (wetenschappelijke) literatuur. Dit deed verschillende vragen opkomen: ‘zijn
onze hulpmiddelen wel effectief?’ en ‘zijn er nog andere inzichten of hulpmiddelen
beschikbaar?’. Met deze vragen is het Sint Elisabeth ziekenhuis naar de Open Space Family
Centered Intensive Care bijenkomst en het Lectoraat Acute Intensive Zorg gegaan. Zoals
hierboven al beschreven, is tijdens de Open Space bijeenkomst veel belangstelling getoond
in dit onderwerp. Meerdere ziekenhuizen hadden hulpmiddelen ontwikkeld, maar misten de
wetenschappelijke onderbouwing van hun interventies. Vanuit de Open Space bijeenkomst
zijn er drie werkgroepen opgericht die zich specifiek richten op één aspect van de Family
Centered Intensive Care. Eén werkgroep houdt zich bezig met het kind als bezoeker op de
IC. (Verharen, 2014)
Terugkijkend naar de behoefte aan theorievorming in de verpleegkundige praktijk en het
‘evidence based’ werken, missen er twee kernaspecten. Alle hulpmiddelen en folders zijn
opgesteld op basis van de klinische ervaring van de hulpverleners. Echter zijn de voorkeuren
van de patiënt en de wetenschappelijke onderbouwing nog niet duidelijk terug te vinden.
Beide zorgen voor het blijven bestaan van vragen over de effectiviteit of gebreken van de
interventies. Om de ontwikkelde interventies en hulpmiddelen een beter perspectief te
bieden zijn er twee zaken die uitgevoerd kunnen worden: de wetenschappelijke
onderbouwing en de voorkeuren van de patiënt. Het eerst genoemde element, de
wetenschappelijke onderbouwing, wordt in dit onderzoek geëxploreerd.
1.2 Vraagstelling
Vanuit de aanleiding komt naar voren dat er een grote behoefte is naar wetenschappelijke
evidence betreffende begeleiding en voorbereiding van een kind bij bezoek op de
volwassenen IC. De vraagstelling luidt daarom als volgt: ‘’Hoe kunnen kinderen van 2 tot 18
jaar het beste voorbereid en begeleid worden bij een intensive care bezoek aan een direct
familielid?’’.
Om deze vraag op te helderen is gekozen voor een aantal extra deelvragen:
- Welke interventies en/of hulpmiddelen worden beschreven voor het voorbereiden en
begeleiden van kinderen bij een IC bezoek?
- Zit er in de interventiekeuze verschil tussen de verschillende leeftijdscategorieën?
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1.3 Doelstelling
Vóór februari 2016 is inzicht verkregen in de bestaande wetenschappelijke literatuur over het
voorbereiden en begeleiden van een kind bij een IC bezoek van een familielid. Met deze
(nieuwe) inzichten wordt invulling gegeven aan de behoefte naar wetenschappelijke
informatie over dit onderwerp.
Met dit onderzoek wordt beoogd dat er voor IC’s in Nederland praktisch wetenschappelijk
onderbouwde informatie voor handen is, om kinderen bij het IC bezoek van hun familieleden
zo optimaal mogelijk voor te bereiden en te begeleiden.
1.4 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk van het onderzoeksverslag is het theoretisch kader te vinden.
Hierin worden de belangrijkste onderwerpen relevant voor het onderzoek nader toegelicht en
onderbouwd met (wetenschappelijke) literatuur. Tevens wordt de oriënterende search in
Pubmed omschreven en komt de verpleegkundige relevantie aan bod. In het derde
hoofdstuk wordt de methode van onderzoek verder uitgewerkt. De manier van dataverzameling, -analyse en –verwerking worden nader gespecificeerd en uitgediept. Na het
hoofdstuk over de methodiek van de literatuurstudie wordt er ingegaan op de gevonden
resultaten. Dit hoofdstuk biedt inzicht in ontwikkelingsniveau gerelateerde interventies en
tools om het kind voor te bereiden en te begeleiden. Na het bespreken van de resultaten
komt de conclusie, het antwoord op de onderzoeksvraag, aan bod. Vervolgens wordt er
terug gekeken op het onderzoek in de discussie. De vanuit de discussie voortkomende
aanbevelingen worden in de laatste paragraaf opgesomd weergegeven.
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2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt als eerste de systematische zoekactie in Pubmed beschreven.
Vervolgens komen belangrijke begrippen en definities naar aanleiding van de
onderzoeksvraag naar voren en wordt er aandacht geschonken aan de verpleegkundige
relevantie.
2.1 Systematische zoekactie in Pubmed
In deze paragraaf wordt ingegaan op de systematische zoekactie en uitwerking van
wetenschappelijke literatuur.
2.1.1 Beknopte samenvatting zoekactie
Om het theoretisch kader goed te kunnen vormgeven is er een systematische search naar
literatuur uitgevoerd in Pubmed. Bij de systematische search is gebruik gemaakt van een
drietal PICO´s. Een PICO is een hulpmiddel om een volledige zoekstreng te formuleren voor
het zoeken naar literatuur. De ´P´ staat voor ´de patiëntengroep´, de ´I´ staat voor
´interventie of handeling´, de ´C´ staat voor ´vergelijken met´ en de ´O´ staat voor ´uitkomst´.
(Scholten, et al., 2014) Bij het opstellen van de PICO´s is enkel de P per PICO veranderd.
Hiervoor is gekozen, omdat het begrip ´kind´ alleen niet toereikend is voor de gehele
leeftijdscategorie van 2 tot 18 jaar.
Vanuit de drie PICO´s zijn verschillende categorieën gebruikt om het begrip kind te
omschrijven. Zo zijn de termen Child, preschool [Mesh], Child [Mesh] en Adolecent [Mesh]
gebruikt om de gehele doelgroep te omvatten. ´Mesh termen (Medical Subject Headings)
vormen een hiërarchisch classificatiesysteem van medische termen waarmee alle artikelen
geïndexeerd worden.´ (Medweb, 2015) Het zijn als het ware allesomvattende termen op
literatuur in de diverse databases te vinden. Een Mesh term includeert alle begrippen die
rondom deze term belangrijk zijn. (Medweb, 2015) Om het gehele intensive care gebied te
omsluiten is gekozen voor de Mesh term ´Intensive Care Units´. Deze term betrekt de totale
IC patiëntengroep en IC afdelingen die hieronder vallen. Om resultaten te verkrijgen op het
gebied van kinderen die de volwassenen IC bezoeken is er naast bovenstaande Mesh
termen gekozen voor de Mesh term ´visitors to patients´.
Het onderzoek richt zich vooral op het vinden van interventies en hulpmiddelen die bruikbaar
zijn bij het begeleiden of voorbereiden van kinderen bij een IC bezoek. Om dit onderzoek in
het zoekresultaat te includeren is gekozen om begrippen synoniem aan begeleiden en
voorbereiden op te nemen in de zoekterm. Dit betroffen de Pubmed termen: Preparation*,
Brief*, Accompany, Escort* en Lead*. Helaas gaven deze termen geen beter zoekresultaat
naast de al bovengenoemde Mesh termen. Na het weglaten van de termen van begeleiden
en voorbereiden zijn er totaal 73 hits gevonden. Na het screenen van de artikelen via de titel
en abstract op de inclusie en exclusie criteria zijn er 11 relevante artikelen gevonden. Van de
11 relevante artikelen waren 9 full tekst beschikbaar. De gebruikte inclusie criteria voor de
oriënterende search zijn de Nederlandse of Engelse taal, onderzoek bij mensen, kind tussen
de 2 en 18 jaar oud en het criterium dat het kind de IC bezoekt. Artikelen worden
geëxcludeerd als het kind zelf op de IC ligt of als het een pediatrische / oncologische afdeling
betreft.
Omdat het daadwerkelijke onderzoek een literatuurstudie betreft en het aantal gevonden
artikelen ruim is, is gekozen om geen verdere databases te betrekken bij de theorievorming.
Dit geldt ook voor het ´sneeuwbaleffect´ en doorzoeken op auteur(s). Dit betekent echter niet
dat andere databases, het ´sneeuwbaleffect´ of het doorzoeken op auteur(s) niet gebruikt
gaan worden. Bij de daadwerkelijke literatuurstudie naar hulpmiddelen en interventies
worden deze methoden uitgevoerd en gebruikt.
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Uit de 9 full tekst artikelen zijn er zes verder geselecteerd voor bruikbaarheid bij de
theorievorming. De overige drie artikelen zijn wel relevant, maar gaan in op specifieke
interventies en/of hulpmiddelen. Deze artikelen zijn tijdens de searches in de diverse
databases eveneens gevonden en opgenomen in de resultaten van het onderzoek. Voor de
gebruikte titels en verdere toelichting van de zoekactie wordt verwezen naar bijlage 1.
2.1.2 Analyse gevonden literatuur
Op basis van de gevonden literatuur in de search in Pubmed wordt het verdere theoretische
kader gevormd. Elk artikel is opgenomen in de onderstaande tabel, tabel 1.
Tabel 1
Auteur(s)

Jaartal

Onderwerp

Type onderzoek

Capitulo

2012

Opiniestuk

Janet

2006

Kean

2009

De problemen die
men ervaart bij het
kind als bezoeker
op de IC worden in
het artikel
besproken.
Tevens worden
problemen die men
ervaart bij het kind
als bezoeker op de
IC worden in het
artikel besproken.
Exploratie van
meningen van
familie over het
kind als bezoeker
op de IC.

Knutsson

2005

Knutsson, Pramlin,
Samuelsson,
Hellström en
Bergbom

2007

Knutson en
Bergbom

2007

30 ouders worden
ondervraagt via een
vragenlijst over hun
ervaringen van het
bezoek van hun
kind op de IC.
De ervaringen van
het kind zelf
worden bij dit
onderzoek in kaart
gebracht via
interviews met
kinderen van
verschillende
leeftijden.
De ervaringen van
het kind als
bezoeker op de IC
van
verpleegkundigen
en artsen.

Mate van
bewijskracht
Lage bewijskracht –
D onderzoek

Opiniestuk

Lage bewijskracht –
D onderzoek

Exploratief
onderzoek met
interviews en
focusgroepen = niet
vergelijkend
onderzoek
Exploratief
onderzoek met
vragenlijsten = niet
vergelijkend
onderzoek

Lage bewijskracht –
C onderzoek

Exploratief
onderzoek met
interviews = niet
vergelijkend
onderzoek

Lage bewijskracht –
C onderzoek

Exploratief
onderzoek met
vragenlijsten = niet
vergelijkend
onderzoek

Lage bewijskracht –
C onderzoek

Lage bewijskracht –
C onderzoek

De bewijskracht van de gevonden literatuur is laag. Dit heeft vooral te maken met het
exploratieve karakter van het onderwerp. De onderzoeken zijn gebaseerd op meningen van
de schrijver zelf of de ervaringen van ouders, kinderen of hulpverleners. De gevonden
informatie is gebruikt in het theoretische kader en is terug te vinden in paragraaf 2.3.4.
2.2 Lectoraat acute en intensieve zorg
Vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is het Lectoraat Acute en Intensieve Zorg
actief rondom de keten van acute en intensieve zorg. Dit houdt in dat ze zich bezig houden
met onder andere ambulance zorg, spoedeisende hulp zorg, zorg in traumacentra en zorg op
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de intensive care-, verpleeg- en revalidatieafdelingen. Het lectoraat wil een bijdrage leveren
aan de kwaliteit van zorg en onderwijs in deze keten. Dit beoogt het lectoraat door middel
van wetenschappelijk onderbouwde kenniscirculatie (EBP), over de praktijk en onderwijs.
Het onderzoek richt zich op het professioneel handelen van professionals die werkzaam zijn
in de keten van acute zorg. Hierbij staat het perspectief van de patiënt centraal. De lector,
Lilian Vloet, en associate lectoren, Lisbeth Verharen en Sivera Berben, zijn als begeleider
betrokken bij afstudeeronderzoeken van onder andere HBO – verpleegkunde studenten.
(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2015)
Zoals in de aanleiding beschreven houdt het lectoraat zich bezig met een relatief nieuwe
pijler in de acute zorg. Dit betreft de ´Family Centered Intensive Care´. De toenemende
belangstelling binnen de IC zorg zorgt voor nieuwe vragen in deze richting. Dit
literatuuronderzoek is voortgekomen uit een van de onderwerpen waar het lectoraat zich
mee bezig houdt: ´het kind als bezoeker op de IC´. (Verharen, 2014)
2.3 Begripsdefiniëring
Paragraaf 2.3 gaat dieper in op relevante begrippen van de vraagstelling. Het begrip
´intensive care´ en de verpleegkundige zorgverlening die daarbij komt kijken komt in
paragraaf 2.3.1 aan bod. In paragraaf 2.3.2 wordt er nader ingegaan op de begrippen
begeleiding en voorbereiding, om vervolgens in paragraaf 2.3.3 in te gaan op het kind en in
paragraaf 2.3.4 op het kind als bezoeker op de IC.
2.3.1 De intensive care
De intensive care (IC) is een gespecialiseerde afdeling in het ziekenhuis waar ernstig zieke
patiënten worden behandeld door een speciaal getraind team. Het verschil tussen de IC en
andere afdelingen van het ziekenhuis zit hem vooral in de mate van ziek zijn van de
patiënten. De IC-patiënten vereisen continue monitoring en observatie. Om aan deze
vereisten te kunnen voldoen zijn de patiëntenkamers voorzien van speciale hulpmiddelen.
Per patiënt wordt gekeken welke apparatuur noodzakelijk is voor veilige zorgverlening en
behandeling. (California Pacific Medical Center, 2008; Brink & Lindsen, 2013) Patiënten
liggen vaak aan machines die het hartritme en frequentie, de bloeddruk en de ademhaling
registreren. Wanneer patiënten niet zelf kunnen ademen kan een patiënt beademd worden
via de beademingsmachine. (Brink & Lindsen, 2013)
Om een goede en veilige zorgverlening en behandeling te kunnen waarborgen is het team
speciaal opgeleid voor deze complexe en zieke patiëntengroep. Onder deze complexiteit
vallen patiënten die een grote operatie hebben gehad of een ernstig hoofdtrauma hebben
opgelopen. Maar ook patiënten met ernstige problemen in hart en bloedvaten, zout- en
mineraalhuishouding en infectie liggen op een IC. (California Pacific Medical Center, 2008;
Brink & Lindsen, 2013) Vaak is niet één orgaanfunctie verstoord, maar meerdere. Men
spreekt dan over multi-orgaanfalen. De patiënten worden nauw in de gaten gehouden door
een team van artsen, verpleegkundigen, ademhalingstherapeuten, verpleegkundig
specialisten, apothekers, arts-assistenten, diëtisten en maatschappelijke ondersteuners. Ook
heeft fysiotherapie, logopedie en ergotherapie een groot aandeel op de IC. De
verpleegkundige zorgverlening betreft vaak 1 op 1. Dit houdt in dat er per patiënt één
verpleegkundige beschikbaar is. (Brink & Lindsen, 2013)
2.3.2 Toegepaste interventie: begeleiden en voorbereiden
Een verpleegkundige is een opgeleide discipline die kwaliteiten of eigenschappen bezit om
goed te kunnen verplegen. Dit houdt in dat de verpleegkundige in staat is bij patiënten en zijn
familieleden, die in uiteenlopende mate hulpbehoevend zijn, het verpleegkundige proces uit
te voeren. Onder het verpleegkundige proces vallen het uitvoeren van handelingen ten
behoeve van de behandeling, helpen van de patiënt, begeleiden en voorbereiden van de
patiënt, het instrueren en/of adviseren van de patiënt, het bijstaan of ondersteunen van de
patiënt en het scheppen van een gunstig klimaat voor het herstel van de patiënt. (Jong &
Salentijn, 1993)
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Van een verpleegkundige kan worden verwacht dat zij op een adequate manier de patiënt en
zijn familie zowel kan begeleiden, als voorbereiden bij het zorgproces en/of de behandeling.
(Jong, Kerstens & Vermeulen, 2003) Begeleiden wordt onderverdeeld in een aantal
aspecten. Het emotioneel steunen is één van de belangrijkste elementen bij begeleiding.
Emotioneel ondersteunen houdt in dat de hulpverlener luistert naar het verhaal van de
patiënt of zijn familie, nagaat welke emotionele reacties aanwezig zijn en de patiënt en zijn
familieleden hierin zo nodig adviseert. Daarnaast dient de hulpverlener goed te kijken naar
mogelijke stressreacties en hierop in te spelen. Een ander aspect van begeleiden is het in
kaart brengen van de benodigdheden van de patiënt en zijn familie. Hierbij kijkt de
hulpverlener naar mogelijke hulpmiddelen die de patiënt of de familie kan gebruiken om
beter om te gaan met de situatie. Bij de begeleiding moet continu gekeken worden naar wat
de patiënt of de familie van de patiënt wil. Als er tegen de wil van de patiënt of zijn
familieleden in hulpmiddelen of interventies worden toegepast, kan dit averechts werken en
de begeleiding bemoeilijken. (Grundmeijer, Reenders & Ritten, 2004)
Het tweede hierboven benoemde aspect is voorbereiden. Onder voorbereiding wordt het
verrichten van handelingen verstaan die zorgen dat een persoon weet wat er staat te
gebeuren. Vooraf wordt het nodige uitgevoerd om de situatie te verkennen. (Encyclo, 2015)
Als verpleegkundige heb je een belangrijke taak in de voorbereiding van de patiënt en zijn
directe familieleden. Hierbij kan gedacht worden aan de voorbereidingen bij specifieke
handelingen of onderzoeken, maar ook aan de voorbereiding van familie op wat er komen
gaat. (Jong, et al., 2003) Als verpleegkundige op de IC speelt het begeleiden en
voorbereiden van familie een belangrijke rol. (Brink & Lindsen, 2013)
2.3.3 Het kind
Om interventies voor het kind te definiëren is het belangrijk om te kijken wat het begrip kind
precies inhoud. Het kind is een breed begrip, wat op meerdere manieren kan worden
omschreven. In het burgerlijk wetboek staat de volgende omschrijving: ´Minderjarigen zijn zij,
die de ouderdom van achttien jaren niet hebben bereikt en niet gehuwd of geregistreerd zijn
dan wel gehuwd of geregistreerd zijn geweest of met toepassing van art. 253ha meerderjarig
zijn verklaard.´ Vanuit het burgerlijk wetboek wordt iedere persoon van 17 jaar of jonger
gezien als kind. (Wetboek Online, 2015) Om beter aan te sluiten op het ontwikkelingsniveau
van het kind dient er een verdere onderscheiding te worden gemaakt.
Volgens van Beemen (2006) kan het kind, een individu van 0 tot 18 jaar, schematisch
verdeeld worden in het kind in de kinderjaren en het kind in de jeugdjaren. Onder de eerste
groep vallen alle kinderen van 0 tot 12 jaar oud. De jeugdgroep wordt gedefinieerd als het
kind in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar oud. (Beemen, 2006) Deze tweedeling geeft al
aan dat er een groot verschil is tussen beide groepen. Voor het toepassen van interventies
en hulpmiddelen gebaseerd op de mate van ontwikkeling van het kind is deze tweedeling
nog niet voldoende. In de onderstaande tabel wordt een verdere indeling, van vier groepen,
gemaakt.
Tabel 2 (Piaget & Inhelder, 1969)

Ontwikkelingsniveau kind

Omschrijving

Sensomotorische fase (0 – 2 jaar)

Afhankelijkheid van ouders en kwetsbaarheid staan
centraal.
Deze kinderen gaan zich meer richten op
leeftijdsgenootjes en hebben een rijke fantasie.
Deze kinderen zijn vooral met basisschool bezig,
welke een belangrijke plaats inneemt.
Bij jongeren staan puberteit, seksuele ontwikkeling en
het voortgezet onderwijs voorop.

Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)
Concreet operationele fase (7 – 12 jaar)
Formeel operationele fase (12 jaar en ouder)
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Uit bovenstaande tabel is het duidelijk dat er een groot verschil bestaat in de leeftijd van het
kind. Omdat het kind in zoveel categorieën onder te verdelen is, wordt er tijdens het
onderzoek ook gewerkt met bovenstaande categorieën.
2.3.4 Het kind als bezoeker op de IC
Op de IC is het opgevallen dat ook kinderen hun directe familieleden, vader, moeder, opa of
oma, bezoeken. (Verharen, 2014) Onder het treffen van adequate interventies voor
familieleden vallen in dit geval ook interventies en hulpmiddelen speciaal bedoeld voor het
kind. Interventies bedoeld voor het kind zijn toegespitst op ontwikkelingsniveau. (Beemen,
2006) Verharen (2014) beschrijft dat er op de IC in Tilburg gewerkt wordt met
ontwikkelingsgerichte informatiefolders. Deze folders beschrijven waar men, voor het kind,
rekening mee dient te houden tijdens een IC bezoek. Maar ook het gebruik van een
teddybeer ter voorbereiding van jonge kinderen en het leesboek over Mees die vader
bezoekt zijn hiervan mooie voorbeelden. (Verharen, 2014)
Uit het onderzoek van Kean (2009) en Knutsson en Bergbom (2005) komt naar voren dat
kinderen op twee manieren naar de IC kijken. In het onderzoek komt naar voren dat de
categorie kinderen, 10 jaar en jonger, voornamelijk oog heeft voor de IC omgeving. Jonge
kinderen hebben het in de interviews vooral over de verschillende techniek en hun
interpretatie hierbij. Oudere kinderen praten over de IC als functionele eenheid. Ze weten
wat de afdeling inhoud en weten waarom hun dierbare daar ligt. (Kean, 2009; Knutsson &
Bergbom, 2005) Kinderen ervaren de IC als een vreemde omgeving. Als kinderen het
hebben over de IC, hebben ze het over het lange wachten en de witte omgeving. (Knutsson,
Pramling Samuelsson, Hellström & Bergbom, 2007) Daarnaast komt naar voren dat kinderen
en de patiënt het erg fijn ervaren om bij hun geliefde in de buurt te zijn. Het gaf bij kinderen
geen gevoel van angst, maar juist een gevoel van ontlading en opluchting. (Hanley & Piazza,
2012) Ouders geven aan dat kinderen na het IC bezoek verschillend reageerden. Soms
gelukkig en opgelucht, en soms verdrietig. Daarnaast geven ouders aan dat het wel goed
voor het kind was en dat het geen invloed had op de verdere ontwikkeling. (Knutsson &
Bergbom, 2005)
Naast de positieve kanten zijn er ook negatieve kanten. Capitulo (2012) beschrijft dat het
belangrijk is om te kijken naar de situatie van de patiënt. Is het voor het kind verstandig om
de patiënt in deze situatie onder ogen te zien? Naast de presentatie van de patiënt wordt er
gesproken over mogelijke infectie overdracht. Kinderen hebben vaker een slechtere
handhygiëne en kunnen micro-organismen overbrengen op de patiënt. Daarnaast is het
immuunsysteem van het kind nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor lopen kinderen een
hoger risico op infectie van de patiënt. Bovenstaande punten worden ook door artsen en
verpleegkundigen als tegen standpunt genoemd. (Capitulo, 2012; Knutsson & Bergbom,
2007)
Ondanks de nadelen van het kinderbezoek op de IC wegen de voordelen op tegen de
nadelen. Kinderen ontzien van een bezoek aan de IC laat ze over aan hun eigen fantasie.
De fantasie is voor een kind vaak angstaanjagender dan een bezoek aan de IC zelf. (Hanley
& Piazza, 2012). Vanuit het diverse onderzoek komt naar voren dat er veel behoefte is aan
meer informatie over het bezoeken van kinderen op de IC. (Knutsson & Bergbom, 2007;
Knutsson, et al., 2007; Knutsson & Bergbom, 2005) Om als verpleegkundige goed in te
kunnen spelen op het begeleiden en voorbereiden van kinderen dient er een
ontwikkelingsniveau gerichte benadering te komen. Verder onderzoek is noodzakelijk.
(Janet, 2006; Kean, 2009)
2.4 Verpleegkundige relevantie
Dit onderzoek betreft een systematische literatuuronderzoek. Pool, et al. (2011) omschrijven
een vijftal verpleegkundige rollen: ´de zorgverlener´, ´de regisseur´, ´de ontwerper´, ´de
coach´ en ´de beroepsontwikkelaar´. Het uitvoeren van een literatuuronderzoek geeft
invulling aan drie van de vijf bovengenoemde rollen. Dit zijn: ´de verpleegkundige als
zorgverlener´, ´de verpleegkundige als ontwerper´ en ´de verpleegkundige als
beroepsontwikkelaar´. Bij de zorgverlener staat het werken volgens de laatste richtlijnen en
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standaarden centraal. Daarnaast dient de HBO verpleegkundige mogelijke tekorten of
problemen te kunnen signaleren en aan te pakken. In de rol als ontwerper wordt van de HBO
verpleegkundige verwacht dat zij nieuw verpleegbeleid ontwikkeld om de verpleegkundige
zorg zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. De laatste relevante rol omschrijft dat
de HBO verpleegkundige kennis creëert om te kunnen voldoen aan een continue
kwaliteitsverhoging van het verpleegkundige beroep. Dit doet zij door zich te verdiepen in
vakliteratuur, maar ook door onderzoek te doen op wetenschappelijk gebied (EBP). (Pool, et
al., 2011)
Op dit moment worden er al enkele interventies toegepast bij kinderen die hun familieleden
bezoeken op een volwassen IC. Voorbeelden hiervan zijn het verhaal over Mees en de
voorlichtingsfolders op de IC in het Sint Elisabeth ziekenhuis te Tilburg. (Verharen, 2014)
Echter zijn de hierboven beschreven interventies volgens mevrouw Verharen (persoonlijke
mededeling, 10 februari 2015) opgezet met alleen inzichten van de hulpverleners op de IC,
zonder gebruik van wetenschappelijke onderbouwing.
De eventuele, in de literatuur, gevonden interventies worden gebundeld en bruikbaar
opgesteld voor de praktijk. Door dit in een overzichtelijke vorm aan te bieden wordt aan de
behoefte naar wetenschappelijke onderbouwing bij de diverse opgestelde interventies
voldaan. Ook biedt het onderzoek inzichten in mogelijke andere interventies die belangrijk
zijn bij het voorbereiden of begeleiden van een kind bij een IC bezoek van een familielid.
Naast het inhoudelijke aspect wordt er invulling gegeven aan drie van de vijf hierboven
beschreven verpleegkundige rollen. De praktische vorm geeft verpleegkundige handvatten
om juist en adequaat te kunnen handelen en de zorgverlening voor de IC patiënt en het kind
te tillen naar een hoger niveau.
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3. Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk van het onderzoeksverslag wordt concreet beschreven hoe het onderzoek is
opgezet. Hierin komen belangrijke databases naar voren, wordt ingegaan op belangrijke
zoektermen en komt de wijze van rapportage van de search en de resultaten aan bod.
3.1 Inleiding methode van onderzoek
Vanuit hoofdstuk 1, de aanleiding, is duidelijk geworden dat aan informatie over een
adequate voorbereiding en hulpmiddelen om kinderen tijdens hun bezoek aan een
volwassen IC te ondersteunen behoefte is. De vraagstelling van dit onderzoek luidde
daarom: ‘’Hoe kunnen kinderen van 2 tot 18 jaar het beste voorbereid en begeleid worden bij
een intensive care bezoek aan een direct familielid?’’.
Om deze vraag op te helderen is gekozen voor een aantal extra deelvragen:
- Welke interventies en / of hulpmiddelen worden beschreven voor het voorbereiden en
begeleiden van kinderen bij een ICU bezoek?
- Zit er in de interventiekeuze verschil tussen de verschillende leeftijdscategorieën?
Om aan de behoefte van (wetenschappelijke) onderbouwing te voldoen is gekozen om een
systematisch literatuuronderzoek uit te voeren. Men past momenteel in de praktijk
interventies en hulpmiddelen toe, maar weet niet of deze ook daadwerkelijk effectief zijn.
Voor de opbouw van de methode van onderzoek is gebruik gemaakt van de ´Handleiding
medisch-wetenschappelijk onderzoek´, van Zielhuis, Heydendael, Maltha en van Riel (2006)
en het stappenplan/protocol ´Hulp bij literatuuronderzoek´, van de Rijks Universiteit van
Groningen.
3.2 Databases
Om een compleet beeld te krijgen van het onderwerp is het belangrijk om meerdere
databases te raadplegen. Het onderwerp overstijgt het verpleegkundige vakgebied. Dit houdt
in dat ook andere disciplines betrokken kunnen zijn rondom dit thema. Het is daarom
belangrijk om ook databases te betrekken die verder kijken dan de verpleegkundige
discipline. Naast de verpleegkundige relevantie heeft het onderwerp overlap met de
psychologische discipline en de medische discipline. Om alle relevante literatuur te vinden is
er gekozen voor de volgende databases:
- Invert. Deze database bevat Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriftliteratuur.
- Cinahl. Deze database bevat Engelstalige verpleegkundige literatuur.
- Cochrane Library. De database voor Engelstalige medische literatuur.
- Medline / Pubmed. Dit betreft een database voor geneeskundige en aanverwante
gebieden.
- PsycINFO. Deze database is gerelateerd aan de psychologische en aanverwante
disciplines.
3.3 Operationalisering van onderzoeksvraag
Om te kunnen voldoen aan de vraagstelling en de deelvragen zijn drie PICO´s opgesteld.
Per PICO verschilt de ´P´. Om interventies of hulpmiddelen te vinden die
ontwikkelingsniveau gericht zijn is gezocht naar artikelen bestemd voor de verschillende
leeftijdscategorieën. De overige aspecten, de I, C en O bleven bij elke PICO gelijk. De
volgende PICO´s werden gebruikt:
P1: Kinderen van 2 tot en met 5 jaar oud; P2: Kinderen van 6 tot 12 jaar oud; P3:
Adolescenten van 12 tot 18 jaar oud.
I: Voorbereiden en / of begeleiding bij een IC bezoek van een familielid.
C: Niks doen.
O: Interventies en / of hulpmiddelen.
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3.3.1 Zoektermen
Om alle relevante artikelen te vinden is gekozen voor drie verschillende PICO´s. Vanuit deze
PICO´s komen belangrijke zoektermen naar boven. In de eerste search in Pubmed zijn al
belangrijke zoektermen aan het licht gekomen. Daarnaast kwam naar voren in de
oriënterende search dat het gebruik van termen voor voorbereiding en begeleiding geen
relevante resultaten gaf. Om deze reden is gekozen om deze termen niet op te nemen. Per
database kunnen de zoektermen, qua formulering, verschillen. In de verwerking werd per
database de opbrengst uitgezet met relevante zoektermen.
Om het begrip kind op te nemen in de search is gekozen om het begrip kind te splitsen in
een viertal groepen. De groep van 0 tot 23 maanden werd niet opgenomen, omdat deze
groep onder de zuigelingen / jonge peuter categorie valt. De zuigeling / jonge peuter is nog
te jong om interventies toe te passen betrekkende voorbereiden en begeleiden bij een IC
bezoek. (Beemen, 2006) Echter na het schrijven van de resultaten kwamen wel interventies
voor die leeftijd aan bod. Deze zijn voor de volledigheid in de resultaten meegenomen. De
volgende termen werden gebruikt:
Child, preschool [Mesh]; Child [Mesh] en Adolecent [Mesh].
Om het begrip intensive care volledig te omvatten is gekozen voor de volgende Mesh term.
Intensive Care Units [Mesh]. Deze term omvat alle begrippen die relevant zijn aan de
volwassen IC. Deze term omvat tevens synoniemen voor de IC afdeling. Pediatrische en
neonatale IC worden met deze term niet geïncludeerd.
De laatste term die gebruikt werd is om artikelen te vinden die gerelateerd zijn aan de
bezoekers van IC patiënten. Dit is de Mesh term Visitors to Patients [Mesh]. Onder deze
Mesh term worden alle bezoekers omvat die de IC patiënt bezoeken.
Bij eventuele databases waar geen Mesh termen worden gebruikt, werden vergelijkbare
termen geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in het searchverslag van de desbetreffende
database. Zie hiervoor de bijlagen 2 tot en met 6.
3.3.2 In- en exclusiecriteria
Om artikelen te selecteren is gekozen om een aantal criteria op te stellen waarop de
artikelen beoordeeld worden. Deze beoordeling vond plaatst op basis van de titel en het
abstract van het artikel. Bij een mogelijk relevant artikel, waar het abstract ontbrak werd deze
alsnog globaal doorgelezen om een indruk te verkrijgen van relevantie. Elke search werd
voorzien van een aantal standaard criteria vooraf. Dit waren de volgende standaard criteria:
- Interventies en hulpmiddelen bedoeld voor kinderen. Er wordt gezocht op ´Human´.
- Enkel Nederlandstalige en Engelstalige artikelen worden meegenomen.
Na het uitvoeren van de search op basis van de zoektermen en de bijkomende standaard
criteria werden de gevonden resultaten gescreend op basis van de titel en bij mogelijke
relevantie op basis van abstract. Relevante artikelen werden in deze eerste ronde
meegenomen in het verdere zoekproces. Zie hiervoor 3.3.3. Op basis van de volgende
criteria werd een artikel geïncludeerd:
- Interventies en hulpmiddelen bedoeld voor de verpleegkundige of uitvoerbaar voor de
verpleegkundige.
- Het betreft een onderzoek naar kinderen tussen de 2 en 18 jaar.
- Het kind brengt een bezoek aan de volwassenen IC.
- Het onderzoek gaat in op mogelijke begeleiding, ondersteuning en / of voorbereiding
van het IC bezoek van het kind.
Naast de inclusie criteria is één exclusie criterium opgesteld. Dit exclusiecriterium kwam
naast de gestelde limieten:
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-

Het kind ligt zelf op de IC. Het betreft hier bezoek aan een pediatrische of neonatale
IC en geen volwassen IC.

3.3.3 Zoekproces
Het zoekproces bevatte een aantal stappen. Hieronder wordt elke stap uitwerkt.
1. Bij de eerste search werd er per database gezocht met de geformuleerde zoektermen
(zie 3.3.1). Op basis van de gevonden literatuur werd gekeken naar relevantie, in- en
exclusiecriteria en werd een selectie gemaakt van relevante artikelen (zie 3.3.2). Per
zoekterm en zoektermcombinatie werden het aantal hits beschreven.
2. Van de relevante artikelen werd gekeken of deze full text beschikbaar waren via de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) of de Radboud Universiteit Nijmegen
(RU). Het aantal full text artikelen werd beschreven. Eventuele artikelen die relevant
leken, maar niet full text beschikbaar waren werden in overleg met de opdrachtgever
aangevraagd via HAN of RU.
3. De full text gevonden artikelen werden globaal doorgelezen op geschiktheid voor het
onderzoek. De onderzoeken die toch niet relevant bleken te zijn werden eruit
gehaald. Per artikel werd kort beschreven waarom deze niet opgenomen werd in het
verdere onderzoek.
4. Vervolgens werd door middel van de sneeuwbaltechniek in de literatuurlijsten van de
gevonden artikelen gekeken naar mogelijke andere relevante artikelen. Deze
artikelen werden net als de gevonden artikelen beoordeeld op bruikbaarheid. Tevens
werd gekeken naar de auteurs en opgenomen websites in de relevante artikelen.
Mogelijk was meer relevante informatie te vinden via deze bronnen. Nadat de
sneeuwbaltechniek niet meer leed tot nieuwe artikelen werd gekeken naar relevante
zoektermen die opgenomen waren bij de artikelen. Eventuele nieuwe zoektermen
werden genoteerd.
5. Op basis van de nieuwe zoektermen, vanuit alle databases, werd een tweede search
gedaan. Eventuele nieuw gevonden artikelen werden op dezelfde manier beoordeeld
als eerdere artikelen.
3.4 Analyse en verwerking van de artikelen
3.4.1 Analyse van de relevante artikelen
Om een overzicht te krijgen in alle artikelen werd per artikel een referaat, een samenvattend
overzicht van het artikel, opgesteld. Dit werd gedaan om vast te leggen wat er gevonden
was, mogelijke dubbele artikelen te verwijderen en om replicatie van het onderzoek mogelijk
te maken. Het referaat van elk artikel is opgenomen in een evidence tabel, bestaande uit de
volgende punten:
1. Auteurs en jaartal van het onderzoek.
2. Design en globale opzet (methode, setting en populatie).
3. Samenvatting van de resultaten.
Op basis van de evidence tabel werd een quality assesment uitgevoerd om de studies op
waarde te schatten. Voor het scoren van de artikelen is gebruik gemaakt van de checklist
´beoordeling van kwalitatief onderzoek´ van het Dutch Cochrane Centre. (Dutch Cochrane
Centre, 2015) Alle gevonden relevante artikelen voor het onderzoek zijn van kwalitatieve
aard. De checklist scoort het artikel op basis van kwaliteit door te kijken of basis elementen
van goed kwalitatief onderzoek aanwezig zijn. Dit betreft onder andere punten over de
vraagstelling, waarnemingsmethode, onderzoekspopulatie, betrouwbaarheid, analyse en
conclusie. Op basis van het wel of niet (goed) aanwezig zijn van deze punten is per artikel
een score toegekend. Het maximaal aantal te kunnen behalen punten betrof 17.
3.4.2 Opstellen van het advies
Om een op ontwikkelingsniveau gerelateerd, bruikbaar advies op te stellen voor de praktijk
werden de gevonden artikelen gesorteerd en vervolgens in een overzicht uiteengezet. Dit
ging volgens het volgende stappenplan:
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1. Artikelen werden per leeftijdscategorie, 2 tot 4 jaar, 4 tot 7, 7 tot 12 jaar en 12 tot 18
jaar, ingedeeld. Na resultaatvorming is de categorie 0 tot 2 jaar toegevoegd.
Eventuele overkoepelende artikelen werden opgenomen in elke categorie.
2. Per categorie werden de artikelen op basis van waarde en bewijslast ingedeeld.
3. In stap drie werd er gekeken naar de interventies en / of hulmiddelen die beschreven
stonden in de gevonden literatuur. Deze werden per interventie/hulpmiddel, op basis
van de bewijssterkte opgesomd.
4. In stap vier werd gekeken naar de interventies en / of hulpmiddelen die het meest
werden beschreven. Op basis van sterkte van bewijslast en frequentie van de
interventie en / of hulpmiddel werd een rangorde gemaakt. Per interventie en / of
hulpmiddel werd beschreven wat deze inhoudt en hoe deze toepasbaar is voor de
praktijk.
5. Alle, per leeftijdscategorie, opgestelde interventies en / of hulpmiddelen werden per
leeftijdscategorie in een document weergegeven en uitgezet. Dit werd gedaan op een
praktische wijze, zodat het advies kan dienen als bruikbaar voor de verpleegkundige
praktijk.
3.5 Zorgvuldigheideisen
Om tot een zorgvuldig onderzoek te komen is er rekening gehouden met een aantal
zorgvuldigheidseisen. Deze waren bedoeld om de validiteit en betrouwbaarheid van het
onderzoek te waarborgen. De validiteit van het onderzoek werd vergroot door specifiek te
zoeken op relevante artikelen. Hiermee werd bedoeld dat er scherp gekeken werd of het
artikel voldeed aan de criteria die in paragraaf 3.3.2 gesteld zijn. Om het onderzoek
betrouwbaar te maken, werd er uitgebreid uiteengezet hoe de search en verwerking zijn
opgezet en hoe de adviezen tot stand zijn gekomen. Daarnaast werd de evidence tabel en
geformuleerde adviezen op een neutrale wijze geformuleerd, zodat geen opinie meewoog.
Deze manier van opzet heeft gezorgd voor een mogelijke herhaling van het onderzoek met
gelijke resultaten als gevolg. Echter met de bijkomende nieuw gepubliceerde artikelen.
Daarnaast werd er continu door een tweede persoon, de docentbegeleider ‘Maaike Janssen’,
mee gelezen. Deze persoon las mee bij het opstellen van producten, lezen van artikelen en
verwerking van feedback. Wanneer er tussen de student en de tweede lezer geen
consensus zou bestaan keek er zo nodig een derde persoon mee. Dit is niet nodig geweest.
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4. Resultaten
In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevonden resultaten vanuit de literatuur. Allereerst
wordt ingegaan op het zoekresultaat van de search en de daaropvolgende quality
assesment. Vervolgens wordt een uiteenzetting van de literatuur gegeven over het kind als
bezoeker op de IC. Hierop volgend wordt per leeftijdsgroep de gevonden resultaten
beschreven die vanuit de literatuur naar voren komen.
4.1 Zoekresultaten van de databases search
Zoals beschreven in de methodiek van het onderzoek is gewerkt met vijf verschillende
databases. Totaal zijn er twee zoekmomenten geweest. In de eerste search van Pubmed
kwamen 103 artikelen naar boven. Van deze 103 artikelen zijn op basis van titel en abstract
12 mogelijk relevante resultaten overgebleven. Hierbij is gebruikt gemaakt van de in- en
exclusiecriteria beschreven in paragraaf 3.3.2. In Cinahl is dezelfde zoekstrategie toegepast
met een zoekresultaat van 77 artikelen. Hieruit kwamen na het screenen van de titel en
abstract 8 mogelijk relevante artikelen. Naast Pubmed en Cinahl leverde Invert nog 2
mogelijk relevante artikelen op uit de 11 gevonden hits. Uit de andere databases, Cochrane
Library en PsycINFO, kwamen geen nieuwe artikelen meer naar boven.
Op basis van doorzoeken op nieuwe termen, zie bijlagen 2 en 3, kwam enkel uit Pubmed in
de tweede search één nieuw mogelijk relevant artikel. In de andere databases is verder geen
nieuw relevant artikel verschenen. Naar het doorzoeken op referenties en auteur(s) kwamen
uit de artikelen gevonden in Pubmed nog 4 mogelijk relevante resultaten aan het licht en
voortkomend vanuit de artikelen van Cinahl nog 5 mogelijk relevante artikelen. De 9 nieuwe
resultaten zijn voortgekomen uit het doorzoeken op referenties. Doorzoeken op auteur(s) gaf
geen nieuwe zoekresultaten. Het totaal aan mogelijk relevante artikelen komt daarmee op
32.
De gevonden mogelijk relevante artikelen zijn mits full text beschikbaar globaal doorgelezen
op relevantie (n=20). De artikelen, vanuit de directe search, die niet full text beschikbaar
waren, zijn in overleg aangevraagd. Echter is door de opdrachtgever meegekeken op
relevantie. Artikelen die volgens de opdrachtgever, vanwege het kennen van de strekking
van het artikel, niet relevant waren zijn geëxcludeerd. Daarnaast is in samenspraak met de
opdrachtgever gekozen om artikelen gevonden via doorzoeken op referenties te excluderen,
omdat deze veelal niet full text beschikbaar waren en omdat de informatie al in een ander
artikel is opgenomen. Na de aanvragen en het excluderen van de artikelen gevonden op
referentie en bij het kennen van de strekking van het artikel zijn 20 artikelen overgebleven.
Op basis van het globaal screenen van de 20 mogelijk relevante artikelen, op de doelgroep,
op het onderwerp en na het oordeel van de opdrachtgever, zijn er nog 8 relevante artikelen
overgebleven. Van deze 8 artikelen was 1 artikel niet full text beschikbaar. Dit heeft geleid tot
exclusie van dit artikel.
Een totaal van 7 artikelen zijn meegenomen in het uitvoeren van de quality assesment. Het
zoekproces staat opgenomen in figuur 1. Daarnaast is de gehele zoekmethode uitgewerkt,
voor alle databases (zie bijlagen 2 t/m 6).
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Figuur 1

Resultaat (hits) seach
databases*

406 hits

Screening op titel en
abstract

Geëxcludeerd
374 hits

Globale screening
relevantie

Geïncludeerd
32 hits

Geëxcludeerd
24 hits

Geïncludeerd
8 hits

Niet
beschikbaar 1
hit

Beschikbaarheid

Quality
assesment 7
hits

Geëxcludeerd
1 hit

Quality assesment

Geïncludeer
d 6 hits

* Pubmed, Cinahl, Cochrane Library, Invert en PsychINFO.

4.2 Quality assesment
Om de gevonden artikelen op kwaliteit te scoren is gekozen om gebruik te maken van een
quality assesment. Alle relevante artikelen voor het onderzoek (n=7) zijn van kwalitatieve
aard. Het maximaal aantal te scoren punten betreft 17. Alle artikelen scoorden laag op de
quality assesment (<6). In tabel 3 staan de resultaten van de quality assesment opgenomen.
Op basis van de quality assesment is één artikel geëxcludeerd, omdat deze maar 1 punt
scoorde. (Norman, 1995) Het excluderen van dit heeft tevens te maken met het design van
het artikel. Het artikel is niet echt een artikel, maar betreft een vraag-antwoord concept.
De overige zes artikelen zijn meegenomen voor de resultaatvorming. De resultaatvorming
heeft plaatsgevonden op basis van het schrijven van referaten die opgenomen zijn in de
evidence tabel.
Tabel 3

Auteur(s)

Jaartal

Score QA

Hanley J.B.; Piazza J.
Clarke C.; Harrison D.
Johnson D.L.
Cullen L.; Titler M.; Drahozal R.
Pierce B.
Rainer, J.
Norman E.M.

2012
2000
1994
2003
1998
2012
1995

6 / 17
5 / 17
3 / 17
3 / 17
2 / 17
2 / 17
1 / 17

4.3 Evidence tabel
Op basis van de quality assessment bleven zes artikelen over. In de evidence tabel (tabel 4)
zijn alle zes de artikelen omschreven bij auteur(s), jaartal, methode, setting en populatie en
de beschreven interventies.
Om de tabel overzichtelijk te maken is een herhalingsmethodiek toegepast. Dit houdt in dat
interventies die bij meerdere auteurs voorkomen niet in zijn geheel worden herhaald. Elk
ontwikkelingsniveau kent zijn eigen letter, en elke interventie heeft zijn eigen cijfer gekregen.
Bij herhaling wordt enkel een letter met cijfer gegeven die correspondeert met een eerder
genoemde interventie. Om de interventies toegankelijk te maken is gekozen om in paragraaf
4.5 een beeld te geven van de gevonden resultaten in de literatuur en deze per leeftijdsgroep
/ ontwikkelingsniveau weer te geven.
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Tabel 4

Auteur(s)

Jaartal Methode

Hanley, J.B., Piazza,
J.

2012

Kwalitatief –
literatuurstudie
i.c.m. vragenlijst

Setting en
populatie

Beschreven interventie(s)

IC / n = 14 families
met kind en een
naaste op de IC

Algemeen*
- Moedig het kind na het bezoek aan om hun emoties en gevoelens te bespreken op hun
eigen ontwikkelingsniveau. A1
- Geef de mogelijkheid om vragen te stellen en corrigeer eventuele misconcepties. A2
- Screen kinderen jonger dan 12 jaar op mazelen, waterpokken en andere infectieziekten.
A3
- Maak gebruik van een pedagogisch medewerker voor, tijdens en na het bezoek van een
kind. A4
Sensomotorische fase (0 – 2 jaar)*
- Houdt de bezoeken frequent, kort en gesuperviseerd. B1
- Zorg voor geluidloze afleidende speeltjes. B2
Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)  pre-conceptionele fase (2 – 4 jaar)*
- Meest effectieve manier van communiceren is via poppen, knuffels, verhaaltjes en
plaatjes. Geef het kind tijdens het bezoek een knuffel of pop om voor te zorgen. C1
Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)  fase van intuïtieve gedachten (4 – 7 jaar)*
- Laat zien wat het kind kan doen bij het bed van de patiënt. Laat hem met de patiënt
praten, hem aanraken of tekenen. D1
Concreet operationele fase (7 – 12 jaar)*
- Deze kinderen kunnen goed luisteren, maar stellen vrijwel geen vragen. Het is belangrijk
om na te vragen hoe het kind het begrepen heeft en eventuele misconcepties te
verbeteren. E1
- Moedig het kind tijdens het bezoek aan te praten met de patiënt en te helpen bij de zorg
(hand massage, netjes leggen van kleding of het dekbed). E2
Formeel operationele fase (12+)*
Geen interventies.

Clarke, C., Harrison,
D.

2000

Kwalitatief literatuurstudie

IC / -

Algemeen
- A1, A2.
- Gedurende het bezoek moet bij het kind gelet worden op signalen van vermoeidheid,
angst of stress. A5
- Rapporteer het bezoek goed en ga na wat er goed en fout ging voor de volgende keer.
A6
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Sensomotorische fase (0 – 2 jaar)
- Zorg dat de band tussen het kind en ouder blijft bestaan en let op de uiting van stress
van de ouders en het kind. B3
- Laat de patiënt het kind niet te snel aanraken, want dit kan stress veroorzaken. Zorg wel
dat er contact tussen ouder en kind ontstaat door het kind te laten kijken naar het gezicht
van de patiënt. B4
- Zorg voor een plek om het kind te verschonen en eten te geven. B5
Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)  pre-conceptionele fase (2 – 4 jaar)
- C1.
- Ga na wat het kind voelt. C2
- Het kind gebruikt woorden waarvan het de betekening nog niet weet. Uitleg moet eerlijk
en gemakkelijk omschreven zijn. C3
- Het kind moet zo laat mogelijk van te voren voorbereid worden, uren tot minuten voor het
bezoek. Gebeurt dit niet, dat veroorzaakt het angst. C4
- Scheidt het kind niet van de ouder(s), dit wordt ervaren als straf en ouderlijk verlies. C5
- Als het kind het familielid niet wilt bezoeken moet er alternatieve manieren voor contact
gezocht worden, zoals telefoneren, SMS berichten, selecteren van foto’s voor naast het
bed of het maken van tekeningen. C6
- Het kind mag niet gestraft worden voor regressie in ontwikkelingsniveau. C7
- Bevestig dat de situatie van de patiënt niet de schuld is van het kind in gemakkelijke taal.
C8
Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)  fase van intuïtieve gedachten (4 – 7 jaar)
- D1.
- Voorkom het gebruikt van onbekende of enge (medische) termen zoals IV, CVC, dood,
enz. D2
- Geef het kind hierbij voldoende tijd om gevoelens te uiten. D3
- Bereid het kind voor enkele uren of dagen van te voren. D4
- Geef aan wat het kind zal zien, horen, ruiken en voelen en leg uit dat de apparatuur
belangrijk is voor het herstel van de patiënt. D5
Concreet operationele fase (7 – 12 jaar)
- E1, E2.
- Bespreek de ziekte van de patiënt in gemakkelijke taal. E3
- Geef uitleg wat het nut van alle apparatuur, slangen en medicatie is. Deze leeftijdsgroep
geniet van het leren van medische termen. Treedt niet in teveel details, dit kan angst
geven. E4
- Maak bij uitleg gebruik van modellen, plaatjes en simpele diagrammen. Sommige
kinderen in deze leeftijd vinden het gebruik van poppen of knuffels nog wel prettig. E5
- Voorbereiding moet enkele dagen van te voren plaatsvinden. E6
Formeel operationele fase (12+)
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- Het geven van informatie moet voorzichtig gebeuren. Adolescenten reageren niet alleen
op wat er verteld wordt, maar ook op hoe iets verteld wordt. F1
- Het is belangrijk om goed te kijken wat je hen vertelt en wat ze wel al en wat nog niet
weten. Teveel uitleg zorgt voor een dom gevoel bij de adolescent, wat hun imago schaadt.
F2
- Voorbereiding vindt plaats dagen van te voren. F3
- Geef de adolescent privacy tijdens het bezoek. F4
- Respecteer het ‘onafhankelijk’ worden van de ouder(s) van de adolescent. F5
Johnson, D.L.

1994

Kwalitatief literatuurstudie

IC / -

Algemeen
- A1, A2, A3, A4.
- Kinderen moeten niet gedwongen worden. Zoek eventueel naar alternatieven. A7
- Bespreek met het kind de afdelingsregels voor het bezoek (waar te verblijven, dingen
aanraken, geluid maken of rennen op de afdeling). A8
- Zorg voor een schone, rechtop zittende patiënt en een herkenbare omgeving. Voorkom
hierbij vieze of gekke plekken zoals bloed en zet wat, voor het kind, bekende spullen op de
kamer. A9
- Zorg voor een ruimte om te spelen en voorzie deze van een vrijwilliger tijdens
bezoekuren van kinderen. A10
- Zorg dat je verzekerd bent dat het kind niet ziek is geweest de afgelopen drie weken.
A11
- Deel de bezoekersregels voor kinderen uit aan de ouder(s), met daarin de volgende
punten:
o Procedure voor het regelen van een kinderbezoek;
o bezoek uren voor kinderen;
o screening op ziekten;
o naam wie het kind voor gaat bereiden;
o doelen van het bezoek van het kind voor het kind zelf en de patiënt. A12
- Plan het bezoek met de patiënt en de goede ouder, zodat het bezoek een succes wordt.
A13
- Bespreek wat de rol is van de verpleegkundige tijdens het bezoek (hulp communicatie,
beantwoorden en stellen van vragen, letten op het gedrag van het kind, het kind
aanmoedigen, aanleren coping strategieën en het kind ondersteunen bij verdriet) en wat er
moet gebeuren als iets niet goed gaat. Zorg voor een back-up voor het kind. A14
Sensomotorische fase (0 – 2 jaar)
- B1, B4, B5.
- Laat de andere ouder zorgen dat het kind gevoed (zorg voor de benodigdheden) en
verschoond is voordat het de IC bezoekt. B7
Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)  pre-conceptionele fase (2 – 4 jaar)
- C1, C2, C3, C8
- Moedig korte, frequente bezoeken aan (10 – 15 min). C9
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Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)  fase van intuïtieve gedachten (4 – 7 jaar)
- D1.
- Moedig korte, frequente bezoeken aan (10 – 20 min) en plan deze op een kalender met
het kind. D6
- Moedig het kind aan om zijn of haar gevoelens te uiten op verbale wijze of via
tekeningen, omkleed spelletjes of rollenspel. D7
- Gebruik lichaamsdelen bij het beschrijven van ziekte (longen zijn ziek). D8
Concreet operationele fase (7 – 12 jaar)
- E1, E2, E3, E4, E5.
Formeel operationele fase (12+)
Geen interventies.
Cullen, L., Titler, M.,
Drahozal, R.

2003

Kwalitatief –
literatuuropsomming
op vragen

IC / -

Algemeen
- A3.
Sensomotorische fase (0 – 2 jaar)
Geen interventies.
Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)  pre-conceptionele fase (2 – 4 jaar)
- C1, C2.
Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)  fase van intuïtieve gedachten (4 – 7 jaar)
- D3.
Concreet operationele fase (7 – 12 jaar)
- E1, E5.
Formeel operationele fase (12+)
Geen interventies.

Pierce, B.

1998

Kwalitatief –
beschrijving eigen
praktijk

IC / -

Algemeen
- A1 en A2.
Sensomotorische fase (0 – 2 jaar)
Geen interventies.
Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)  pre-conceptionele fase (2 – 4 jaar)
- C1, C2, C3, C4, C5, C8.
Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)  fase van intuïtieve gedachten (4 – 7 jaar)
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- D4, D5.
Concreet operationele fase (7 – 12 jaar)
- E3, E5, E6.
Formeel operationele fase (12+)
- F1, F2, F3, F4.
- Stimuleer contact met de peer-groep. F6
Rainer, J.

2012

Kwalitatief literatuuropsomming

IC / -

Algemeen
- A3, A4, A6, A7.

* De A codering staat voor ´algemene interventies, de B codering staat voor ´sensomotorische fase´, de C codering staat voor ´preconceptionele fase´, de D codering staat
voor ´fase van intuïtieve gedachten´, de E codering staat voor ´concreet operationele fase´ en de F codering staat voor ´formeel operationele fase´.
A kent een totaal van 14 interventies, B kent een totaal van 7 interventies, C kent een totaal van 9 interventies, D kent een totaal van 8 interventies, E kent een totaal van 6
interventies en ook F kent een totaal van 6 interventies.
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4.4 Effecten van het bezoek van het kind
Een opname op de intensive care is vaak, zelfs onder de beste omstandigheden, een zeer
stressvolle ervaring voor zowel de patiënt als de familie van de patiënt. Uit onderzoek van
Hanley en Piazza (2012) blijkt dat een open bezoek beleid leidt tot positievere patiënt
uitkomsten. Een open bezoekers beleid houdt in dat bezoekers op elk moment van de dag
de patiënt mogen bezoeken. Vaak ook ´s nachts. Daarnaast komt naar voren dat het bieden
van een goede voorbereiding en emotioneel begeleiden van zowel patiënt als zijn of haar
familie een positieve bijdrage levert aan de coping strategie, ervaring en tevredenheid van de
familie. (Clarke & Harrison, 2001; Hanley & Piazza, 2012; Johnson, 1994; Pierce, 1998;
Rainer, 2012).
4.4.1 Bestaande vragen bij verpleegkundigen
Toch is het positieve effect niet het enige wat meespeelt. Verpleegkundigen en andere
hulpverleners uiten in de literatuur hun ongerustheid bij het kind als bezoeker op de IC. Veel
verpleegkundigen hebben vragen bij dit bezoek. De specifieke ongerustheid bij
verpleegkundigen betreft het infectiegevaar voor het kind en de patiënt, het effect van het
bezoek van het kind op de intracraniële druk, vitale parameters, emoties en apparatuur van
de patiënt, omgang met het kind en de rust verstoring op de IC. Naast ongerustheid ten
aanzien van de patiënt bestaat bij verpleegkundigen ook ongerustheid over het kind.
Verpleegkundigen weten weinig over de gevolgen van het bezoek voor het kind. (Clarke &
Harrison, 2001; Cullen, Titler & Drahozal, 2003; Hanley & Piazza, 2012; Johnson, 1994;
Pierce, 1998; Rainer, 2012)
In de literatuur is geen bewijs om kinderen te weigeren vanwege redenen rondom
infectiepreventie, uitgezonderd als het kind bekend is met mazelen of waterpokken. (Pierce,
1998) Tevens zijn geen negatieve effecten op de intracraniële drukverhoging gevonden.
(Clarke & Harrison, 2001; Cullen, et al., 2003; Hanley & Piazza, 2012; Johnson, 1994) Uit de
literatuur komt naar voren dat het bezoek juist positieve effecten heeft op de intracraniële
drukverhoging en vitale kenmerken van de patiënt. (Johnson, 1994) Volgens Hanley en
Piazza (2012) helpt het bezoek het kind beter om te gaan met de stressvolle situatie. Het
bezoek van het kind levert een belangrijke bijdrage die niet verkregen kan worden zonder
een bezoek. Ook ongerustheden rondom de rust op de afdeling en op het kind zijn niet
bewezen in de literatuur. Naast de verpleegkundigen hebben ook de ouders van het kind
vaak bedenkingen.
4.4.2 Vragen bij ouders
De ouder(s) van het kind hebben vaak een grote ongerustheid over het bezoek van het kind.
Ze stellen zichzelf vaak de vraag: ‘is het meenemen van … het juiste om te doen?’. Ook
weten ze vaak niet of ze de ondersteuning die het kind nodig heeft kunnen herkennen en
hieraan kunnen voldoen. De verpleegkundige van de IC heeft daarom, samen met het kind
en de ouder(s), een belangrijke bijdrage bij het maken van de keuze om het kind de afdeling
te laten bezoeken. De verpleegkundige is de schakel tussen het kind, de ouder(s) en de
patiënt. (Hanley & Piazza, 2012) Natuurlijk geeft het bezoek van het kind op de IC niet enkel
bezorgheden. Vanuit de literatuur komen ook veel gevolgen en positieve effecten naar voren.
4.4.3 Voordelen bezoek
De patiënt mist het kind vaak enorm. Isolatie en eenzaamheid kunnen een negatieve invloed
hebben op het herstel van de patiënt. Uit de literatuur blijkt dat het bezoek van de gehele
familie en vrienden een positieve bijdrage levert op zowel het mentale als fysieke gebied van
de familie en de patiënt. (Clarke & Harrison, 2001; Johnson, 1994; Pierce, 1998) De patiënt
krijgt weer hoop en een beeld van het leven buiten het ziekenhuis. (Clarke & Harrison, 2001;
Cullen, et al., 2003; Hanley & Piazza, 2012)
Clarke en Harrison (2001) beschrijven twee situaties over een bezoek van een kind aan een
volwassenen IC. Beide situaties betroffen jongens die een ernstig ziek naast familielid
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hadden liggen op de IC. In beide gevallen is het naaste familielid overleden. Het verschil
tussen deze situaties betreft het krijgen van toegang op de IC.
De jongen die voorbereid afscheid heeft kunnen nemen op de IC van zijn oudere broer was
in staat om de IC de betreden, te praten over zijn broer, emoties te tonen en zijn gevoelens
te uiten.
De andere jongen die geen afscheid heeft kunnen nemen van zijn moeder op de IC kon de
IC niet betreden om te gaan kijken waar zijn moeder was overleden. Hij stond stil en angstig
voor de deuren van de IC. Zijn huidige verzorger vertelde dat de jongen slecht kom omgaan
met de situatie, vaak boos was en frequent het graf van zijn moeder wilde bezoeken.
Volgens Clark en Harrison (2001) lijkt het dat een goed voorbereid bezoek naast het
positieve effect op de patiënt ook een positief effect heeft op het kind. (Johnson, 1994;
Pierce, 1998; Rainer, 2012) Een kind dat geweigerd wordt, wordt over gelaten aan zijn eigen
fantasie. Deze is vaak vele malen erger dat het daadwerkelijke bezoek. (Cullen, et al., 2003;
Pierce, 1998) Clarke en Harrison (2001) stellen dat er geen tegenstrijdige effecten (slecht
gedrag of nadelige effecten voor het kind) zijn voor een goed voorbereid bezoek van het kind
aan de IC.
Het bezoek van het kind geeft het kind de bevestiging dat het familielid nog leeft en haalt
misconcepties die het kind heeft over de opname of heeft over de patiënt weg. Daarnaast
biedt het voor het kind mogelijkheden om te praten over hun gevoelens en snapt het kind
waarom routines anders lopen dan normaal. (Johnson, 1994; Pierce, 1998) Een goede
voorbereiding zorgt voor angstreductie en de behoefte aan meer informatie. (Clarke &
Harrison, 2001)
4.5 Voorbereiding en begeleiding van het kind bij een bezoek aan de IC.
Om deze goede voorbereiding te kunnen geven blijkt uit de literatuur dat het belangrijk is om
in te gaan op het ontwikkelingsniveau van het kind. Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen
ontwikkelingsniveau en begrip over ziekte en overlijden (zie tabel 5). Leeftijdsgerichte
interventies zijn hierbij essentieel. (Clarke & Harrison, 2001; Cullen, et al., 2003; Hanley &
Piazza, 2012; Johnson, 1994; Pierce, 1998; Rainer, 2012) Vanuit de literatuur is tevens
informatie naar voren gekomen over de zuigelingenfase of de sensomotorische fase. Om
een volledig beeld te scheppen zijn ook deze resultaten opgenomen in het onderzoek.
Tabel 5. Begrip van ziekte en overlijden (Clarke & Harrison, 2001; Hanley & Piazza, 2012; Johnson, 1994; Pierce,
1998)

Ontwikkelingsniveau kind

Begrip over ziekte en overlijden

Sensomotorische fase (0 – 2 jaar)

Voelen scheiding van ouders en ervaren mogelijk
angst. Zijn niet in staat om ziekte en overlijden te
begrijpen.
Magisch denken. Mogelijk geloven ze dat hun acties
hebben gezorgd voor de situatie van de patiënt.
Hebben geen begrip van het permanente karakter
van overlijden.
Begrijpt het permanente karakter van de dood.
Hebben mogelijk angsten over de ziekte en dood van
hun dierbare.
Snappen ziekte en dood goed, maar kunnen zich
schuldig over de situatie of scheiding voelen.

Pre-operationele fase (2 – 7 jaar)

Concreet operationele fase (7 – 12 jaar)

Formeel operationele fase (12 jaar en ouder)

Naast een leeftijdsgerichte benadering komt naar voren dat scholing van het personeel erg
belangrijk is. Het personeel moet gevoel en vertrouwen krijgen met kinderen van
verschillende leeftijden. Daarnaast moeten ze het belang van het bezoek onder ogen zien en
de manier waarop dit moet gebeuren. (Clarke & Harrison, 2001; Cullen, et al., 2003; Hanley
& Piazza, 2012; Johnson, 1994; Pierce, 1998; Rainer, 2012)
Kinderen hebben behoefte aan informatie in taal dat ze kunnen begrijpen. Adequaat gebruik
van taal en uitleg van medische termen leidt tot een goed begrip en voorkomt misconcepties.
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Tijdens uitleg moet de ervaring en het comfort van het kind goed in te gaten worden
gehouden. Pedagogische medewerkers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. (Hanley &
Piazza, 2012; Johnson, 1994; Rainer, 2012) Vele medische, voor een verpleegkundige,
normale termen, worden voor het kind als bedreigend ervaren. (Hanley & Piazza, 2012)
Een goede voorbereiding van het kind bevat in ieder geval de volgende elementen:
- Overzicht van de ziekenhuisomgeving;
- Welke geluiden het kind of adolescent kan ervaren tijdens het bezoek;
- Welke veranderingen kunnen ontstaan door de opname van het familie lid;
- Het begrip dat het goed is om te bezoeken en dat iedereen een ander niveau van comfort
hierbij heeft;
- Dat hun naaste er anders uit kan zien;
- Waar het kind terecht kan voor, tijdens en na het bezoek aan de IC;
- Waarom het zo belangrijk is dat het kind zijn gevoelens deelt over de ervaring en welke
ondersteuning het kind nodig heeft;
- Op de leeftijd aangepaste woorden en uitleg voor medische termen en apparatuur die ze
tegen komen bij de patiënt. (Hanley & Piazza, 2012)
Om de voorbereiding zo goed mogelijk te faciliteren kan gebruik worden gemaakt van
diverse interventies. Bij enkele interventies kunnen tools gebruikt worden om de interventie
te optimaliseren. Hieronder wordt in tabel 6, per ontwikkelingsniveau, de interventies
besproken. (Clarke & Harrison, 2001; Hanley & Piazza, 2012; Johnson, 1994; Piaget &
Inhelder, 1969; Pierce, 1998) De interventies zijn niet voorzien van auteur(s). De interventies
staan per auteur(s) en ontwikkelingsniveau gecategoriseerd in de evidence tabel. Zie
hiervoor Tabel 4.
Volgend op de interventies per ontwikkelingsniveau wordt ingegaan op enkele, in de
literatuur genoemde, tools die als hulpmiddel kunnen dienen bij het begeleiden en
voorbereiden van het kind. Zie tabel 7.
Bij een kind in de sensomotorische fase is het voor te stellen dat kinderen tot 9 maanden
geweigerd worden in verband met de té lage humorale afweer. (Hanley & Piazza, 2012)
Het kind is van de ouder afhankelijk voor veiligheid en bescherming. Het is voor deze
kinderen erg belangrijk om de band tussen ouder en kind te behouden. Scheiding met de
ouder kan leiden tot angst, meer huilen en afwijzing van de ouder bij terugkeer. Angst van de
ouder kan overslaan op het kind, voorbereiding is daarom erg belangrijk. Het kind heeft geen
bewuste herinnering van het bezoek, maar stress van het bezoek blijven wel aanwezig.
(Hanley & Piazza, 2012; Johnson, 1994; Pierce, 1998)
De pre-operationele fase wordt onderscheiden in de pre-conceptionele fase (2 – 4 jaar) en
de fase van intuïtieve gedachten (4 – 7 jaar). Tijdens de pre-operationele fase verandert het
denken van het kind van egocentrisch naar sociaal bewustzijn. (Hanley & Piazza, 2012;
Johnson, 1994)
Het denken van het kind in de pre-conceptionele fase is egocentrisch, maar
onafhankelijkheid en meer socialisatie ontwikkelen zich. Het kind is zich bewust dat er iets
niet klopt. Tijdens het bezoek zijn tranen een gezonde reactie. Het kan voorkomen dat er
regressie optreedt bij het kind, dit is normaal en verdwijnt weer na de stressvolle periode. Het
denken van deze kinderen is magisch. Ze denken dat hun gedachten dingen kunnen laten
gebeuren. Soms ervaren ze de gebeurtenis rondom de patiënt als hun schuld. (Hanley &
Piazza, 2012; Johnson, 1994)
Kinderen in de intuïtieve fase zijn meer letterlijk in hun opvattingen van de taal. Zo kunnen
bepaalde (medische) uitspraken leiden tot vreemde gedachten. (Hanley & Piazza, 2012;
Johnson, 1994) Mogelijk kan je ervoor kiezen om deze kinderen via alternatieve wegen te
laten communiceren, omdat deze leeftijdsgroep veel last heeft van nachtmerries. (Pierce,
1998)
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Het kind in concreet operationele fase begint logisch te redeneren, maar hun begrip is nog
wel letterlijk. Begrip van ziekte is vaag en het kind heeft moeite met het begrijpen van het
onzichtbare van ziekte, organen en lichaamsfuncties. Kinderen in deze fase hebben vaak
angst voor de dood bij hun dierbare en weten dat de dood permanent is. (Hanley & Piazza,
2012; Johnson, 1994)
Adolescenten beginnen abstract te denken, maar reacties zijn nog niet altijd in de juiste
verhouding met de gebeurtenis. Ze hebben een goed begrip van ziekte en overlijden en de
uitkomsten hiervan. Angst over de gebeurtenis van de patiënt wordt groter, met ontkenning
als belangrijkste coping strategie. (Clarke & Harrison, 2001; Pierce, 1998)
Tabel 6

Ontwikkelingsniveau

Interventies

Algemene interventies

In alle gevallen
- Geef de mogelijkheid om vragen te stellen en corrigeer eventuele
misconcepties;
- kinderen moeten niet gedwongen worden. Zoek eventueel naar
alternatieven;
- maak gebruik van een pedagogisch medewerker voor, tijdens en na het
bezoek van een kind.
Voor het bezoek
- Bespreek met het kind de afdelingsregels voor het bezoek (waar te
verblijven, dingen aanraken, geluid maken of rennen op de afdeling);
- zorg voor een schone, rechtop zittende patiënt en een herkenbare
omgeving. Voorkom hierbij vieze of gekke plekken zoals bloed en zet wat,
voor het kind, bekende spullen op de kamer;
- zorg voor een ruimte om te spelen en voorzie deze van een vrijwilliger
tijdens bezoekuren van kinderen;
- screen kinderen jonger dan 12 jaar op mazelen, waterpokken en andere
infectieziekten en zorg dat je verzekerd dat het kind niet ziek is geweest de
afgelopen drie weken;
- deel de bezoekersregels voor kinderen uit aan de ouder(s), met daarin de
volgende punten:
o Procedure voor het regelen van een kinderbezoek;
o Bezoek uren voor kinderen;
o screening op ziekten;
o naam wie het kind voor gaat bereiden;
o doelen van het bezoek van het kind voor het kind zelf en
de patiënt;
- plan het bezoek met de patiënt en de goede ouder, zodat het bezoek een
succes wordt;
- bespreek wat de rol is van de verpleegkundige tijdens het bezoek (hulp
communicatie, beantwoorden en stellen van vragen, letten op het gedrag
van het kind, het kind aanmoedigen, aanleren coping strategieën en het
kind ondersteunen bij verdriet) en wat er moet gebeuren als iets niet goed
gaat. Zorg voor een back-up voor het kind.
Tijdens het bezoek
- Gedurende het bezoek moet bij het kind gelet worden op signalen van
vermoeidheid, angst of stress.

Sensomotorische fase (0 – 2
jaar)

Na het bezoek
- Moedig het kind na het bezoek aan om hun emoties en gevoelens te
bespreken op hun eigen ontwikkelingsniveau;
- rapporteer het bezoek goed en ga na wat er goed en fout ging voor de
volgende keer.
- Zorg dat de band tussen het kind en ouder blijft bestaan en let op de uiting
van stress van de ouders en het kind;
- laat de andere ouder zorgen dat het kind gevoed (zorg voor de
benodigdheden) en verschoond is voordat het de IC bezoekt;
- laat de patiënt het kind niet te snel aanraken, want dit kan stress
veroorzaken. Zorg wel dat er contact tussen ouder en kind ontstaat door het
kind te laten kijken naar het gezicht van de patiënt;
- zorg voor een plek om het kind te verschonen en eten te geven;
- houdt de bezoeken frequent, kort en gesuperviseerd;
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Pre-operationele fase (2 – 7
jaar)  pre-conceptionele
fase (2 – 4 jaar)

Pre-operationele fase (2 – 7
jaar)  fase van intuïtieve
gedachten (4 – 7 jaar)

Concreet operationele fase (7
– 12 jaar)

Formeel operationele fase (12
jaar en ouder)

- zorg voor geluidloze afleidende speeltjes.
- Moedig korte, frequente bezoeken aan (10 – 15 min);
- ga na wat het kind voelt;
- het kind gebruikt woorden waarvan het de betekening nog niet weet.
Uitleg moet eerlijk en gemakkelijk omschreven zijn;
- meest effectieve manier van communiceren is via poppen, knuffels,
verhaaltjes en plaatjes. Geef het kind tijdens het bezoek een knuffel of pop
om voor te zorgen;
- het kind moet zo laat mogelijk van te voren voorbereid worden, uren tot
minuten voor het bezoek. Gebeurt dit niet, dat veroorzaakt het angst;
- scheidt het kind niet van de ouder(s), dit wordt ervaren als straf en
ouderlijk verlies;
- als het kind het familielid niet wilt bezoeken moeten er alternatieve
manieren voor contact gezocht worden, zoals telefoneren, SMS berichten,
selecteren van foto’s voor naast het bed of het maken van tekeningen;
- het kind mag niet gestraft worden voor regressie in ontwikkelingsniveau;
- bevestig dat de situatie van de patiënt niet de schuld is van het kind in
gemakkelijke taal.
- Moedig korte, frequente bezoeken aan (10 – 20 min) en plan deze op een
kalender met het kind;
- voorkom het gebruikt van onbekende of enge (medische) termen zoals IV,
CVC, dood, enz.;
- moedig het kind aan om zijn of haar gevoelens te uiten op verbale wijze of
via tekeningen, omkleed spelletjes of rollenspel. Geef het kind hierbij
voldoende tijd;
- bereid het kind voor enkele uren of dagen van te voren;
- geef aan wat het kind zal zien, hoort, ruiken en voelen en leg uit dat de
apparatuur belangrijk is voor het herstel van de patiënt;
- gebruik lichaamsdelen bij het beschrijven van ziekte (longen zijn ziek);
- laat zien wat het kind kan doen bij het bed van de patiënt. Laat hem met
de patiënt praten, hem aanraken of tekenen.
- Bespreek de ziekte van de patiënt in gemakkelijke taal;
- deze kinderen kunnen goed luisteren, maar stellen vrijwel geen vragen.
Het is belangrijk om na te vragen hoe het kind het begrepen heeft en
eventuele misconcepties te verbeteren;
- geef uitleg wat het nut van alle apparatuur, slangen en medicatie is. Deze
leeftijdsgroep geniet van het leren van medische termen. Treedt niet in
teveel details, dit kan angst geven;
- maak bij uitleg gebruik van modellen, plaatjes en simpele diagrammen.
Sommige kinderen in deze leeftijd vinden het gebruik van poppen of
knuffels nog wel prettig;
- voorbereiding moet enkele dagen van te voren plaatsvinden;
- moedig het kind tijdens het bezoek aan te praten met de patiënt en te
helpen bij de zorg (hand massage, netjes leggen van kleding of het
dekbed).
- Het geven van informatie moet voorzichtig gebeuren. Adolescenten
reageren niet alleen op wat er verteld wordt, maar ook op hoe iets verteld
wordt;
- het is belangrijk om goed te kijken wat je hen vertelt en wat ze wel al en
wat nog niet weten. Teveel uitleg zorgt voor een dom gevoel bij de
adolescent, wat hun imago schaadt;
- voorbereiding vindt plaats dagen van te voren;
- geef de adolescent privacy tijdens het bezoek;
- respecteer het ‘onafhankelijk’ worden van de ouder(s) van de adolescent
en stimuleer contact met de peer-groep.

In enkele artikelen word uitgebreider gesproken over tools (zie tabel 6). De tools zijn het
gebruik van een boek, een postkaart en een kleurboek. Naast de besproken tools komt het
gebruik van een screeningslijst voor infectieziekten, afleidende speeltjes, poppen, knuffels,
verhaaltjes, plaatjes, telefoon, sms, simpele diagrammen en modellen aan bod als gebruikte
tools. Echter wordt in de literatuur geen duidelijke beschrijving gegeven van hier net
benoemde opgesomde tools. (Clarke & Harrison, 2001; Hanley & Piazza, 2012; Johnson,
1994; Pierce, 1998; Rainer, 2012)
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Tabel 7

Tools

Verklaring

Boekwerk (voor patiënt, kind,
ouders en verpleegkundige)

Naar voren komt wat het kind zal ervaren, zien, horen, ruiken en voelen
tijdens zijn of haar bezoek aan de IC. Tevens moet er een korte uitleg
worden gegeven over veelgebruikte apparatuur of hulpmiddelen en het
uiterlijk van de patiënt met de geruststelling dat hij of zij nog steeds die
dierbare persoon is die van het bezoek geniet. Het boek wordt meerdere
malen, gelamineerd, uitgegeven zodat deze altijd op de afdeling
beschikbaar is voor de familie. Het boek mag meegenomen worden naar
wachtruimten, maar ook buiten het ziekenhuis. Praktisch is als het boek
beschikbaar is op de website van het ziekenhuis. Voorbereiding van het
kind kan dan al thuis plaatsvinden. Het boek is het meest geschikt voor
peuters en kleuters, maar wordt zelfs gebruikt voor adolescenten. Haley en
Piazza (2012) hebben het boek kwantitatief, via een scorelijst bij ouders en
personeel, op effectiviteit onderzocht. Vanuit de resultaten blijkt dat het
positief bijdraagt aan het bezoek voor het kind, de ouder(s) en de patiënt.
Daarnaast werd het boek met open armen en veel enthousiasme ontvangen
en gebruikt door het personeel. Het personeel rapporteert een positieve
bijdrage. (Hanley & Piazza, 2012)
Een kleurboek of tekeningen van de IC met alle apparatuur kan helpen om
het kind voor te bereiden voor het bezoek en biedt mogelijkheden na het
bezoek om in gesprek te gaan met het kind. (Rainer, 2012)
Deze kan gebruikt wordt door het kind om na het bezoek zijn ervaringen en
belevingen te delen met de IC afdeling, om het bezoek te verbeteren.
(Rainer, 2012)

Kleurboek

Postkaart
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5. Conclusie
Het bezoek van kinderen op een volwassenen intensive care unit is van belang voor de
verpleegkundige om te kunnen zorgen voor de patiënt en zijn gehele familie. Een goede
voorbereiding en begeleiding van het kind verzekeren een positieve ervaring voor zowel de
patiënt, het kind en andere familieleden. Om deze positieve ervaring te genereren is het
belangrijk om het kind in het bezoekersbeleid mee te nemen. Om een kind tussen de 0 en 18
jaar oud op een goede manier te begeleiden en voor te bereiden is een ontwikkelingsniveau
gerelateerde benadering de sleutel tot succes. Elk ontwikkelingsniveau heeft zijn eigen
kenmerken, waarop op adequate wijze ingespeeld moet worden door de IC verpleegkundige.
Er zijn interventies en tools die voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het bezoek nodig
zijn. Echter is er nog weinig evidence voor deze tools en interventies.
Naast het voorbereiden en begeleiden van het kind zelf, moet er gekeken worden naar het
afdelingspersoneel, externe deskundigen en de familie. Het afdelingspersoneel moet
overtuigd en geschoold zijn in het begeleiden en voorbereiden van kinderen voor het
faciliteren van een bezoek op de volwassenen IC. Daarnaast moet de familie en patiënt
voorbereid en begeleid worden op de reacties van het kind en de tools die ze zelf kunnen
gebruiken. Om het bezoek volledig in te dekken is het gebruik van een externe deskundige,
bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker, belangrijk.
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6. Discussie
In het volgende hoofdstuk komt de discussie aan bod. Allereerst wordt er ingegaan op het
antwoord op de vraag- en doelstelling en wordt de verbinding gelegd met het theoretisch
kader. Na het leggen van deze koppeling komen sterke, maar ook minder sterke punten van
het onderzoek aan bod. In het hoofdstuk hierop volgend worden er aanbevelingen gedaan
ten aanzien van de resultaten en vervolgonderzoek.
6.1 Vraag- en doelstelling
Het literatuuronderzoek richtte zich op het vinden van interventies en tools om kinderen van
2 tot 18 jaar het beste te begeleiden en voorbereiden bij bezoek aan de IC van een direct
familielid. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er gekozen om na te gaan in de
literatuur wat er bekend is rondom dit onderwerp. De belangrijkste bevinding van het
literatuuronderzoek is dat er op basis van het ontwikkelingsniveau gekeken moet worden
welke benadering het beste aansluit bij het kind. Per leeftijd is de juiste voorbereiding en
begeleiding van het kind anders. (Clarke & Harrison, 2001; Cullen, et al., 2003; Hanley &
Piazza, 2012; Johnson, 1994; Pierce, 1998; Rainer, 2012)
In eerste instantie is gekozen om deze leeftijdsgroep, van 0 – 2 jaar, niet mee te nemen,
omdat vooraf het onderzoek gedacht werd dat bij deze leeftijd geen of weinig interventies
toegepast konden worden. Echter kwamen uit de literatuur ook belangrijke interventies voor
deze leeftijdsgroep naar voren. Om deze reden is ook de zuigeling meegenomen in de
resultaten. Een zuigeling is erg afhankelijk van zijn of haar verzorgers en dus is de
belangrijkste interventie voor deze leeftijdsgroep dan ook het in stand houden van de band
van het kind met de (zieke) ouder. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit stress en onrust geven
bij de zuigeling. (Hanley & Piazza, 2012; Johnson, 1994; Pierce, 1998)
6.2 Koppeling resultaten met inleiding en theoretisch kader
Vanuit het theoretisch kader wordt de verwachting over een ontwikkelingsniveau
gerelateerde communicatie, zoals communicatie op het ontwikkelingsniveau van het kind en
het gebruik van leeftijdsgebonden hulpmiddelen, geschept. (Beemen, 2006; Kean, 2009;
Knutsson & Bergbom, 2005) Ook in de gevonden literatuur komt dit naar voren. Het lijkt dus
belangrijk om bij elke leeftijdsgroep te letten op de communicatie met het kind. Per
leeftijdsgroep is de ontwikkeling in een ander stadium en is dus een andere benadering
gewenst. (Clarke & Harrison, 2001; Cullen, et al., 2003; Hanley & Piazza, 2012; Johnson,
1994; Pierce, 1998; Rainer, 2012)
De resultaten laten zien dat kinderen tussen 4 en 7 jaar oud veel last kunnen hebben van
nachtmerries. (Pierce, 1998) Het lijkt dus belangrijk om bij deze leeftijdsgroep goed na te
denken over het bezoek en over alternatieve manieren van communiceren. (Hanley &
Piazza, 2012; Johnson, 1994)
Vanuit de inleiding komt al naar voren dat het bezoek van het kind erg belangrijk is. Ook
komt dit weer nadrukkelijk in de resultaten naar voren. (Knutsson, et al., 2008; Hanley &
Piazza, 2012) Ook het aanpassen van voorbereiding en begeleiding van het kind op
ontwikkelingsniveau komt in de resultaatvorming terug. (Hanley en Piazza, 2012; Knutsson &
Bergbom, 2005) Kortom in de inleiding en het theoretisch kader komen al veel punten naar
voren die in de gevonden resultaten terug komen.
Vanuit de eigen ervaring en het zoeken op relevante artikelen kwam de kinderafdeling en
oncologische afdelingen regelmatig naar voren. Op kinderafdelingen en oncologische
afdelingen wordt het kind al langer op ontwikkelingsniveau benaderd. Het kind blijft in
principe dezelfde persoon en zal niet anders benaderd moeten worden, omdat de context
anders is. Net zoals op oncologische- en kinderafdelingen zullen kinderen op de IC in
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aanraking komen met overlijden, infusen, canules van lange lijnen, hulpverleners met witte
kleding aan en ernstig zieke mensen.
Uit de literatuur in de oriënterende search bleek het belang van het bezoek van het kind aan
zijn of haar naaste op de IC. De literatuur beschrijft het als waardevol voor het kind, de
patiënt en de verpleegkundige. (Hanley en Piazza, 2012; Knutsson & Bergbom, 2005). Ook
komt duidelijk naar voren dat er toch ook gemengde gevoelens bestaan rondom het kind als
bezoeker. Regelmatig wordt infectieoverdracht, rustverstoring en coping van het kind
benoemd. (Capitulo, Barchue & Morgan, 2012; Hanley & Piazza, 2012; Janet & Ihlenfeld,
2006; Kean, 2009; Knutsson & Bergbom, 2007; Knutsson, 2005; Knutsson, et al., 2007)
Tevens vanuit de gevonden literatuur van het onderzoek blijkt dat het bezoek van het kind
aan de IC een positieve bijdrage levert aan zowel het kind als aan de patiënt. Misconcepties,
eenzaamheid, vitale parameters van de patiënt en de gesteldheid van het kind, patiënt en
familie worden positief beïnvloed. (Clarke & Harrison, 2001; Cullen, et al., 2003; Hanley &
Piazza, 2012) Daarnaast blijken de ongerustheden die bestaan bij het personeel en de
ouders niet in de literatuur bewezen. Uit de literatuur komt naar voren dat het bezoek juist
positieve effecten heeft op de intracraniële drukverhoging en vitale kenmerken van de
patiënt, en dus zijn ongerustheden over het kind en patiënt niet nodig. (Johnson, 1994)
Een ander punt wat benoemd wordt in het theoretisch kader is de beperktheid aan
beschikbare informatie. Enkele onderzoeken benadrukken het belang van meer en vooral
beter onderzoek. (Janet, 2006; Kean, 2009) In twee artikelen wordt gesproken over de
weinige beschikbare informatie en de kwaliteit ervan. (Clarke & Harrison, 2001; Hanley &
Piazza, 2012) Deze uitkomsten worden bevestigd door de quality assesment en de
hoeveelheid gevonden studies die voldoen aan de inclusiecriteria. Uit eigen ervaring is
bekend dat er op kinderafdelingen al jaren gewerkt wordt op ontwikkelingsniveau
gerelateerde wijze, zowel met het zieke kind als de broertjes en zusjes. Ondanks dat is er
weinig beschikbare informatie over het kind als bezoeker op de IC in de literatuur.
6.3 Sterke- en minder sterke punten van het onderzoek
In het onderzoek is rekening gehouden met de gestelde zorgvuldigheidseisen, gesteld in
paragraaf 3.5 ‘de methodiek van het onderzoek’. De betrouwbaarheid is sterk. Door de
beschreven methodiek kunnen andere onderzoekers deze methode herhalen, zonder dat
daarbij ‘op dit moment’ andere resultaten gevonden worden. Hierdoor is de betrouwbaarheid
van het onderzoek gewaarborgd. Enkel nieuw gepubliceerde artikelen zullen extra gevonden
worden.
Over de validiteit van het onderzoek valt te spreken. Het onderzoek is uitgevoerd door één
student, waardoor er mogelijk systematische fouten zouden kunnen ontstaan. Echter is in de
gehele uitvoering van het onderzoek een tweede lezer, de docentbegeleider ‘Maaike
Janssen’, betrokken geweest die alle uitvoering, resultaten en analyses heeft meegekeken.
Daarnaast is na de eerste search in de diverse databases geen nieuw relevant resultaat aan
het licht gekomen, wat duidt op een goede zoekstrategie.
Een ander belangrijk punt in dit onderzoek is de kwaliteit van de gevonden artikelen. Om de
wetenschappelijke waarde na te gaan, is er gebruik gemaakt van een quality assesment. Uit
deze checklist kwam naar voren dat alle gebruikte artikelen laag tot zeer laag scoorden op
de vragenlijst. De artikelen die gevonden zijn, betreffen allemaal onderzoeken van
kwalitatieve aard. Dit betekend dat geen tot weinig interventies en tools getoetst zijn op
werkzaamheid. Daarnaast zijn vrijwel alle artikelen gebaseerd op een beschrijving van de
dagelijkse praktijk, waardoor je mogelijk niet alle interventies of de beste beschikbare
interventies kan vinden in de literatuur. Veel tools en interventies komen voort uit de
kinderafdelingen, toegepast op de volwassenen IC, waardoor je geen conclusies kunt doen
op werkzaamheid van deze interventies en tools op de IC. Het is dus van belang dat er veel
meer, voornamelijk, kwantitatief onderzoek verricht wordt om de korte- en langere termijn
effecten van de interventies en tools uit de resultaten te meten.
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Ook dateren enkele artikelen van voor 2000, de betrouwbaarheid van deze onderzoeken is
daarom laag. Daarentegen wordt in recentere literatuur gesproken over dezelfde interventies
en tools. Oudere artikelen spreken de artikelen van recentere data niet tegen. Dit is ook
terug te zien in de evidence tabel. De minder hoog scorende artikelen zijn vrijwel alleen
voorzien van de herhalingscodes en niet van nieuwe interventies. In eerste instantie zijn
artikelen gevonden via het doorzoeken op referenties niet meegenomen. Na het analyseren
van de hoofdartikelen bleek het opvragen van de geëxcludeerde artikelen niet nodig. Dit
geeft aan dat de gevonden artikelen in de eerste search een goed beeld geven van de
literatuur.
De gevonden interventies en tools voor de IC tonen gelijkenis met de toegepaste interventies
en tools op andere afdelingen. Ondanks dat het nu een volwassenen IC betreft zullen
kinderen nog op dezelfde manier reageren als op een kinderafdeling. Interventies voor het
voorbereiden of begeleiden lijken vanwege deze reden vrijwel identiek aan elkaar. Vanuit de
resultaten is duidelijk geworden dat het erg belangrijk is dat kinderen goed voorbereid de IC
bezoeken. (Clarke & Harrison, 2001; Hanley & Piazza, 2012; Johnson, 1994; Pierce, 1998;
Rainer, 2012) Dit onderzoek draagt bij aan de inventarisatie van interventies en tools van
voorbereiding en begeleiding van het kind bij een IC bezoek en biedt inzicht in de op dit
moment beschikbare literatuur. Tevens geeft het een bevestiging aan het gebruik van de nu
al toegepaste interventies in de diverse ziekenhuizen in Nederland. (Nutma & Bruntink, 2014;
Verharen 2014) Het onderzoek levert een bijdrage aan een van de drie elementen van EBP.
Om volgens EBP te kunnen werken mist enkel de voorkeur van de patiënt en familie.
(Scholten, et al., 2014)
Het zoeken van tools en interventies in de literatuur is gedaan enkel op tools en interventies
die bedoeld zijn voor het kind dat een volwassenen IC bezoekt. Onderzoeken die in gingen
op broertjes en zusjes die een pediatrische afdeling bezochten zijn geëxcludeerd. Hierdoor
kunnen mogelijke, ook voor de IC, relevante interventies en tools niet aan het licht gekomen
zijn. Ook is het denkbaar dat praktische en bruikbare interventies voorkomen bij het
begeleiden en voorbereiden van kinderen bij een ouder met een oncologische aandoening.
Echter is ook dit niet de doelgroep die het onderzoek behandeld. Onderzoek naar mogelijke
interventies en tools die gebruikt worden op oncologische- en kinderafdelingen is dus een
goede volgende stap, om de voorbereiding en begeleiding van het kind als bezoeker op de
IC te optimaliseren.
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7. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen gegeven die op basis van de resultaten en
discussie voort komen. Er is gekozen om een splitsing aan te brengen tussen de
aanbevelingen voortkomend uit de resultaten en aanbevelingen voor mogelijk vervolg
onderzoek.
7.1 Aanbevelingen voor de praktijk
In deze paragraaf wordt puntsgewijs de resultaat gerelateerde aanbevelingen, met
verwijzingen naar de resultaten, gedaan. De aanbevelingen zijn bedoeld voor IC
verpleegkundigen of andere professionals op de IC afdeling.
 De voorbereiding en begeleiding van een kind dat de IC bezoekt moet op een
ontwikkelingsniveau gerelateerde benadering plaatsvinden. Dit houdt in dat er per
fase in de ontwikkeling andere interventies toegepast moeten worden om het kind
adequaat te begeleiden, voor te bereiden en met het kind te kunnen communiceren.
Zie hiervoor paragraaf 4.4 en 4.5.
 Maak bij de voorbereiding en begeleiding van het kind gebruik van tools om het
communiceren te vergemakkelijken. Zie hiervoor paragraaf 4.5.
 Verpleegkundigen die op een IC in aanraking komen met kinderen doen zich er goed
aan om zichzelf te laten scholen en geschoold te blijven in de ontwikkelingsniveau
gerelateerde benadering. Dit kan op individueel niveau, maar ook op afdelingsniveau.
Zie hiervoor de discussie.
 Op kinderafdelingen en oncologische afdelingen wordt er al gewerkt met deze
ontwikkelingsniveau gerelateerde benadering. Het gebruik van expertise van deze
afdelingen is daarom ook zeer aan te raden. Zie hiervoor de discussie.
7.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
In deze paragraaf wordt puntsgewijs de aanbevelingen benoemd voor mogelijk
vervolgonderzoek.
 In de literatuur is weinig beschikbare informatie. Het is daarom goed om meer en
vooral beter kwalitatief / beschrijvend onderzoek te doen naar andere IC afdelingen.
Hoe wordt daar gewekt met kinderen? En welke interventies en tools komen bij die
afdeling aan bod?
 Daarnaast is er vrijwel geen kwantitatief onderzoek beschikbaar. Het is daarom
belangrijk om meer kwantitatief onderzoek te doen naar vanuit de literatuur
beschikbare interventies. Met name moet er gekeken worden naar de korte- en lange
termijn effecten van deze interventies en tools.
 Om een breder perspectief voor de IC te bieden kan gekozen worden om kwalitatief
onderzoek / beschrijven onderzoek te verrichten naar interventies en tools die
kinderafdelingen en oncologische afdelingen gebruiken bij een kind op de afdeling of
bij een kind als bezoeker op de afdeling.
 Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de best beschikbare bewijslast vanuit de
literatuur. Om de driepoot van EBP compleet maken is onderzoek naar patiënt
voorkeuren nog noodzakelijk.
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Bijlage 1 - Schriftelijke rapportage van oriënterende zoekstrategie Pubmed
Zoekstrategie

Rapportage zoekstrategie

Vraagstelling en onderwerp

Vraagstelling:
Hoe kan je kinderen van 2 tot 18 jaar het beste voorbereiden en
begeleiden bij een intensive care bezoek van een direct familielid?

PICO formuleren

Deelvragen:
Welke interventies en / of hulpmiddelen worden beschreven
voor het voorbereiden en begeleiden van kinderen bij een
IC bezoek?
Zit er in de interventiekeuze verschil tussen de verschillende
leeftijdscategorieën?
PICO 1
P: Kinderen van 2 tot en met 5 jaar oud.
I: Voorbereiden en / of begeleiding bij een IC bezoek van een
familielid.
C: Niets doen.
O: Interventies en / of hulpmiddelen.
PICO 2
P: Kinderen van 6 tot 12 jaar oud
I: Voorbereiden en / of begeleiding bij een IC bezoek van een
familielid.
C: Niets doen.
O: Interventies en / of hulpmiddelen.

Formuleren van zoektermen naar
aanleiding van PICO 1, 2 en 3.

PICO 3
P: Adolescenten van 12 tot 18 jaar oud.
I: Voorbereiden en / of begeleiding bij een IC bezoek van een
familielid.
C: Niets doen.
O: Interventies en / of hulpmiddelen.
Child, preschool [Mesh] – 28 februari 2015
A child between the ages of 2 and 5.
Hits: 199525
Child [Mesh] – 28 februari 2015
A person 6 to 12 years of age.

Hits: 402522

Adolecent [Mesh] – 28 februari 2015
A person 13 to 18 years of age.

Hits: 492323

Voor deze Mesh termen zijn gekozen, omdat er onderzoek gedaan
wordt naar het bezoek van kinderen op de IC. Om alle kinderen te
includeren (uitgezonderd 0 tot 2 jaar) is gekozen om verschillende
Mesh termen te gebruiken voor verschillende leeftijdscategorieën.
Intensive Care Units [Mesh] – 28 februari 2015
Hospital units providing continuous surveillance and care to acutely ill
patients.
Hits: 24316
Om een compleet beeld te vormen van de intensive care zorg en alle
mogelijke relevante artikelen die er te vinden zijn is er gekozen om
het allesomvattende Mesh term ´intensive care units´ te gebruiken.
Visitors to Patients [Mesh] – 28 februari 2015
Patients' guests and rules for visiting.
Hits: 1817
Om bezoeken in de brede zin van het woord te definiëren is gekozen
voor de Mesh term ´visitors to patients´.
Preparation* – 28 februari 2015
Voorbereiden

Hits: 61625

Brief* – 28 februari 2015
Voorbereiden

Hits: 47834
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Accompany – 28 februari 2015
Begeleiden

Hits: 2781

Escort* – 28 februari 2015
Begeleiden

Hits: 485

Lead* – 28 februari 2015
Begeleiden

Hits: 293068

Voor de termen begeleiden en voorbereiden is geen specifieke Mesh
term beschikbaar. Om toch te voldoen aan de vraagstelling in de
PICO is gekozen om diverse Engelse termen voor voorbereiden en
begeleiden op te nemen in de zoekstrategie.

Zoekresultaten zoekstrategie

Search

PICO 1

Start limieten – 28 februari 2015
Human: omdat het onderzoek betrekking heeft op kinderen
van mensen is er gekozen voor het limiet ´human´.
Publication date: om het onderzoek te voorzien van
wetenschappelijke informatie die ´up to date´ is en aansluit
bij het hedendaagse kind, is gekozen voor het limiet: ´10
years´.
Language: om de beschikbare artikelen te kunnen lezen is
gekozen om een taal limiet in te stellen. De volgende talen
worden geïncludeerd: ´English´ en ´Dutch´.
Child, preschool [Mesh] AND Intensive Care Units [Mesh] – 28
februari 2015
Hits: 2153
Child, preschool [Mesh] AND Intensive Care Units [Mesh] AND
Visitors to Patients [Mesh] – 28 februari 2015
Hits: 11
Brief* OR Preparation* OR Accompany OR Escort* OR Lead*
Hits: 397046
Child, preschool [Mesh] AND Intensive Care Units [Mesh] AND
Child, preschool [Mesh] AND Intensive Care Units [Mesh] AND
Visitors to Patients [Mesh] AND Preparation* OR Briefing* OR
Accompany OR Escort* OR Lead*
Hits: 1

PICO 2

Zie start limieten bij PICO 1.
Child [Mesh] AND Intensive Care Units [Mesh] – 28 februari 2015
Hits: 3166

PICO 3

Child [Mesh] AND Intensive Care Units [Mesh] AND Visitors to
Patients [Mesh] – 28 februari 2015
Hits: 27
Child [Mesh] AND Intensive Care Units [Mesh] AND Visitors to
Patients [Mesh] AND Preparation* OR Briefing* OR Accompany
OR Escort* OR Lead*
Hits: 2
Zie start limieten bij PICO 1.
Adolecent [Mesh] AND Intensive Care Units [Mesh] – 28 februari
2015
Hits: 2579
Adolecent [Mesh] AND Intensive Care Units [Mesh] AND Visitors
to Patients [Mesh] – 28 februari 2015
Hits: 35
Adolecent [Mesh] AND Intensive Care Units [Mesh] AND Visitors
to Patients [Mesh] AND Preparation* OR Briefing* OR
Accompany OR Escort* OR Lead*
Hits: 1
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In- en exclusiecriteria voor titels en
abstracts

Inclusiecriteria
Betreft een leeftijdscategorie onder de omschrijving kind (2
tot 18 jaar)
Het kind bezoekt een familielid op de IC
Het betreft onderzoek naar voorbereiding, begeleiding of
gevolgen van het IC bezoek van het kind.
Exclusiecriteria
Ouder dan 10 jaar
Een andere taal dan Nederlands of Engels
Betreft een dierstudie
Kind ligt zelf op de IC
Het betreft een pediatrische IC of NICU

Aantal geschikte abstracts

Aantal beschikbare full text
beschikbaar

Welke artikelen worden gebruikt

Elke laatste reeks van zoektermen, waarbij de diverse termen voor
begeleiden en voorbereiden zijn meegenomen, leveren geen
artikelen op die bruikbaar zijn. Het betreffen vaak artikelen over een
pediatrische IC, ouders of ziektebeelden bij kinderen.
Om toch relevante artikelen te vinden is er iets breder gezocht. De
zoektermen voor begeleiden en voorbereiden worden weggelaten.
Bij deze reek van zoektermen worden er totaal (alle
leeftijdscatagorien) 73 artikelen gevonden. Nadat de titels en
abstracts zijn doorgenomen op relevantie blijven er nog 11 artikelen
over.
Van de 11 overgebleven artikelen zijn er 9 beschikbaar als full tekst
via de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen of de Radboud
Universiteit. Omdat het onderzoek zelf een literatuurstudie betreft is
er gekozen om in dit stadium geen sneeuwbaleffect op de gevonden
literatuur uit te voeren. Dit wordt opgenomen in het daadwerkelijke
onderzoek. Daarnaast wordt er voor de vorming van het theoretische
kader alleen gezocht in Pubmed. Andere databases worden, net
zoals het ´sneeuwbaleffect´, opgenomen in de daadwerkelijke
literatuurstudie.
Na het lezen van de artikelen worden er nog drie van de negen
artikelen geschrapt, omdat deze artikelen al in gaan op mogelijke
interventies en hulpmiddelen die bruikbaar zijn om kinderen bij hun
IC bezoek voor te bereiden of te begeleiden. De overige zes artikelen
zijn beeld scheppend over de situatie en geven de oorzaken,
gevolgen en voor- en nadelen weer. De volgende artikelen worden
gebruikt in de theoretische theorievorming:
Kean, S. (2009). Children and young people visiting an adult
intensive care unit. Journal of advanced nursing, 66(4), 868 – 877.
Knutsson, S., Pramling Samuelsson, I., Hellström, A., & Bergbom, I.
(2007). Children’s experiences of visiting a seriously ill/injured
relative on an adult intensive care unit. Journal of advanced nursing,
61(2), 154 – 162.
Knutsson, S. (2005). Custodians’ viewpoints and experiences from
their child’s visit to an ill or injured nearest being cared for at an adult
intensive care unit. Journal of critical nursing, 16(2), 362 – 371.
Knutsson, S., & Bergbom, I. (2007). Nurses’ and physicians’
viewpoints regarding children visiting/not visiting adult ICUs. Nursing
in critical care, 12(2), 64 – 73.
Capitulo, K.L., Barchue, S.M., & Morgan, A. (2012). Pro/Con: should
children visit patients in an intensive care unit (ICU)?. The American
journal of maternal child nursing. 37(1), 8 – 9.
Janet, T., & Ihlenfeld, Phd, R.N. (2006). Should We Allow Children to
Visit Ill Parents in Intensive Care Units?. Critical care nursing. 25(6),
269 – 271.
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Bijlage 2 - Zoeksearch Pubmed / Medline in onderzoeksfase
Acties

Rapportage 1e zoekstrategie Pubmed

Gebruikte zoektermen

Voor de 1e search in Pubmed zijn de volgende Mesh termen gebruikt:
- Child, Preschool [Mesh]
- Child [Mesh]
- Adolescent [Mesh]
- Visitors to Patients [Mesh]
- Critical Care Nursing [Mesh]
- Intensive Care Units [Mesh]
- Intensive Care [Mesh]

Geformuleerde zoekstreng in
Pubmed
Aantal hits (zonder search filters)
Aantal hitst (met ´human´,
´English´ en ´Dutch´ filter)
Aantal relevante artikelen na
toepassing in-/exclusie criteria.

Aantal full tekst beschikbaar

Relevante artikelen eerste search
op basis van globale screening
inhoud

Sneeuwbaleffect met screening
op basis van titel en abstract.

Geen aanvullende losse termen, omdat dit in oriënterende search van
ontwerpfase geen beter resultaat opleverde. Zie § 3.3.1
((("Adolescent"[Mesh]) OR ( "Child"[Mesh] OR "Child, Preschool"[Mesh] ))
AND "Visitors to Patients"[Mesh]) AND ( "Intensive Care"[Mesh] OR
"Intensive Care Units"[Mesh] OR "Critical Care Nursing"[Mesh])
Op basis van de hierboven geformuleerde zoekstreng in Pubmed, zijn 115
hits verkregen.
Na toepassen van de search filters zijn er 103 hits van de 115 gevonden
hits over gebleven.
Na screenen op basis van titel en zo nodig abstract zijn twaalf mogelijk
relevante artikelen gevonden.
Alle relevante gevonden artikelen worden onder de zoeksearch met titel
en auteur(s) uitgeschreven.
Van de twaalf mogelijk relevante artikelen zijn er 9 full text beschikbaar.
Echter is één van deze 9 artikelen niet compleet en daardoor onbruikbaar.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 1 – full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 2 – full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 3 – no full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 4 – niet compleet
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 5 – full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 6 – no full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 7 – full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 8 – full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 9 – full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 10 – full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 11 – full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 12 – no full text
Van de 8 full text beschikbare artikelen zijn er na een globale screening
van de artikelen 2 relevant. Daarnaast zijn 3 artikelen niet te beoordelen
omdat ze niet full text beschikbaar zijn. Hieronder wordt kort beschreven
welke artikelen eruit zijn gevallen, met een korte toelichting.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 1: Dit artikel is wel gericht op het onderwerp,
maar benoemd geen interventies of tools.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 5: Dit artikel is wel gericht op het onderwerp,
maar benoemd geen interventies of tools.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 7: Dit artikel is geëxcludeerd, omdat er enkel
naar voren komt dat er meer aandacht nodig is voor de jongere categorie
bezoekers. Er wordt verder geen aandacht geschonken aan mogelijke
´tools´ of ´behoeften´
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 9: Dit artikel is geëxcludeerd, omdat het
bezoekers betrof die de volwassen leeftijd hadden bereikt.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 10: Dit artikel is wel gericht op het onderwerp,
maar benoemd geen interventies of tools.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 11: Spitst niet toe tot de doelgroep.
Na screenen van artikel 2 zijn er twee mogelijk relevante artikelen
gevonden op basis van titel en abstract. Beide niet full text beschikbaar.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 13 – no full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 14 – no full text
Na screenen van artikel 8 zijn er 2 mogelijk relevante artikelen gevonden
op basis van titel en abstract. Beide full text beschikbaar.
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Relevante artikelen uit
sneeuwbaleffect op basis van
globale screening

Auteur search
Relevante artikelen uit auteur
search op basis van globale
screening
Nieuwe Mesh termen voor
tweede search

Resultaat na de eerste
zoeksearch

Aanvragen artikelen

- (ZS 1 Pubmed) Artikel 15 – full text
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 16 – full text
Globale screening van artikelen sneeuwbaleffect. Van de 4 mogelijk
relevante artikelen waren 2 full text beschikbaar. Geen van deze drie is
relevant om meegenomen te worden.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 15: Dit artikel wordt weggelaten omdat het niet
correspondeert met de kinderleeftijd van 2 tot 18 jaar.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 16: Dit artikel wordt geëxcludeerd, omdat er
geen sprake is van bezoek van een ouder aan een intensive care afdeling.
Daarnaast wordt er gesproken vanuit de kinderverpleegkundige en niet
vanuit de IC verpleegkundige.
Search voor relevante artikelen via hierboven beschreven auteurs heeft
geen nieuw relevant artikel aan het licht gebracht.
Geen artikelen gevonden via auteur search.

Vanuit de diverse artikelen is gekeken naar mogelijke relevante Mesh
termen. De volgende Mesh termen zijn gevonden.
- Practice Guidelines as Topic [Mesh]
- Critical care [Mesh]
- Health Education [Mesh]
- Social Support [Mesh]
Na de eerste zoeksearch en screening blijven er 6 artikelen over die
(mogelijk) meegenomen worden in het onderzoek. Dit zijn de artikelen:
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 2
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 3
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 4
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 6
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 8
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 12
Echter zijn hiervan 4 mogelijk relevant. Artikel 2 en 8 gaan definitief mee!
Voor het aanvragen wordt er enkel gekeken naar de artikelen die
voortkomen uit de ´echte´ search direct vanuit Pubmed. Dit is afgesproken
met de opdrachtgever. De mogelijk relevante artikelen voortgekomen uit
het sneeuwbaleffect worden niet aangevraagd, omdat deze al verwerkt
zitten in het artikel waarmee de sneeuwbaltechniek is uitgevoerd.
Artikelen voor aanvraag zijn:
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 3
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 4
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 6
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 12
Na overleg zijn de volgende artikelen aangevraagd:
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 3
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 4
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 6
Artikel 12 is niet aangevraagd, omdat deze volgens de opdrachtgever niet
relevant was. De opdrachtgever kent de schrijver.
Na de aanvraag bleken de artikelen 3 en 4 relevant voor het onderzoek en
deze zijn definitief meegenomen voor het onderzoek. Vanuit het
doorzoeken op referenties en auteur(s) via deze artikelen zijn geen
nieuwe resultaten gevonden. Artikel 6 is geëxcludeerd, omdat het in ging
op de pediatrische IC.
Na de eerste search in Pubmed zijn vier relevante artikelen aan het licht
gekomen die mee gaan in het onderzoek:
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 2
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 3
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 4
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 8

Searchmoment

Artikelen
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1e search

Doorzoeken op referentie

Doorzoeken op auteur(s)

- (ZS 1 Pubmed) Artikel 1: Visits of children to patients being cared for in
adult ICUs: policies, guidelines and recommendations. Van: Knutsson SE,
Otterberg CL, Bergbom IL.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 2: The needs of children visiting on
adult intensive care units: a review of the literature and recommendations
for practice. Van: Clarke C, Harrison D.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 3: Children visiting in the adult ICU: a facilitated
approach. Van: Pierce B.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 4: Preparing children for visiting parents in the
adult ICU. Van: Johnson DL.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 5: Children visiting adults in ITU-what support is
available? A descriptive survey. Van: Vint PE.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 6: The visiting needs of critically ill patients and
their families. Van: Poole EL.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 7:The visitor's regard of their need for support,
comfort, information proximity and assurance in the intensive care unit.
Van: Høghaug G, Fagermoen MS, Lerdal A.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 8: A visit to the intensive cares unit: a familycentered culture change to facilitate pediatric visitation in an
adult intensive care unit. Van: Hanley JB, Piazza J.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 9: Facilitated sensemaking: a feasibility study for
the provision of a family support program in the intensive care unit. Van:
Davidson JE, Daly BJ, Agan D, Brady NR, Higgins PA.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 10: An exploration of the support available to
children who may wish to visit a critically adult in ITU. Van: Vint PE.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 11: A volunteer program for helping families in a
critical care unit. Van: Parsonnet L, Weinstein L.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 12: The perceived immediate needs of families
with relatives in the intensive care setting. Van: Daley L.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 13: Nursing interventions for children with
a parent in the intensive care unit. Van: Baker C1, Nieswiadomy
RM, Arnold WK.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 14: Visiting critically ill adults: strategies for
practice. Van: Titler MG, Walsh SM.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 15: Needs of family members of critically ill
patients with and without acute brain injury. Van: Engli M, Kirsivali-Farmer
K.
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 16: How to Help Children Through a Parent’s
Serious Illness. Van: McCue K, Bonn R.
Geen nieuwe relevante resultaten.

Tweede search in Pubmed op basis van de nieuwe geformuleerde zoektermen in
Pubmed en Cinahl.
Voor de tweede search zijn twee zoekstrengen gebruikt.

Acties

Rapportage 2e zoekstrategie Pubmed

Gebruikte zoektermen

Voor de 2e search in Pubmed zijn de volgende nieuwe Mesh termen
gebruikt:
- Family Centered Care [Mesh]
- Critically Ill Patients In Adulthood [Mesh]
- Family [Mesh]
- Practice Guidelines as Topic [Mesh]
- Critical care [Mesh]
- Health Education [Mesh]
- Social Support [Mesh]
(("Adolescent"[Mesh] OR "Child"[Mesh] OR "Child, Preschool"[Mesh])
AND ("Visitors to Patients"[Mesh]) AND ("Intensive Care"[Mesh] OR
"Intensive Care Units"[Mesh] OR "Critical Care Nursing"[Mesh] OR
"Critical care"[Mesh]))

Geformuleerde zoekstrengen

(("Adolescent"[Mesh] OR "Child"[Mesh] OR "Child, Preschool"[Mesh])
AND ("Visitors to Patients"[Mesh]) AND ( "Intensive Care"[Mesh] OR
"Intensive Care Units"[Mesh] OR "Critical Care Nursing"[Mesh] OR
"Critical care"[Mesh]) AND ("practice guidelines as topic"[Mesh] OR

41

Aantal hits

Relevante artikelen

"Health Education"[Mesh] OR "Social Support"[Mesh] OR "Family"[Mesh]
OR "Family Centered Care"[Mesh] OR "Critically Ill Patients In
Adulthood"[Mesh]))
Op basis van de hierboven geformuleerde zoekstrengen in Pubmed, zijn
bij de eerste zoekstreng 109 hits verkregen en bij de tweede zoekstreng
87 hits.
Na toepassen van de in- en exclusiecriteria komt er uit de eerste
zoekstreng een mogelijk nieuw resultaat. De tweede zoekstreng levert
niks nieuws op.
- (ZS 2 Pubmed) Artikel 1: Intensive care for relatives. Van: Hoover. M.J.
Na globale screening van de inhoud blijkt het artikel erg oud (1979). Het
artikel wordt daarom in overleg met de opdrachtgever om die reden niet
opgevraagd en geëxcludeerd.
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Bijlage 3 - Zoeksearch Cinahl in onderzoeksfase
Acties

Rapportage 1e zoekstrategie Cinahl

Gebruikte zoektermen

Voor de 1e search in Cinahl zijn de volgende Mesh termen gebruikt:
- MW Child, Preschool
- MW Child
- MW Adolescent
- MW Visitors to Patients
- MW Critical Care Nursing
- MW Intensive Care Units
- MW Intensive Care

Geformuleerde zoekstreng in
Cinahl
Aantal hits (zonder search filters)

Aantal relevante artikelen na
toepassing in-/exclusie criteria.

Aantal full tekst beschikbaar

Relevante artikelen eerste search
op basis van globale screening
inhoud

Sneeuwbaleffect met screening
op basis van titel en abstract.

Relevante artikelen uit
sneeuwbaleffect op basis van
globale screening

Geen aanvullende losse termen, omdat dit in oriënterende search van
ontwerpfase geen beter resultaat opleverde. Zie § 3.3.1
(((MW child OR MW child, preschool OR MW adolescent) AND (MW
intensive care OR MW intensive care units OR MW Critical care nursing))
AND MW visitors to patients)
Op basis van de hierboven geformuleerde zoekstreng in Cinahl, zijn 77
hits verkregen. Er worden geen verdere filters toepast voor human of taal,
omdat deze niet beschikbaar zijn in Cinahl.
Na screenen op basis van titel en zo nodig abstract zijn negen mogelijk
relevante artikelen gevonden. Artikelen die al gevonden zijn in andere
databases worden hier niet opnieuw benoemd.
Alle relevante gevonden artikelen worden onder de zoeksearch met titel
en auteur(s) uitgeschreven.
Van de 9 mogelijk relevante artikelen zijn er 7 full text beschikbaar.
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 1 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 2 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 3 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 4 – no full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 5 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 6 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 7 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 8 – full text
Van de 7 full text beschikbare artikelen zijn er na een globale screening
van de artikelen 3 relevant. Over één van de artikelen kan geen uitspraak
worden gedaan. Hieronder wordt kort beschreven welke artikelen eruit zijn
gevallen, met een korte toelichting.
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 2: Dit artikel wordt niet meegenomen in het
onderzoek, omdat dit artikel in gaat op de ervaringen van kinderen op de
IC en niet op eventuele tools of behoeften.
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 5: Dit artikel wordt geëxcludeerd, omdat het geen
artikel is, maar een samenvatting van een spreker.
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 6: Dit artikel wordt geëxcludeerd, omdat het in
gaat op ervaringen en niet op tools of behoeften bij een kinderbezoek op
de volwassenen IC.
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 8: Dit artikel wordt niet meegenomen, omdat het
een artikel betreft waarin meningen van hulpverleners naar voren komen.
Er wordt aangegeven of ze het wel of niet toelaten, maar er worden geen
concrete tools gegeven.
Na screenen van artikelen zijn er vijf mogelijk relevante artikelen
gevonden op basis van titel en abstract. Waarvan er drie full text
beschikbaar zijn.
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 9 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 10 – no full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 11 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 12 – no full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 13 – full text
Globale screening van artikelen sneeuwbaleffect. Van de vijf mogelijk
relevante artikelen waren drie full text beschikbaar. Een artikel van deze
drie is relevant om meegenomen te worden. Geëxcludeerde artikelen:
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 9: Dit artikel gaat in op volwassen familieleden.
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Auteur search
Relevante artikelen uit auteur
search op basis van globale
screening
Nieuwe Mesh termen voor
tweede search

Resultaat na de eerste
zoeksearch

Aanvragen artikelen

- (ZS 1 Cinahl) Artikel 13: Dit artikel gaat in op ondersteuning van
kinderen bij familieleden met kanker en niet bij opname op de IC.
Search voor relevante artikelen via hierboven beschreven auteurs heeft
geen nieuw relevant artikel aan het licht gebracht.
Geen artikelen gevonden via auteur search.

Vanuit de diverse artikelen is gekeken naar mogelijke relevante
zoektermen. De volgende zoektermen zijn gevonden.
- MW Family Centered Care
- MW Critically Ill Patients In Adulthood
Family
Na de eerste zoeksearch en screening blijven er 7 artikelen over die
(mogelijk) meegenomen worden in het onderzoek. Dit zijn de artikelen:
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 1 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 3 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 4 – no full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 7 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 10 – no full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 11 – full text
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 12 – no full text

Echter zijn hiervan 4 mogelijk relevant. Artikel 1, 3 en 7 gaan definitief
mee!
Voor het aanvragen wordt er enkel gekeken naar de artikelen die
voortkomen uit de ´echte´ search direct vanuit Pubmed. Dit is afgesproken
met de opdrachtgever. De mogelijk relevante artikelen voortgekomen uit
het sneeuwbaleffect worden niet aangevraagd, omdat deze al verwerkt
zitten in het artikel waarmee de sneeuwbaltechniek is uitgevoerd.
Artikelen voor aanvraag zijn:
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 4
Na overleg zijn de volgende artikelen aangevraagd:
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 4
Na de aanvraag bleken artikel 4 niet te vinden te zijn. Op basis hiervan is
besloten dat dit artikel geëxcludeerd wordt.
Na de eerste search in Pubmed zijn vier relevante artikelen aan het licht
gekomen die mee gaan in het onderzoek:
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 1
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 3
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 7

Searchmoment

Artikelen

1e search

- (ZS 1 Cinahl) Artikel 1: Child visitor, adult ICU. Van: Rainer, Jennifer
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 2: Children and young people visiting an adult
intensive care unit. Van: Kean S
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 3: Protocols for practice: applying research at the
bedside. Family and pet visitation in the critical care unit. Van: Cullen L;
Titler M; Drahozal R.
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 4: A visit to the Neuro ICU: development of a book
to facilitate visits by young children. Van: Hanley J
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 5: Family-centered care in the intensive care unit
(ICU): what about the children? Van: Perry M; Goulet L
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 6: Children visiting a sick relative on an adult
intensive care unit. Van: Rushforth K
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 7: Critical questions. Paving the way for visits from
children. Van: Norman EM
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 8: Practical tips from clinical nurses opinions about
children visiting. Van: Ward D; Tewes J; Mitchell S; Carvalho MA;
Michaels JA; Mahoney P
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Doorzoeken op referentie

Doorzoeken op auteur(s)

- (ZS 1 Cinahl) Artikel 9: Needs of family members of critically ill patients:
a comparison of nurse and family perceptions. Van: Maxwell KE1,
Stuenkel D, Saylor C.
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 10: Child visitation in the cardiothoracic/coronary
care ICU. Van: Fanning M.
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 11: The child's adaptation to parental medical
illness: theory and clinical implications. Van: Armsden GC, Lewis FM.
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 12: Helping children communicate about serious
illness and death. Van: Adams-Greenly M
- (ZS 1 Cinahl) Artikel 13: Helping the children of fatally ill parents. Van:
Adams-Greenly M, Moynihan R.
Geen nieuwe relevante resultaten.

Tweede search in Cinahl op basis van de nieuwe geformuleerde zoektermen in
Pubmed en Cinahl.
Acties

Rapportage 2e zoekstrategie Cinahl

Gebruikte zoektermen

Voor de 2e search in Cinahl zijn de volgende nieuwe Mesh termen
gebruikt:
- Family Centered Care [Mesh]
- Critically Ill Patients In Adulthood [Mesh]
- Family [Mesh]
- Practice Guidelines as Topic [Mesh]
- Critical care [Mesh]
- Health Education [Mesh]
- Social Support [Mesh]
((MW Practice Guidelines as Topic OR MW Health Education OR MW
Social Support OR MW Family Centered Care OR MW Critically Ill
Patients In Adulthood OR MW Family) AND (MW critical care nursing OR
MW Intensive Care Units OR MW Intensive Care OR Critical care) AND
(MW child, preschool OR MW child OR MW adolescent) AND (MW
Visitors to patients))
Op basis van de hierboven geformuleerde zoekstreng in Cinahl zijn 10 hits
verkregen.
Na toepassen van de in- en exclusiecriteria komt er uit de zoekstreng
geen nieuw resultaat.

Geformuleerde zoekstrengen

Aantal hits
Relevante artikelen
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Bijlage 4 - Zoeksearch PsycINFO in onderzoeksfase
Acties

Rapportage 1e zoekstrategie PsycINFO

Gebruikte zoektermen

Voor de 1e search in PsycINFO zijn de volgende Mesh termen gebruikt:
- Child, Preschool [Mesh]
- Child [Mesh]
- Adolescent [Mesh]
- Visitors to Patients [Mesh]
- Critical Care Nursing [Mesh]
- Intensive Care Units [Mesh]
- Intensive Care [Mesh]

Geformuleerde zoekstreng in
PsycINFO
Aantal hits (zonder search filters)
Aantal relevante artikelen na
toepassing in-/exclusie criteria.

Geen aanvullende losse termen, omdat dit in oriënterende search van
ontwerpfase geen beter resultaat opleverde. Zie § 3.3.1
(((child or child, preschool or adolescent) and (Critical care nursing or
intensive care units or intensive care)) and (visitor*))
Op basis van de hierboven geformuleerde zoekstreng in PsychINFO, zijn
7 hits verkregen.
Na screenen op basis van titel en zo nodig abstract zijn geen mogelijk
relevante artikelen gevonden.

Er is in PsycINFO geen tweede search uitgevoerd, omdat de eerste search al geen nieuwe resultaten meer
opleverde.
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Bijlage 5 - Zoeksearch Cochrane Library in de onderzoeksfase
Acties

Rapportage 1e zoekstrategie Cochrane Library

Gebruikte zoektermen

Voor de 1e search in Cochrane Library zijn de volgende Mesh termen
gebruikt:
- Child, Preschool [Mesh]
- Child [Mesh]
- Adolescent [Mesh]
- Visitors to Patients [Mesh]
- Critical Care Nursing [Mesh]
- Intensive Care Units [Mesh]
- Intensive Care [Mesh]

Geformuleerde zoekstreng in
Cochrane Library

Aantal hits (zonder search filters)

Aantal relevante artikelen na
toepassing in-/exclusie criteria.

Geen aanvullende losse termen, omdat dit in oriënterende search van
ontwerpfase geen beter resultaat opleverde. Zie § 3.3.1
(((("Adolescent"[Mesh]) OR ( "Child"[Mesh] OR "Child, Preschool"[Mesh] ))
AND ("Visitors to Patients"[Mesh] OR visitor*)) AND ( "Intensive
Care"[Mesh] OR "Intensive Care Units"[Mesh] OR "Critical Care
Nursing"[Mesh]))
Op basis van de hierboven geformuleerde zoekstreng in Cochrane
Library, zijn 2 hits verkregen. Na het weglaten van de Mesh term ´visitors
to patients´ of ´visitor*´ werden er 331 hits gevonden.
Na screenen op basis van titel en zo nodig abstract zijn geen mogelijk
relevante artikelen gevonden.

Er is in Cochrane Library geen tweede search uitgevoerd, omdat de eerste search al geen nieuwe resultaten
meer opleverde.
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Bijlage 6 - Zoeksearch Invert in de onderzoeksfase
Acties

Rapportage 1e zoekstrategie Invert

Gebruikte zoektermen

Voor de 1e search in Invert zijn de volgende zoektermen gebruikt:
- Peuter
- Kleuter
- Kind
- Tiener
- Adolescent
- Intensive care (IC)
- Bezoeker(s)
- Familie

Geformuleerde zoekstreng in
Invert

Aantal hits

Aantal relevante artikelen na
toepassing in-/exclusie criteria.

Aantal full tekst beschikbaar

Aanvragen artikelen

Geen aanvullende losse termen, omdat dit in oriënterende search van
ontwerpfase geen beter resultaat opleverde. Zie § 3.3.1
Het is niet mogelijk om in Invert een zoekstreng te formuleren op basis
van meer dan drie zoektermen. Er wordt gezocht op een van de termen
voor ´kind´ in combinatie met intensive care / IC. Daarnaast wordt een
koppeling gemaakt met de intensive care / IC met de termen familie en
bezoekers.
Hieronder worden enkel de zoekcombinaties vermeldt die zoekresultaten
gaven. Dit zijn de volgende combinaties:
 kind AND IC geeft 3 hits
 kind AND intensive care geeft 2 hits
 bezoeker* AND IC geeft 1 hit
 familie AND IC geeft 3 hits waarvan 1 relevant
 familie AND intensive care geeft 2 hits waarvan 1 relevant
Na screenen op basis van titel en zo nodig abstract zijn twee mogelijk
relevante artikelen gevonden.
Alle relevante gevonden artikelen worden onder de zoeksearch met titel
en auteur(s) uitgeschreven.
Van de twee mogelijk relevante artikelen zijn er geen full text beschikbaar.
- (ZS 1 Invert) Artikel 1 – no full text
- (ZS 1 Invert) Artikel 2 – no full text
Voor het aanvragen wordt er enkel gekeken naar de artikelen die
voortkomen uit de ´echte´ search direct vanuit Invert. De mogelijk
relevante artikelen voortkomend uit het sneeuwbaleffect worden niet
aangevraagd, omdat deze al verwerkt zitten in het artikel waarmee de
sneeuwbaltechniek is uitgevoerd.
Artikelen voor aanvraag zijn:
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 1
- (ZS 1 Pubmed) Artikel 2
Na overleg bleken beide artikelen niet relevant. De opdrachtgever is
schrijver van een van de artikelen en kent de strekking van het andere
artikel.

Searchmoment

Artikelen

1e search

- (ZS 1 Invert) Artikel 1: Een toolkit voor het begeleiden van familie op de
intensive care. Van: L. Verharen, T. Boeter, E. Brunsveld, en anderen.
- (ZS 1 Invert) Artikel 2: Begeleiding van familie op de IC. Van: A.
Budding.
Geen nieuwe relevante resultaten.
Geen nieuwe relevante resultaten.

Doorzoeken op referentie
Doorzoeken op auteur(s)

Er is in Invert geen tweede search uitgevoerd, omdat de eerste search al geen relevante resultaten opleverde.

48

